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

Nu het einde van het jaar dichtbij is ligt het 
laatste Noorderlicht van dit jaar voor u.

In dit Noorderlicht vindt u zoals u gewend 
bent weer artikelen over uiteenlopende onder-
werpen.

Zo geeft Jos ons zijn kijk op het recente 
nieuws rond de website Wikileaks en haar ont-
hullingen. Daarnaast kunt u weer lezen over 
recente verenigingsactiviteiten, en natuurlijk 
is er de column van Bart. Vaste schrijvers Peter 
Starmans en Arnold Pieterse, kozen respectie-
velijk voor de onderwerpen Anne Frank en de 
Canadese waterpest, waarmee de variëteit van 

de onderwerpen nog maar weer eens wordt on-
derstreept.

Helaas is de variatie in de namen van de au-
teurs in dit blad niet zo groot als de variëteit 
van de onderwerpen. U begrijpt dat ik dit niet 
schrijf uit onvrede met de regelmatige schrij-
vers, maar dat dit voortkomt uit de wens wat 
vaker artikelen van andere leden te zien. Dit 
punt heb ik al vaak gemaakt, en sommigen 
hebben hier ook gehoor aan gegeven, maar we 
blijven een club van veel onbekenden. Artikelen 
in het Noorderlicht kunnen bijna overal over 
gaan, dus ook over wat u interesseert. Volgend 
jaar zien we uw kopij graag tegemoet.

Namens de gehele Noorderlichtredactie 
wens ik u goede feestdagen en een gelukkig 
nieuwjaar. 
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Geachte leden,
Het jaar 2010 is binnenkort ten einde en 

velen van ons hebben al plannen gemaakt voor 
het komende jaar. Zo ook het bestuur van onze 
vereniging.

In de NViF wordt de viering van Sinterklaas 
en Kerstfeest beschouwd als hoogtepunten van 
de maand december. Voor onze kinderen is het 
belangrijk om te kunnen genieten van dezelfde 
evenementen als neefjes en nichtjes in Neder-
land. Sint heeft ons niet teleurgesteld, hij nam 
de tijd om ook buiten de hoofdstadregio op be-
zoek te gaan om kinderen blij te maken. En op 
18 december wordt het nederlandstalig kerst-
feest gevierd in de kerk van Töölö (Helsinki).

December is ook een tijd van cadeautjes 
geven en cadeautjes krijgen. Met veel interesse 
heb ik het zojuist verschenen boek geschreven 
door Arnold Pieterse en Peter Starmans gele-
zen. De inhoud is boeiend en makkelijk te lezen. 
Dit boek kan ik aanbevelen als kerstcadeau!

Wat doet de vereniging in 2011? Natuur-
lijk staan de traditionele evenementen op het 
programma, maar..... het bestuur zal helpende 
handen heel hoog waarderen. 

In het voorjaar wordt het nieuwe bestuur 
gekozen. In het bestuur komen enkele plaatsen 
vrij en ieder lid kan zich opgeven als kandidaat 
voor het nieuwe bestuur.

Bij dezen dank ik alle leden die zich heb-
ben ingezet voor onze vereniging. Het meest 
zichtbare is het werk van de medewerkers van 
Noorderlicht en van de internetcommisie. Har-
telijk dank voor het mooie resultaat. Ook vele 
anderen hebben een steentje bijgedragen door 
bijvoorbeeld te helpen met het organiseren van 
evenementen. Hartelijk dank hiervoor.

Bij deze wens ik U allen Plezierige Feestda-
gen en een Voorspoedig 2011!

 Henriette van der Woude-Rantalaiho, 
 voorzitter

v A N  D E  v O O R z I T T E R

Vanmorgen, op 8 december 2010, lees ik in de 
krant Länsi-Uusimaa een opvallend bericht, of 
beter gezegd een bericht in drievoud met twee 
mooie grote foto’s. Henriette heeft namelijk op 
6 december de Cultuurprijs 2010 van de stad 
Lohja ontvangen voor haar jarenlange inzet voor 
cultuurspreiding, met name door de villa Kässä 
te redden als openbare ontmoetingsplaats met 
cultuur, met muziek, via tentoonstellingen, con-
certen enz. En dat is haar wonderwel gelukt vanaf 
2006, vandaar is deze prijs voor onze voorzitster 
meer dan verdiend, voor Henriette, die in de krant 
ook geprezen wordt als vioolpedagoge en als lec-
trice aan de Sibelius Academie, die ook regelmatig 
Siba-studenten de kans geeft in villa Kässä publiek 
op te treden. Henriette doet inderdaad als actief 
en gemotiveerd gemeentelid haar uiterste best, 
te redden wat er te redden valt wat cultuur in de 
meest brede zin van het woord betreft. Dat is haar 
gelukt en we wensen Henriette van harte proficiat 
met deze prijs en nog vele jaren van vruchtbare 
invloed op het cultuurleven in Virkkala en Lohja.
 Peter
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Alweer Anne Frank, hè nee, dat weten we 
toch al lang, zal de een zeggen. De ander fluis-
tert: ja, want wellicht is er in 2010 toch wel iets 
nieuws over Anne Frank te vertellen, bijvoor-

beeld wat de Finse perceptie van deze histo-
risch symboolfiguur van de jodenvervolging tij-
dens de tweede wereldoorlog betreft. De lezer/
es hoeft geen angst te hebben, dat ik het ver-
haal van het begin af aan weer ga vertellen, dat 
kennen we al ... ofschoon ... lees alleen laten we 
zeggen de biografie van Melissa Müller, Das 
Mädchen Anne Frank (1998) / Anne Frank, 
elämäkerta (1999) / Anne Frank, de biografie 
(1998), er maar weer eens op na. Wellicht staat 
daar toch wat nieuws in. Maar goed ... de reden 
dat ik nu weer eens op het thema Anne Frank 
terugkom, is, dat - ten eerste - Anne Frank de 
laatste tijd weer regelmatig in de Finse media 
verschijnt, dat - ten tweede - vanwege het vijf-
tigjarig jubileum van het Anne Frank Huis een 
uitvoerige en gloednieuwe site in vele talen 
(dus ook in het Fins) is opgezet, die veelbelo-
vend is en vooral jonge gebruikers de juiste weg 
wijst in deze uitgebreide materie en dat - ten 
derde - er weer een nieuw boek (uit het Engels 
vertaald, ook in het Nederlands verschenen) in 
het Fins is verschenen, dat de moeite van het 
bespreken waard is. Dat zijn dus de drie zaken, 
waar ik het hier over wilde hebben.

Om - ter inleiding - iets te citeren, dat laat 
zien, hoe alert de media en het lezerspubliek in 
Finland is (wat het genoemde thema Anne Frank 
betreft) het volgende: zelfs een onlangs gevon-
den nieuwjaarskaart van Anne is de moeite  van 
het vermelden in een waardevol Fins tijdschift 
waard. In Historia 11/2008 lees ik onder ‘korte 
nieuwsberichten’ op bladzijde zes: “Anne Fran-
kin uudenvuodenkortti. Hollantilainen opet-
taja on löytänyt Anne Frankin allekirjoittaman 
uudenvuodenkortin. Frank oli lähettänyt kortin 
kahdeksanvuotiaana ollessaan vierailulla isöäi-
tinsä luona Saksassa vuonna 1937. Aidoksi todet-
tu kortti löytyi antikvaariaatista Naardenista.” / 
” Nieuwjaarskaart van Anne Frank. Een Neder-
landse leraar heeft een door Anne Frank onderte-
kende nieuwjaarskaart gevonden. Frank heeft als 
achtjarige de kaart verstuurd tijdens een bezoek 
bij haar oma in Duitsland in het jaar 1937. De als 
authentiek erkende kaart werd gevonden in een 
antiquariaat in Naarden.” Overigens ook bij-
voorbeeld Iltalehti berichtte hierover en zelfs 
in het nog te bespreken boek van Carol Ann Lee 
wordt het feit vermeld.

1) Ten eerste. In 2008 werd in de interna-
tionale media de kastanjeboom op de bin-
nenhof voor de ramen van het Achterhuis van 
Anne Frank uitvoerig besproken. De boom 
komt voor in het dagboek (bijvoorbeeld op 23 
februari 1944) en is daarom als symbool van 
hoop op telkens nieuw leven ‘heilig’ verklaard. 
De vakmensen in Amsterdam zeiden in 2008 al, 
dat de boom gekapt moest worden, vanwege 
gevaar van omvallen bij harde wind. Overal 
toen protest uiteraard en uiteindelijk werd de 
boom verstevigd nog een kans gegeven. Maar 
de vakmensen kregen gelijk, tijdens een storm 
dit jaar op 23 augustus is de boom inderdaad 
omgewaaid (zonder gelukkig ernstige schade 
te veroorzaken) en nu is dit symbool dus weg, 

N I E U w S  R O N D  A N N E  F R A N k

Anne Frank tijdens de oorlogsjaren
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of we dat nu willen of niet. Jammer maar waar. 
Dit werd uitvoerig in Iltalehti – met foto’s en 
al – bericht, maar ook in HS, bij Yle.fi en bij-
voorbeeld in Kainuun sanomat. Internationaal 
opgemerkt nieuws was het duidelijk! De kas-
tanje is kennelijk zo beroemd, dat zaad ervan 
nu na lange quarantaine zal ingezaaid worden 
in de tuinen van het Witte Huis. Barack Obama 
en zijn vrouw zullen er dus nog wel plezier aan 
beleven, hoop ik, in ieder geval zijn jonge doch-
ters. Overigens heb ik dit laatste nieuws niet in 
Finse maar wel in Nederlandse bronnen gevon-
den. 

Op 13 januari 2010 werd de dood van de 
honderdjarige Miep Gies gemeld, in HS en ook 
elders. “Anne Frankin päiväkirjan pelastaja kuoli 
satavuotiaana/De redster van het dagboek van 
Anne Frank stierf als honderdjarige.“ Miep Gies 
was inderdaad een centrale figuur in het Frank-
drama en Gies’ boek (in samenwerking met 
Alison Leslie Gold) van 1987 ‘Anne Frank Re-
membered’ (met documentaire film en voorts 
als boek in het Fins vertaald in 1988 onder de 
titel ‘Anne Frank, suojattini’/Anne Frank, mijn 
beschermelinge) en tevens zijn de gegevens 
over Anne, die Miep Gies in talloze interviews 
heeft doorgegeven, nog steeds een van de be-
langrijke uitgangspunten voor biografieën. À 
propos, de biografie van de Engelse Carol Ann 
Lee uit 1997 is in 2010 in het Fins opnieuw 
uitgegeven onder de titel ‘Anne Frank. 1927-
1945’. In het Nederlands (en later pas in het 

Engels) verscheen het (als eerste versie) in 1998 
en 1999 met als titel: ‘Pluk rozen op aarde en 
vergeet mij niet. Anne Frank. 1929-1945’ / 
‘Roses from the Earth: The Biography of Anne 
Frank’. Nou, wat dat vergeten betreft, kunnen 
we wel zeggen, dat Anne Frank meer dan vijftig 
jaar na datum internationaal nog steeds niet 
vergeten is, integendeel. Goed, maar over deze 
herdruk verder onder ten derde. 

Het feit dat het Anne Frank Huis op 3 mei 
2010 vijftig jaar oud werd, is de media ook 
niet ontgaan. In Iisalmen sanomat stond zelfs 
een heel verhaal erover met allerlei uitleg er-
bij. Niet onvermeld bleef daarbij uiteraard, 
dat Koningin Beatrix persoonlijk het vijftigja-
rig jubileum mee kwam vieren en ook, dat de 
dagboeken van Anne Frank nu definitief en uit-
voerig te bekijken zijn in het Anne Frank Huis in 
Amsterdam, met goedkeuring van de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

2) Ten tweede. Omdat het Anne Frank Huis 
op 3 mei 2010 vijftig jaar bestond, heeft de 
Anne Frank Stichting een zeer goede site ont-
wikkeld voor jonge mensen, in de eerste plaats 
om nader kennis te maken met Anne Frank, 
haar leven en haar lotgevallen, maar voorts 
tegelijk met de Tweede Wereldoorlog (waar 
de Finse oorlogen ook een plaats in gekregen 
hebben), die tevens uitvoerig aan bod komt. 
Ter gelegenheid van de 50e verjaardag van het 
Anne Frank Huis is er al een pedagogisch be-
doeld boek verschenen, dat ik wel in handen 
heb gehad, maar nog niet gekocht: ‘Het leven 
van Anne Frank (in stri.p.v.orm) – de grafische 
biografie’ door Eric Heuvel (in samenwerking 
met de Anne Frank Stichting getekend en van 
tekst voorzien). 

De Anne Frank Stichting heeft natuurlijk al 
langere tijd een goede site in zes talen (www.
annefrank.org), die door deskundigen tel-
kens wordt bijgewerkt, die zeer overzichtelijk 
is, maar die niet speciaal bedoeld is voor de 
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schoolgaande jeugd, voor het geschiedenison-
derwijs of de tegenwoordige behoefte aan ge-
leide werkstuk-mogelijkheden. Om deze lacune 
te vullen heeft de Stichting nu een nieuwe site 
in - als ik het goed geteld heb - 20 talen ge-
lanceerd, ook in het Fins en Zweeds, die uitge-
breid en verantwoord materiaal aanbiedt voor 
het zich verdiepen in de thema’s Anne Frank, 
de tijd eromheen, de Tweede Wereldoorlog en 
vooral het thema ‘vervolging’, o.a. de jodenver-
volging( maar ook bijvoorbeeld de vervolging 
van zigeuners, homoseksuelen en invaliden). 
Het adres ervan is www.annefrankguide.net. 
Via een goede ‘site-inhoud’ (‘sivukartta’) krijg 
je een voortreffelijk overzicht van de behan-
delde thema’s. Heel positief vind ik ook de uit-
gebreide ‘woordenlijst’ (‘sanasto’), die op zich 
al leerlingen/studenten, die wat afweten van de 
hoofdthema’s ‘Anne Frank’ en ‘De Tweede We-
reldoorlog’, direct verder kunnen helpen. Het is 
een moderne site met tamelijk veel beeldmate-
riaal, zelfs een paar video-clips en vooral korte, 
duidelijke, verantwoorde en inspirerende tek-
sten met ruime doorklik-mogelijkheden naar 
samenhangende onderthema’s. Het team ach-
ter de site is vakkundig, zowel wat de inhoud 
als wat de pedagogische presentatie van de 
thema’s betreft. 

Nu ter oriëntering een paar slagzinnetjes, 
die ik tijdens het van links en rechts en van 
boven naar onder bekijken van de site heb ge-
noteerd: het betreft telkens korte, goed gefor-
muleerde en begrijpelijke stukjes, vaak treffend 
geillustreerd; er is veel verhelderend materiaal 
bijeengebracht; het geheel is goed en breed 
opgezet, behandelt niet alleen Anne Frank en 
haar familie, maar ook de wereld eromheen, 
Nederland, Duitsland, de jaren dertig, de jaren 
veertig, het dagboek, de vervolgingen (niet al-
leen de jodenvervolging!) etc.; de site is in vele 
talen opgezet, dus bedoeld voor het geïnteres-
seerde buitenland, vooral dan voor onderwijs-

instituten; het geheel is overzichtelijk en steeds 
dieper verdervoerend, zo de lezer dat wil, dus de 
scholier/student kan ophouden waar hij/zij wil 
en kan gemakkelijk ook een speciaal thema uit 
het geheel pikken, zonder te verdwalen. Zelfs 
wordt er voor werkstukken op school of el-
ders vanuit Amsterdam hulp aangeboden, een 
werkstuk kan via deze site van de Anne Frank 
Stichting gemaakt, opgeslagen en eventueel 
ook gepubliceerd worden ter lering van ande-
ren waar ook ter wereld. Ook al heb ik het nog 
niet uitgeprobeerd in school of groep, mij dunkt 
als geroutineerd en ervaren docent, dat de site 
goed is en werken zal. Maar het eist wel een 
gemotiveerde inzet, van de docent en van de 
student. Maar ja, als je een goed werkstuk wilt 
afleveren, dan lijkt me dat een normale zaak. Ik 
schat de leeftijd van doelgroep tussen de vijf-
tien en vijfentwintig. En ... zelfs ik, als gepensi-
oneerd lector, geniet van de site en heb er zelfs 
het een en ander waardevols bijgeleerd. 

3) Ten derde. Bij een nieuw verschenen Fins 
boek met het thema Frank wilde ik kort even 
stil blijven staan. Het betreft hier de biografie 
van Carol Ann Lee, Anne Frank, 1929-1945. 

In 2009 verscheen in Nederland de verta-
ling - op basis van een grondig bijgewerkt en 
geactualiseerd manuscript – van het boek van 
Carol Ann Lee, ‘Anne Frank: 1929-1945. Het 
leven van een jong meisje’. Lee is een Brits 
schrijfster, en de ondertiteling van deze her-
schreven biografie (van 1998) draagt in het 
Nederlands als typerende ondertitel: ‘De de-
finitieve biografie’. Dat is misschien wat veel 
gezegd, maar toch, ondanks de bezwaren wat 
de eerste versie van dit boek en vooral de the-
orie over het verraad betreft (wat in de bijge-
werkte versie vrijwel weggelaten is) ... zo gron-
dig en uitgebreid gedocumenteerd is er over 
Anne Frank tot nu toe niet geschreven. Om de 
tekst van historiek.net (bij de bewerkte her-
druk) te citeren: “Carol Ann Lee werd met name 
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bekend door haar boeken over de familie Frank. 
Tien jaar geleden bracht ze ’Pluk rozen op aarde’ 
uit, de enige biografie van Anne Frank die werd 
onderschreven door het Anne Frank Fonds. In de 
periode hierna schreef Lee verschillende boe-
ken over de holocaust, en over de familie Frank 
in het bijzonder. Op de tachtigste geboortedag 
van Anne Frank bracht ze de ‘definitieve’ bio-
grafie van Anne Frank uit. Het boek bevat onder 
meer nieuwe interviews met mensen die Anne 
Frank gekend hebben; niet eerder gepubliceerde 
foto’s van Anne Frank; niet eerder gepubliceerde 
brieven en documenten, waaronder de onlangs 
ontdekte brieven van Otto Frank waarin het hele 
verhaal van de wanhopige poging van de familie 
om weg te komen uit Amsterdam in 1941; nieu-
we informatie over het leven van de Franks voor 
de oorlog, in het Achterhuis en in de kampen; het 
verhaal van Annes ‘ware liefde’ Peter Schiff; het 
verhaal van het verraad. Volgens Buddy Elias, 
een neef van Anne Frank, is de Britse auteur van 
de vele schrijvers en historici die ooit over Anne 
Frank schreven, het best geïnformeerd.” Veel 
hieraan toe te voegen heb ik eigenlijk niet. Deze 
flaptekst klopt wel. De Finse vertaling ervan uit 
het Engels is verschenen in 2010 onder de titel: 
Carol Ann Lee: ‘Anne Frank: 1929-1945’. De 
vertaling is goed en verzorgd, al is het toch wel 
irriterend, dat te veel Nederlandse en Duitse 
termen onnodig in het Finse taalsysteem met 
verbuiging en al zijn opgenomen, ook waar dit 
niet normaal of zelfs een beetje vreemd aan-
doet. Twee voorbeelden:’ ... Ordnungsdienstin 
(juutalaisen poliisin) ...’, waarom niet : ‘... juuta-
laisen poliisin (‘Ordnungsdienst’) ...’, dan blijft 
het Duitse woord als eigen woord beter en 
natuurlijker bewaard, met eventueel een voet-
noot erbij wat de betekenis ervan betreft. Een 
ander voorbeeld is een Nederlands: ‘... Bureau 
Joodse Zakeniin ...’, waarom niet ‘ ... juutalais-
asioiden toimisto (‘Bureau Joodse Zaken’) ...? 
Maar goed, zoals gezegd, dit soort kleinighe-

den storen in deze vertaling niet erg. Indruk-
wekkend wordt in de uitgebreide proloog vn 
het boek de dood van Margot en Anne in het 
kamp Bergen- Belsen (goed gedocumenteerd) 
beschreven, en in hoofdstuk 14 wordt de bar-
baarsheid van het kamp Auschwitz (ook goed 
gedocumenteerd) en het zware leven van Anne 
en Margot aldaar samen met hun moeder (die 
daar wat later sterft) aangrijpend uitgebeeld. 
Verder komt de algemene politieke en militaire 
achtergrond van de gebeurtenissen rond Anne 
in Duitsland en Nederland bij Lee beter tot haar 
recht dan bijvoorbeeld in het boek van Müller. 
Maar toch nog wat te weinig naar mijn smaak. 
Dit laatste boek van Carol Ann Lee is een aan-
rader, het is bedoeld voor de rijpere jeugdlezer/
es en heel goed geschikt als boekaanvulling bij 
de onder ten tweede al behandelde site. Heel 
jammer is het hier echter, dat er achter in het 
boek geen index is opgenomen (bij Müller wel) 
over personen en zaken die in het boek met 
name besproken worden. Dat zou het boek bij-
voorbeeld voor werkstukken en spreekbeurten 
veel handzamer hebben gemaakt. Maar goed, 
niet alles is perfect op deze aarde en - zoals al 
gezegd - de regelmatig uitgebreide voetnoten 
(voor de doordenkertjes) en de woordenlijst 
achterin maken wel het een en ander goed. 
Voor geïnteresseerden, zie ook: http://koti-
liesi.fi/kirjat/lukijoiden-arviot/carol-ann-lee-
anne-frank-19291945 .

Overigens ... het verhaal van Anne Frank zelf 
is een goedgeschreven en direct dagboek-ver-
haal van een jong meisje, een ‘gewoon’ verhaal 
dus, waar je je kunt inleven, het is een verhaal 
van een Joodse familie in moeilijke omstandig-
heden, die het lang in Nederland in onderduik 
volhoudt, maar uiteindelijk toch verraden en 
de vernietiging ingestuurd wordt. Slechts vader 
Otto Frank komt levend terug, krijgt dan het 
bewaard gebleven dagboek van dochter Anne 
via Miep Gies in handen en dan begint het ver-
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haal zich stapje voor stapje internationaal via 
publicatie te ontpoppen als het verhaal van een 
jeugdige jonge vrouw, die weliswaar het slacht-
offer van de holocaust is geworden, maar die in 
haar dagboek zelf ‘slechts’ het ongemak en de 
spanning wat betreft relaties en communicatie 
in onderduik eenvoudig weergeeft via het leven 
van alledag in die geheime vleugel, het Achter-
huis, van de Prinsengracht 263 in Amsterdam. 
Dat maakt een zich als lezer/es inleven pas echt 
mogelijk. 

Om dit laatste iets duidelijker te maken 
even een omweg. In 2002 heeft een jonge 
Finse schrijver, Petri Tamminen, een verhalen-
bundeltje uitgegeven met de sprekende titel 
‘Piloutujan maa’, de plek van de verstopper. 
Jezelf ergens verstoppen, jezelf anoniem willen 
maken, wegkruipen in een hoekje, je verschui-
len achter de rug van een ander of op zolder 
bijvoorbeeld, onderduiken, omdat je je niet lek-
ker of bedreigd voelt, daar gaat het hier om. En 
zo zijn we terug bij het thema. En jawel hoor, 
bladzijde 105 - 107 draagt als opschrift: Anne 
Frank. In alle onthutsende nuchterheid luidt de 
eerste alinea van dit hoofdstukje: “Otto Frankin 
ja Hermann van Pelsin perheet piiloutuivat juu-
talaisvainoilta kesäkuussa 1942.”/ “De families 
van Otto Frank en Hermann van Pels verstoppen 
zich voor de jodenvervolgingen in juni 1942.” Ze 
duiken dus onder. “Piilopaikka oli amsterdami-
laisen toimistorakennuksen pihan puoleisessa 
siivessä.”/” Hun verschuilplek bevond zich in het 
achterhuis van een Amsterdams bureaugebouw 
aan de kant van de binnenplaats.” Natuurlijk is 
dat een ‘geheime’ achtervleugel van het huis, 
maar je moet er wel iets voor doen, om daar 
verdekt te kunnen leven. Het huis zelf is ech-
ter in principe ‘slechts’ een achterhuis, zoals 
er wel meer zijn in het oude Amsterdam. Feit 
blijft uiteraard, dat juist dit achterhuis Het 
Achterhuis is geworden. “Siiven neljä huonetta 
eristettiin konttorista ja sisäänkäynti naamioitiin 

kirjahyllyllä.”/ “De vier kamers van het achter-
huis werden van het huis afgescheiden en de in-
gang ervan werd verdekt door een boekenkast.” 
Daarmee zijn ze dan hopelijk afdoende van 
de buitenwereld afgeschermd. “Talo oli Otto 
Frankin yrityksen käyttössä. Hänen toimisto-
virkailijansa toimittivat piiloutujille ruokaa.”/” 
Het huis was in gebruik van de firma van Otto 
Frank. Zijn bureaumensen brachten de onder-
duikers hun voedsel.” en “Piiloutujien piti liikua 
varovasti, sillä varastossa huoneiden alapuolella 
työskenneltiin.”/”De onderduikers moesten zich 
voorzichtig bewegen, want in het magazijn on-
der de kamers werd er (overdags) gewerkt.” Ja, 
dat is nogal logisch, als je niet ontdekt wilt 
worden. Het voordeel nu van het bericht van 
Petri Manninen is, dat hij de feiten zo nuchter 
en eenvoudig zegt, dat is indrukwekkend, dat is 
realiteit, daar kun je mee meevoelen, zoals ook 
met de verhalen van Anne in haar even nuch-
tere en persoonlijke dagboek. Opvallend is bij 
Manninen voorts, dat hij niet alleen de familie 
Frank, maar ook de familie van Pels noemt, dat 
is juist en relativeert of normaliseert de zaak 
nog meer. Manninen gaat dan in de tweede ali-
nea van het hoofdstukje over Anne Frank verder 
met het verraad en het transport naar het con-
centratiekamp. Dat was uiteraard vreselijk, dat 
weten we heus wel. Dan zegt Tamminen ver-
rassend, dat je eigenlijk zo moeilijk mee kunt 
leven met de verhalen van de echte holocaust, 
de ruwe jodenverdelging, je kunt je die ellende 
eigenlijk niet eens goed voorstellen, onvoor-
stelbaar zelfs blijft het ondanks de vele foto’s 
die we erover bezitten. “Paljon helpompaa on 
eläytyä niihin, jotka onnistuivat pakenemaan 
ja piiloutumaan, heihin jotka hetkeksi välttivät 
kauhut. He tuntuvat läheisiltä ja todellisilta. Hei-
ssä toivo saa hahmon.”/” Het is veel gemakkelij-
ker je in die mensen in te leven, die het lukte weg 
te vluchten en zich te verstoppen, mensen die 
voor een ogenblik ontzettende dingen ontliepen. 
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Die mensen zijn ons nabij en hun gevoelens zij 
navoelbaar. In hen neemt hoop gestalte aan.” En 
dan volgt bij Tamminen heel eenvoudig, dat dit 
ook dan geldt, als de onderduikpoging mislukt, 
zoals bij de Achterhuis-Joden, de Franks en Van 
Pelsen. Ik zou zelfs durven beweren, dat de mis-
lukking en de wegvoering met dodelijke afloop 
van zeven van de acht van de Achterhuis-be-
woners deze inlevingswerkelijkheid juist sterker 
hebben gemaakt. Ik kan me in ieder geval niet 
voorstellen, dat het Dagboek zo’n wereldsuc-
ces geworden zou zijn, als Anne Frank werkelijk 
teruggekeerd was. Niet dat ik het haar niet ge-
gund had, nee nee, maar dan zou de werking van 
het Dagboek en eventueel andere schrijfsels 
van Anne Frank volkomen anders en wellicht 
niet zo breed geweest zijn, vermoed ik. Zo is ze 
een internationaal symbool van waarheid en 
echtheid geworden. We weten toch, dat Anne 
en haar zus Margot in Auschwitz erg geleden 
hebben en in Bergen-Belsen omgekomen zijn in 
uiterst ellendige omstandigheden, zie hierover 
bijvoorbeeld de indrukwekkende hoofdstukken 
erover in het boek van Carol Ann Lee. Daarmee 
zijn ze ‘martelaar’ geworden, ‘heilig’ verklaard 
als je wilt, maar dat maakt volgens Tamminen 

empathie of meeleven pas echt mogelijk. Wie 
weet, maar misschien bewijst het succes van 
het eenvoudige en op zich qua directe gebeur-
tenissen wel spannende maar niet tragische 
dagboek, het Achterhuis, van Anne Frank juist 
deze theorie. Best mogelijk.

 Peter Starmans, lehtori

Grafsteen bij het massagraf in Bergen-Belsen

NIEUWJAARSRECEPTIE 14 JANUARI

Het bestuur van de NViF nodigt haar leden (en avecs) uit voor de nieuwjaarsreceptie te houden
op vrijdag 14 Januari vanaf 17.30. Adres: Bulevardi 11A-1 (rechterdeur) te Helsinki.
Prima bereikbaar met tram 3 en 6. Zo´n 15 minuten lopen vanaf Kamppi winkelcentrum.
I.v.m. de inkopen wordt aanmelding van te voren op prijs gesteld.
Een kaartje met route is altijd te vinden op Google indien nodig.
Opgave bij: penningmeester@nederlandsevereniging.fi resp. 050-5838575 (tekstbericht)
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Op 15 november 2010 hebben Arnold Pie-
terse en Peter Starmans hun nieuwste boek 
“Fins-Nederlandse relaties – vroeger en nu” 
aangeboden aan ambassadeur Beets.

Het boek gaat in op de Fins-Nederlandse 
relaties in brede zin. De auteurs geven een al-
gemene beschrijving van de Fins-Nederlandse 
relaties sinds de Middeleeuwen. Daarna wordt 

dieper ingegaan op verschillende thema’s, zoals 
de bilaterale diplomatieke en handelsrelaties, 
culturele uitwisselingen, Fins-Nederlandse ver-
enigingen, de Nederlandse school in Finland, 
vertalingen van Finse en Nederlandse literatuur 
en de prominente rol van Nederlandse priesters 
in de Rooms-Katholieke Kerk in Finland gedu-
rende de laatste 100 jaar.

Het boek is vooralsnog alleen in het Neder-
lands beschikbaar. Mogelijk dat in de toekomst 
een Finse vertaling ervan zal worden uitgege-
ven.

Het boek kan worden besteld via de web-
site van de Nederlandse Vereniging in Fin-
land of direct bij Peter Starmans (via email: 
petrus.starmans@pp.inet.fi of per telefoon 
+358 50 403 1954).

F I N S - N E D E R L A N D S E  R E L A T I E S  –
v R O E g E R  E N  N U



12

De Canadese 
waterpest, in het 
Fins vesirutto ge-
naamd, is een water-
plant die oorspron-
kelijk afkomstig is 
uit Noord-Amerika. 
Deze plant is al in 
het midden van de 
negentiende eeuw 
in Europa ingevoerd, 
eerst in Ierland en 
Engeland en vervol-
gens in andere lan-
den, waaronder Ne-
derland en Finland. 
Omstreeks 1900 

kwam de plant in Europa al algemeen voor en 
bleek heel snel te kunnen groeien. In Nederland 
waren binnen korte tijd veel sloten en plassen 
volledig overwoekerd, vandaar de naam water-
pest.

Hoe ziet de plant er uit? Wanneer je er naar 
kijkt in een aquarium, dan zie je dat de plan-
ten uit lange stengels bestaan, met rondom de 
stengels kransen van drie blaadjes. De planten 
groeien alleen onder water. De stengels zijn 
wel geworteld in de bodem, maar kunnen lang 
overleven wanneer zij los worden getrokken, 
omdat de planten ook voedingsstoffen via de 
bladeren en de stengels kunnen opnemen. De 
bloemen, die gevormd worden aan lange dunne 
steeltjes, komen wel boven het wateroppervlak 
uit. 

Er zijn manlijke- en vrouwelijke bloemen 
en deze worden op verschillende planten ge-
vormd. In de plantkunde heet dit ‘tweehuizig’ 
(manlijke- en vrouwelijke planten binnen één 

soort). Maar de Canadese waterpestplant of 
planten die in de negentiende eeuw in Europa 
zijn ingevoerd, waren kennelijk alleen vrouwe-
lijk, omdat tot nu toe in Europa alleen maar 
vrouwelijke bloemen zijn gevonden. Er wor-
den in Europa dus geen zaden gevormd en de 
voorplanting is alleen maar mogelijk via stuk-
jes stengel, die ‘s winters achterblijven in de 
modder. Deze plantendelen blijven ‘s winters 
groen en lopen in het voorjaar eerder uit dan 
de meeste andere waterplanten en zetten hun 
‘mededingers’ dus letterlijk in de schaduw.

In Nederland is de plant in de loop van de 
tijd teruggedrongen door een verwante soort, 
die ook uit Noord-Amerika afkomstig is. Deze 
‘nieuwe’ waterpest, die ook wel de smalbladige 
waterpest wordt genoemd, in tegenstelling 
tot de breedbladige- of Canadese waterpest, 
heeft in Europa ook alleen maar vrouwelijke 
bloemen. Tegenwoordig vind je in Nederland 
hoofdzakelijk de smalbladige waterpest, die 
voor het eerst in sloten en kanalen is waarge-
nomen in 1941, waarschijnlijk als gevolg van 

D E  C A N A D E S E  w A T E R P E S T  v E R O O R -
z A A k T  S T E E D S  g R O T E R E  P R O b L E m E N 
I N  F I N L A N D

Fig. 1   Een tekening van een 
waterpest plant (met een 
uitvergroot blad en onder-
ste deel van de bloemsten-
gel)

Fig. 2   Een bos waterpest planten
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een weggegooide aquariumplant. De breedbla-
dige waterpest is in Nederland langzamerhand 
zelfs een bedreigde soort aan het worden. Hoe-
wel hierbij geen opzet in het spel is geweest, 
is het loslaten van deze smalbladige, verwante 
soort, dus een heel actieve manier geweest om 
de Canadese waterpest te bestrijden. 

De wetenschappelijke naam van de Cana-
dese of breedbladige waterpest is Elodea cana-
densis, en van de smalbladige waterpest, Elodea 
nuttallii.

In Finland, waar tot nu toe alleen maar de 
Canadese- of breedbladige waterpest is aange-
troffen, hebben de planten zich, na introductie 
in de botanische tuin van de Universiteit van 
Helsinki in 1884, verspreid over heel Zuid-Fin-
land. De meest noordelijke grens van het ver-
spreidingsgebied liep ongeveer van Vaasa, via 
Kuopio in de richting van de Russische grens. 
Aangenomen werd dat de plant niet verder naar 
het noorden kon groeien omdat de winters daar 
te koud zijn. In het natuurlijke verspreidingsge-
bied in Noord-Amerika loopt de noordgrens 
van het areaal van de Canadese waterpest ruw-
weg van de provincie Quebec, in het oosten van 
Canada, naar de provincie British Columbia, 
aan de kust van de Stille Oceaan. De winters 
langs deze breedtegraad in Canada zijn verge-
lijkbaar met die in Midden-Finland en het leek 
er op dat de Canadese waterpest in Finland zijn 
meest noordelijke limiet had bereikt.

De Canadese waterpest is in Zuid-Finland 
wel een algemene soort geworden, maar ver-
oorzaakt daar niet zulke grote problemen als 
in Nederland het geval was geweest voordat 
de smalbladige waterpest op het toneel ver-
scheen. Dit kan er mee te maken hebben dat 
in Nederland het water meestal voedselrijker 
is dan in Finland (het bevat meer fosfaten en 
nitraten).

Maar omstreeks 1980 gebeurde er iets in 
Finland wat niemand voor mogelijk had ge-

houden. De soort dook 300 km verder naar 
het noorden op in het Alakitka, een meer in de 
buurt van Kuusamo. En daar bleef het niet bij. 
De jaren daarna verspreidde de Canadese wa-
terpest zich in heel snel tempo verder in nabij 
gelegen meren. Je kan het echt een explosieve 
groei noemen en in 2009 waren grote delen 
overwoekerd van behalve Alakitka, ook het 
Muojärvi, het Kuusamojärvi, het Torankijärvi en 
het Joukamojärvi.

Deze meren werden voor een groot deel als 
het ware gedeeltelijk ´opgevuld´ met dichte 
massa´s plantenslierten, waar je met een klei-
ne boot nauwelijks doorheen kan varen, en ook 
niet meer kan zwemmen of vissen. 

Omdat inheemse waterplanten door de 
snelle groei van de Canadese waterpest vol-
ledig worden weggeconcurreerd, heeft dit ook 
een weerslag op het functioneren van het na-
tuurlijke ecosysteem.

De grote vraag is natuurlijk hoe de plant zo 
noordelijk kan overleven en op welke manier 
de verspreiding heeft plaats gevonden. Het 
SYKE (Suomen ympäristökeskus; de Engelse 
naam is Finnish Environment Centre) is met 

verschillende onderzoeksprojecten gestart om 
antwoorden op deze vragen te vinden. Hierbij 
worden ook de negatieve effecten op het mi-
lieu in kaart gebracht, zoals het verdwijnen van 
inheemse waterplanten en het effect dat dit 

Fig. 3   Medewerkers van het SYKE die bezig zijn met 
onderzoek over de Canadese waterpest in de omge-
ving van Kuusamo
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met zich meebrengt op vissen en kleinere dier-
soorten. Het is in dit verband ook van belang te 
weten te komen waarom deze plant juist in het 
Kuusamo gebied zo extreem goed gedijt en dus 
veel agressiever lijkt te zijn dan tot nu toe het 
geval is geweest in Zuid-Finland. De onderzoe-
kers van het SYKE zoeken bovendien naar mo-
gelijkheden om de plant te bestrijden.

De noordelijke opmars van de waterpest 
in Finland wordt onder andere toegeschreven 
aan klimaatverandering, waarbij er op wordt 
gewezen dat gedurende de afgelopen jaren de 
Finse winters minder koud zijn geweest. Aan-
genomen kan worden dat stukjes stengel ‘s 
winters kunnen overleven in een modderbo-
dem onder een ijslaag, zolang de bodem maar 
niet bevroren is. Maar de ijslaag en de sneeuw-
bedekking kunnen ook weer niet al te dik zijn, 
omdat de stukjes stengel van de waterpest ’s 
winters groen blijven en niet langdurig zonder 
licht kunnen. 

Met betrekking tot de verspreiding heeft 
het SYKE eerst gedacht aan wilde zwanen, 
maar daar is geen hard bewijs voor gevon-
den. Er wordt nu toch meer in de richting van 
menselijke activiteiten gezocht, bijvoorbeeld 
transport via boten of netten. Maar deze moe-
ten dan over het land zijn verplaatst, omdat er 
geen directe verbinding via het water is tus-
sen de meren rondom Kuusamo en de meren 
in Zuid-Finland. Om verdere expansie van de 
waterpest te voorkomen is het dus aan te be-
velen om netten, boten en andere materialen, 
die van het ene naar het andere meer worden 
verplaatst, goed schoon te maken. 

Er bestaan grote machines waarmee dichte 
massa’s waterplanten verwijderd kunnen wor-
den, en in Finland wordt daar wel gebruik van 

gemaakt voor het verwijderen van riet. Maar 
het gebruik hiervan is een kostbare onderne-
ming en het is voor de autoriteiten nog geen 
reden geweest om dit soort machines in te zet-
ten in zo een dun bevolkt gebied, zoals rondom 
Kuusamo het geval is. Bovendien gaat het daar 
om relatief grote meren en gigantische hoe-
veelheden waterpest.

Hoewel er geen geslachtelijke voortplan-
ting is, en dus geen uitwisseling van genetisch 
materiaal plaatsvindt, is ook aan de moge-
lijkheid gedacht dat de planten uit de meren 
rondom Kuusamo een nieuw ‘waterpest-ras’ 
vertegenwoordigen. Dit nieuwe ras zou beter 
bestand zijn tegen de koude winters door een 
mutatie, dit is een spontane verandering in het 
genetisch materiaal. Hoewel gedetailleerd on-
derzoek door de Universiteit van Helsinki heeft 
uitgewezen dat er wel degelijk genetische ver-
schillen zijn tussen de waterpest-populaties 
in Finland, kan deze theorie nog niet worden 
bewezen. De onderzoekers denken wel dat er 
meerdere introducties van Canadese waterpest 
in Finland zijn geweest.

Wat de toekomst verder in petto heeft met 
betrekking tot de Canadese waterpest in Fin-
land blijft gissen. Maar het blijft spannend! 

Finland is dus nog niet ‘vervuild’ met de 
smalbladige waterpest. Maar deze soort komt 
in Noord-Amerika niet zo ver naar het noorden 
voor als zijn breedbladig familielid en het lijkt 
er dus op dat deze plant minder goed bestand 
zou zijn tegen de Finse winters. Alles bij elkaar 
is het natuurlijk van het grootste belang om de 
invoer van dit soort exoten (= planten of dieren 
die van elders afkomstig zijn) in de toekomst te 
vermijden.

 Arnold Pieterse
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Al een week of drie geleden – om precies te 
zijn op zaterdag 2 oktober 2010 – is ons langtij-
dig verenigingslid en (in de jaren zeventig een 
tijdlang ook) bestuurslid van de Nederlandse 
Vereniging in Finland, Caroline Ekering, op ze-
senzeventigjarige leeftijd overleden. 

Op 3 oktober mailde Robert mij erg ont-
roerend: “Gisteren is Carry overleden als gevolg 
van kanker. Gelukkig heb ik de laatste dagen 
van haar leven bij haar mogen zijn in het zie-
kenhuis. Ze is niet alleen geweest en stierf om 
10 uur ’s morgens.” Een dik jaar geleden had 
Carry haar hoogbejaarde moeder begraven, 
voor wie ze jarenlang goed en liefdevol gezorgd 
had, en dat maakte Caroline waarschijnlijk toch 
wel wat eenzaam, al woonden haar broer Ro-
bert en meerdere trouwe vrienden bij haar in 
de buurt. 

De drie Ekerings hoorden zo bij elkaar, moe-
der met haar donkere stem, Caroline met haar 
rake opmerkingen en haar gulle lach, Robert 
wat meer op de achtergrond, maar toch com-
pleteerde juist hij de eenheid van het gezin Eke-
ring. 

Carry was al in 1961 naar Finland gekomen, 
om voor een vriend te zorgen, die zijn vrouw 
verloren had. Deze zorg heeft ze zo goed en 
hartelijk gedaan, dat de vriend haar man werd 
en Carry in Finland bleef. Carry werkte op het 
vliegveld Seutula als ‘hovimestari’ – maître 
d’hôtel – en heeft haar werk vanaf 1969 in het 
nieuwe Transit Terrace, als onderdeel van Fin-
nair Catering, voortgezet. Toen deze catering in 
1984 verkocht werd, bleef ze toch nog een tijd-
je voor Finnair werken bij het ressort tax-free 
shops, afdeling chocolaterie. Rond haar zestig-
ste jaar ging Finnair weer eens bezuinigen en 
kreeg Caroline enigszins vervroegd haar welver-
diende pensioen. Toen heeft ze vooral voor haar 
moeder gezorgd, die slecht ter been en ook zo 
jong niet meer was. Dit heeft ze volgehouden 
tot moeder als bijna honderdjarige uiteinde-
lijk het loodje legde. Caroline heeft haar werk 
– in het restaurant of in andere afdelingen van 
Finnair of later thuis voor haar moeder - altijd 
met liefde en zorgvuldigheid gedaan, ze kwam 
verder voorzover dat mogelijk was naar bijeen-
komsten van de Nederlandse Verening en vro-
lijkte die regelmatig op maar haar aanstekelijke 
lach en haar pittige opmerkingen. 

Carry, zo hartelijk en goedlachs blijf je bij 
ons in herinnering. Ik wens je vrienden en vooral 
je broer Robert sterkte en alle goeds in hun ver-
dere leven. Caroline is evenals haar moeder in 
alle stilte gecremeerd en hun as werd bijgezet 
op het Helsingin Pitäjän kirkon hautausmaa-
kerkhof in Vantaa. Zij rusten in vrede.

 Peter Starmans,
 oud-voorzitter van de NviF
 en in de periode 1975 – 1977
 medebestuurslid van Carry.  

I N  m E m O R I A m :  C A R O L I N E  E k E R I N g
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Als kind van een geschiedenisleraar krijg 
je zo’n beetje de historie met de paplepel in-
gegoten. Een van de belangrijkste onderdelen 
daarbij was de tweede wereldoorlog natuur-
lijk. Een periode die zijn generatie nog live had 
meegemaakt. De grootste helden uit die peri-
ode waren de verzetsmensen. Mensen die het 
kwaad van de concentratiekampen bevochten. 
Wat waren dat voor mensen? Wat motiveerde 
ze om hun leven zo op het spel voor anderen te 
zetten? Het was toch niet niks. De consequen-
ties als ze gepakt werden, waren enorm. Toch 
deden ze het. Als we de verzetshelden echter 
als groep bekijk dan blijken er nogal wat ver-
schillen te zitten. Echt mensen van allerlei plui-
mage die er deel van uitmaakten. Het waarom 
ligt hem vaak in een diepe overtuiging die ze 
hadden. Of ze nu communist, socialist of diep 
gelovig waren. Ze stelden hun ideaalbeeld voor 
die van de bezetter en dat maakte ze tot held.

Hoewel dit later pas uit onderzoek naar vo-
ren is gekomen, voel je als kind dat toch intuï-
tief aan. Mensen met sterke idealen inspireren. 
Kijk maar naar Robin Hood of Koning Arthur. 
Dat er een schaduwzijde aan de ideaalbeelden 
is, daar kom je pas later achter. Iemand die dat 
voor mij het duidelijkst formuleerde was Yung 
Chang. Toen zij haar boek ‘Wilde zwanen’ met 
Adriaan van Dis besprak, zei ze, dat idealisten 
vreselijke mensen zijn. Alles wat niet aan hun 
ideaalbeeld beantwoordt, dat heeft geen reden 
van bestaan. Ze ruimen het uit de weg. En na-
tuurlijk is er veel dat niet aan het ideaalbeeld 
beantwoordt. Het is in feite zo dat niemand er 
ooit aan kan beantwoorden. En dat maakt uto-
pia gemakkelijk tot een hel op aarde. 

Of de idealist nu een held of een onderdruk-
ker is, hij komt in een democratie toch minder 
tot zijn recht. Daar verwatert het ideaal tot de 
pragmatiek van het dagelijks leven. In de par-

lementaire democratie zoals we die hier heb-
ben, vertegenwoordigen 150 mensen ons. Eén 
vertegenwoordiger op meer dan 100.000 in-
woners. Daarmee is je stem verwaterd tot een 
honderdste promille. Heeft stemmen dan wel 
zin? De gezelligheid van een dorpsdemocratie 
ontbreekt. Je kunt de boel niet domineren want 
samen met jou zijn er nog 99.999 anderen. Op 
grotere schaal (EU, globalisering) is de verwate-
ring van je individuele invloed alleen nog maar 
groter. Een nostalgisch verlangen naar een klei-
ner, simpeler leven in een dorpje is dan ook het 
gevolg. 

Je terugtrekken bij het haardvuur en een 
pruttelende ketel is het ideaal van veel men-
sen. De boze buitenwereld kan doen wat hij wil 
zolang de koffie en pulla maar op tafel staat. 
Dat gaat goed zolang die beslissingen jou niet 
raken. Maar op het moment dat zoiets wel ge-
beurt, zijn de rapen gaar. Een kind kon voorzien 
dat de begrotingspolitiek van president Bush 
wel tot problemen moest leiden, maar hoe 
zie je aankomen dat het gedrag van duizenden 
bankiers in de VS tot een crisis van ongekende 
omvang leidt? De complexiteit en de verwe-
venheid van internationale relaties maakt 
zulke dingen moeilijk te overzien. Vervolgens 
worden mensen ontslagen die altijd hun werk 
goed deden en wordt er met geld gegooid op 
een extreem grote schaal. En dan het ergste, de 
schuldigen worden niet bestraft maar krijgen 
een bonus voor hun inzet en talent! Dat soort 
dingen knaagt aan het gevoel van rechtvaardig-
heid van de mensen. Die hebben nu nog maar 
één uitweg. De schandpaal. Deze middeleeuw-
se uitvinding is via kranten en bladen in heden-
daagse versie terug te vinden in de shock blogs 
op het internet. 

De invloed van de blogs begint daar, waar 
de reguliere pers terughoudendheid betracht. 

m E g A L E k
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Dingen hoeven niet per se strafbaar te zijn om 
de schandpaal te gebruiken. De schandpaal is 
ook democratisch. Hij is er voor iedereen. Uit 
de teneur van de berichtgeving die de blogs 
hanteren zou je kunnen concluderen dat ze ui-
terst rechts zijn. Toch is dat maar ten dele zo. 
Wanneer een PVV-er rare dingen doet, krijgt 
hij net zo’n grote schandpaal als een linkserd. 
De schandpaal is er voor iedereen. Het hoeft 
dan ook geen verbazing te wekken dat de grote 
blogs een mega-schandpaal als Wikileaks steu-
nen. Wat Wikileaks doet past helemaal in hun 
straatje. Is wat Wikileaks doet goed of fout? 
Dat hangt er van af wat ze precies doen en hoe 
ver ze daarin gaan. Dat klinkt als 
dooddoener maar ik zal in de vol-
gende paragrafen uitleggen wat ik 
daarmee bedoel.

In een democratie is niet alleen 
het hebben van volksvertegen-
woordigers een vitaal onderdeel. 
Ook een vrije pers is van belang. De 
pers kan door politici gebruikt worden 
om hun belangen te dienen, maar ook 
om misstanden aan de kaak te stellen 
en schande te roepen als iemand 
iets doet wat niet door de beugel 
kan. Wat er gebeurt als de pers 
de mond gesnoerd wordt, zien we 
duidelijk in landen als Venezu-
ela en Italië waar de vrijheid van 
meningsuiting door persbreidel 
inmiddels ernstig is beperkt. Dit 
zijn hedendaagse voorbeelden van hoe een 
democratie kan afglijden naar een dictatuur. 
Een pers die zich niet laat inpakken en aan ge-
degen onderzoeksjournalistiek doet, is daarom 
onmisbaar voor een democratie. Wikileaks ca-
blegate is niet het eerste lek in de geschiede-
nis. Het is zoals zovele schandalen vernoemd 
naar Watergate. Nieuws dat van Woodward en 
Bernstein legendes heeft gemaakt. Hun verhaal 

was ook gebaseerd op een lek. De pentagon 
papers werden ook gelekt. Wat Wikileaks doet 
is dus niet nieuw. Wel is de schaal waarop het 
gebeurt, nieuw. Stond Daniel Ellsberg nog aan 
het fotokopieerapparaat duizenden kopieën te 
maken, nu wordt alles opgeslagen op een CD 
(met het label van Lady Gaga). 

Daags voor de publicatie van de cablegate 
files heeft Wikileaks een torrent op de pirate-
bay neergezet. Het is een bestand van 1.4 Gb 
en heeft de naam insurance.aes256. Een naam 
die een hoop doet vermoeden. AES256 is een 
zgn. military grade coderingsmechanisme. Dat 
betekent dat het kraken van de code bijna on-

mogelijk wordt geacht. De torrent 
is door iedereen met een internet 
verbinding te downloaden en ik 

heb dan ook geen enkele twijfel 
dat elke serieuze nieuwsredactie 
een kopie heeft (Julian Assange, de 

leider van Wikileaks, heeft onlangs 
in een interview met de Guardian 

gezegd dat een aantal nieuwsredacties 
van grote bladen ook een kopie hebben 

en 100.000 mensen inmiddels het be-
stand binnen hebben). Maar daarmee 

weet je dus nog niet wat erin staat. 
Vermoedelijk alles wat het label 
“ultra top secret” heeft. Dat kun-
nen dingen zijn als de locatie van 
Israelische atoomwapens of een 
lijst met Chinese mensenrech-
tenactivisten, Amerikaanse spion-

nen in Rusland of ander materiaal dat eigenlijk 
niemand graag op straat ziet liggen. 

De Amerikaanse geheime dienst hoeft de 
file niet te decoderen. Die weten heel goed wat 
erin staat. Ze vonden het immers op de com-
puter van het lek (Bradley Manning). Anderen, 
waaronder Russen, Chinezen, Arabieren, ma-
fiabazen en zo weten dat niet. Ze kunnen alleen 
maar het ergste vrezen. 
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De codesleutel van het insurance.aes256 
bestand is waarschijnlijk in handen van een of 
meerdere personen, die Assange vertrouwt. 
Kan zijn moeder zijn die niets van computers 
weet, zijn advocaat of een oude vlam in Austra-
lië of wie dan ook. Je weet het niet. Niet wie de 
sleutel heeft, en niet hoeveel het er zijn. Mocht 
Assange of iemand van zijn groep iets overko-
men dan is die sleutel zo bekend. Dit verklaart 
waarom Assange nog steeds vrij kan rondlopen. 
Zo lang de geheime diensten niet zijn netwerk 
volledig in kaart hebben gebracht zullen ze hem 
laten begaan. Daar komt alleen verandering in 
als de “ultra topgeheimen” naar buiten komen. 
Dan heeft men niets meer te verliezen. 

Laat onverlet dat een of andere gek daar an-
ders over kan denken. Een aanslag van een ban-
ge mafiabaas, een beschadigde ambtenaar of 
een in verlegenheid gebrachte diplomaat is het 
grootste risico. Daarom zijn de Amerikaanse en 
Britse geheime dienst op dit moment Assanges 

grootste beschermengel. Ze hebben er alle be-
lang bij dat deze dead man switch niet gebruikt 
wordt. Assange zal dan ook niet aan Zweden 
worden uitgeleverd. Men is veel te blij dat men 
weet waar hij zit. Verder is het ook niet waar-
schijnlijk dat Assange en zijn groep de zaken die 
echt van belang zijn, bekend gaan maken. Daar 
zijn verschillende redenen voor. Ten eerste past 
dat niet in hun principes en ten tweede zou dat 
de levensverzekering doen verlopen. De bescher-
ming van de geheime diensten heeft ook als prijs 
dat je niet teveel bekend kunt maken. Enige zelf-
censuur kun je daarom wel verwachten. 

Vanuit de VS is daarom ook niet voor een 
directe aanval op Wikileaks gekozen. In plaats 
daarvan probeert men op indirecte manier Wi-
kileaks het leven onmogelijk te maken. Ameri-
kaanse bedrijven die banden hebben met Wiki-
leaks, hebben al een bezoekje gehad. Dat had 
als resultaat dat deze bedrijven op geheel eigen 
initiatief de banden met Wikileaks verbraken. In 
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dat illustere gezelschap zitten amazon, paypal, 
en EveryDNS (Dit gebeurt allemaal zonder dat 
er een aanklacht ook maar ergens is ingediend). 
En dan: Wat als medewerkers van Assange het 
moeilijk krijgen? Wat als iemand opgepakt 
wordt voor ondervraging? Wanneer wordt die 
sleutel vrijgegeven? Als er iemand doodgaat? 
Het is een zenuwoorlog. Beide zijden winnen 
tijd. Assange kan doorgaan met publicaties 
vanwege zijn digitale bom, maar die situatie 
duurt niet eeuwig.

Zijn website zal het wel overleven. Hoewel 
Wikileaks het aardig moeilijk wordt gemaakt, is 
de site niet voor één gat te vangen. Er zijn aardig 
wat mirrors aangemaakt (dit zijn websites waar 
een kopie van het origineel van bestaat) en er 
komen nog dagelijks enkele tientallen bij. Wiki-
leaks roept mensen op zich hiervoor aan te mel-
den zodat ze hun boodschap kunnen blijven ver-
spreiden. Ook zijn er mensen die regelmatig een 
kopie van de site maken (makkelijk te doen met 
httrack) en de inhoud als torrent of via emule 
verder verspreiden. Verder heeft de site ook een 
Facebook pagina waarvan het aantal mensen 
dat ‘like’ bij de pagina heeft gezet, de 1 miljoen 
met rasse schreden nadert. De Facebook pagina 
is gekoppeld aan Twitter en 
elke dag brengt weer wat 
nieuws. Of deze kanalen 
ook gesloten gaan worden, 
is nog niet zeker. Misschien 
wil men in Amerika eerst wel 
eens weten wie sympathie-
en voor Wikileaks koestert.

Op één staat kan Wiki-
leaks altijd rekenen. IJsland. 
Daar kan Wikileaks geen 
kwaad meer doen. De site 
verkreeg ongekende popu-
lariteit toen de Kaupthing 
bank in oktober 2008 ten 
onder ging en IJsland diep in 

de schulden deed belanden. 10 maanden later 
zei presentator Bogi Agustsson in het avond-
nieuws dat vanwege een gerechtelijk bevel de 
omroep geen documentaire over Kaupthing kon 
uitzenden. Wie meer wou weten moest maar 
op Wikileaks.org kijken. Zij die dat deden von-
den daar een samenvatting van de Kaupthing’s 
kredietportefeuille waar 6 miljard dollar was 
geleend aan de eigenaren van de bank zonder 
enig onderpand. 900 miljoen dollar ging naar 
Olafur Olafsson. Olafur Olafsson was een be-
langrijke Kaupthing-investeerder, die voor zijn 
verjaardag een uurtje Elton John met piano en 
al bestelde. De banken waren ten onder gegaan 
aan de wandaden van hun eigen managers (een 
bittere mop op IJsland is, dat “de beste manier 
een bank te beroven is, er manager te worden”). 

Sinds deze affaire is Wikileaks ongekend 
populair in IJsland. In December 2009 hielden 
Julian Assange en Daniel Domscheit-Berg een 
keynote speech op een conferentie. Zij wilden 
graag een digitaal Zwitserland zien. Een vrij-
staat waar het vrije woord gewaarborgd zou 
zijn. Totale transparantie. Geen regerings- of 
bedrijfsgeheimen meer en bescherming voor 
klokkenluiders. Dat was het idee. Birgitta Jons-

dottir, een 43-jarige dichte-
res, nam het idee ter harte 
en met een aantal anderen 
werkte ze aan de creatie 
van het Icelandic Modern 
Media Initiative (IMMI). 
Bronbescherming en vrij-
heid van informatie staan 
in de wet voorop. IMMI is 
mede gebaseerd op be-
staande wetgeving in an-
dere landen. Het pikt het 
meest opene overal uit. Dat 
betekent overigens niet dat 
alles mag. Kinderporno is 
strafbaar, ook in IJsland. En 

“I am proud to advise the Icelandic 
Modern Media Initiative’s proposal 
to create a global safe haven 
for investigative journalism. I 
believe this proposal is a strong 
way of encouraging integrity and 
responsive government around 
the world, including in Iceland. In 
my work investigating corruption 
I have seen how important it is to 
have have robust mechanisms to 
get information out to the public. 
Iceland, with its fresh perspectives 
and courageous, independent 
people seems to be the perfect 
place to initiate such an effort 
towards global transparency and 
justice. 

—Eva Joly MEP
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zo zijn er nog wel een aan-
tal dingen die niet mogen. 
IJsland beoogt niet een pi-
ratennest te zijn. Wat dan 
wel? Een dorpje dat moedig 
weerstand biedt aan de Ro-
meinen. 

Wie zijn de Romeinen in dit geval? Nou de 
VS in de eerste plaats, maar ook Europa, China 
en Rusland. De VS is nummer 1 om redenen die 
niets met Wikileaks te maken hebben, maar het 
haar dominante positie op IT-gebied. 

Zo is het adresboek van internet, het Do-
main Name System (DNS), in handen van de 
ICANN. Een Amerikaanse organisatie die al 
jarenlang de druk weet te weerstaan om een 
internationaal orgaan te worden. De ICANN 
gaat over nieuwe domeinen, namen en exten-
sies (zoals com, org, nl en fi). DNS is belangrijk. 
Zonder DNS wordt je site bijna onzichtbaar en 
zul je moeten terugvallen op ruwe ip adressen. 
DNSSEC (DNS secure), de opvolger van DNS, 
is nog meer dan DNS in Amerikaanse handen. 
Voor DNSSEC zijn er zeven sleutelbewaarders. 
Eén voor elk werelddeel! (Maar waar woont de 
vertegenwoordiger van de zuidpool?) De loka-
ties voor DNSSEC bevinden zich allebei in de 
VS. Eén aan de oostkust, één aan de westkust. 
Pas als deze faciliteiten allebei het begeven 
hebben kunnen de overige 5 sleutelbewaar-
ders DNSSEC herstellen. Verder zijn 6 van de 
11 belangrijkste internetproviders (de zgn tier-1 

netwerken) in Amerikaanse 
handen.

Het Global Positioning 
System (GPS) is een an-
dere faciliteit, waar de hui-
dige consument zwaar op is 
gaan leunen. Een navigatie-

systeem in de auto of in het horloge tijdens het 
skieën of joggen. Verder in je camera terwijl je 
foto’s aan het maken bent. Deze applicaties zijn 
allemaal afhankelijk van de satellieten van het 
Amerikaanse leger. Het enig bekende alterna-
tief is Russisch. Europa gaat echter haar achter-
stand op dit gebied inhalen. Er is 1 miljard euro 
beschikbaar gesteld voor Galileo. Dit project 
zal 32 satellieten omvatten en hopelijk in 2014 
gereed zijn. 

De VS heeft ook een belangrijke vinger in de 
pap bij de ICT leveranciers. Google, Microsoft, 
Intel, Cisco, Amazon, Oracle, IBM, Apple, EMC, 
HP, Dell, Facebook, Redhat, Twitter. Eigenlijk 
alles wat min of meer belangrijk is voor de bur-
ger komt uit de VS. Dat creëert een afhanke-
lijkheid die soms beangstigend is. Een minder 
democratisch land dan Amerika zou geen ge-
legenheid onbenut laten om je het leven on-
mogelijk te maken. En wat, als Amerika minder 
democratisch wordt? 

Een ander onderdeel van het Romeinse 
rijk van nu is Europa. Hoewel minder domi-
nant dan de VS op IT gebied, zijn hier toch ook 
wel een aantal maatregelen genomen die een 
mens sterk achter de oren doen krabben. Dat 
gaat niet altijd in EU-verband. De lidstaten 
afzonderlijk zijn heel goed in staat om er een 
potje van te maken. Ons eigen land, Nederland, 
voorop. 

Het biometrische paspoort is een van die 
rampen die op de burger zijn afgekomen. Een 
onlangs uitgekomen rapport van de weten-
schappelijke raad voor het regeringsbeleid 
“Happy Landings? Het biometrische paspoort 

All right... all right... but apart 
from better sanitation and 
medicine and education and 
irrigation and public health and 
roads and a freshwater system 
and baths and public order... what 
have the Romans done for us? 
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als zwarte doos) trekt verscheidene vernie-
tigende conclusies over het paspoort. Men 
schendt de mensenrechten en er is een de-
mocratisch tekort ten aanzien van de informa-
tievoorziening naar burger en parlement. De 
schending van de mensenrechten zit hem voor-
al in het feit dat de Nederlandse overheid vier 
in plaats van twee vingerafdrukken van burgers 
vraagt en opslaat. Daar komt nog eens boven-
op dat in Nederland (als enige in de EU) die vin-
gerafdrukken in een centrale database opsla-
gen worden. Mocht u denken dat die database 
in handen van de overheid is, dan heeft u het 
mis. De vingerafdrukken worden opgeslagen 
bij het bedrijf Sagem Identification in Haarlem. 
Volgens voormalig minister Hirsch Ballin is dit 
geen probleem omdat er allerlei beveiligingen 
zijn en de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
toch bij de overheid ligt. En ook minister Don-
ner vindt dit, zelfs in het licht van het WRR rap-
port, geen probleem. Intussen heeft de kwestie 
wel tot kamervragen geleid en zijn het vooral 
de EU-parlementariërs die nu lastige vragen 
zijn gaan stellen. Daarnaast zijn organisaties 
voor digitale burgerrechten, zoals privacy first 
en bits of freedom, bezig met een campagne 
tegen het biometrisch paspoort zoals dat nu is.

Een andere ramp is het gebruik van tele-
foontaps voor opsporing. In Nederland wor-
den evenveel telefoontaps gedaan als in de VS 
in één jaar tijd. In 2009 was dat 24.724 keer. 
De cijfers over 2010 zijn uiteraard nog niet 
bekend, maar zullen ook wel in deze orde van 
grootte liggen. Er is gerede twijfel aan het nut 
van zoveel telefoontaps. Een vergelijking met 
Nordrhein-Westfalen, een gebied dat ongeveer 
hetzelfde inwoneraantal als Nederland heeft, 
leert dat het aantal telefoontaps daar minder 
is, en het succespercentage van het OM hoger. 
Kennelijk voegt het aftappen niets of niet zo-
veel toe, maar het is zeker een aantasting van 

de privacy van verdachte (maar niet aange-
klaagde) individuen.

Het doen van zoveel telefoontaps past in 
de verzamelwoede van data, die de Neder-
landse overheid ten toon spreidt. Het medisch 
electronisch patiëntendossier (EPD), het be-
waren van reisgegevens verzameld door de 
OV-chipkaart voor een periode van zeven jaar 
door translink (ook al geen overheid). Allemaal 
informatie die zo op straat ligt als iemand het 
spul een keer wil downloaden naar een CD van 
Lady Gaga. De Nederlandse bureaucratie ziet 
het probleem allemaal niet zo. Enige intro-
spectie ontbreekt. Het is te hopen dat men iets 
leert van de manier waarop de diplomatieke 
papieren van het state department zijn gelekt. 
Daniel Ellsberg moest nog dagen aan de kopi-
eermachine staan. Bradley Manning had waar-
schijnlijk niet meer dan een dagje nodig. De VS 
diplomaten zijn inmiddels genomineerd voor 
de Pulitzer prijs vanwege hun boeiende proza. 
Ik betwijfel of het leesvoer van de Nederlandse 
doctoren even smakelijke hapjes oplevert. De 
tijd zal het leren. 

Mocht er ooit nog een digitale potentaat 
opstaan dan hoop ik dat er genoeg verzetshel-
den over zijn die een virale bom op de databases 
van de overheid en andere data verzamelende 
instanties durven te gooien, want het mes van 
informatie snijdt altijd aan twee kanten. Het 
wordt tijd dat te beseffen en dat we als bur-
ger de controle over wie we zijn terugkrijgen. 
Met deze woorden wil ik afsluiten. Ik zie u terug 
op Facebook en wens u allen nog een prettige 
kerst en gelukkig nieuwjaar.

 Jos Helmich

Bronnen: In dit artikel is gebruik gemaakt 
van stukjes informatie uit Wikipedia, Webwe-
reld, Time, The Guardian, Facebook en Forbes. 
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”The Frank Family That Survived” (2004), in 
de Finse vertaling: ”Pelastuneet. Franki perhe 
joka selvisi.” (2010)

Gordon Sander is een zoon van dochter 
Dorrit van de familie Frank, die de oorlog over-
leefde en gered werd. In Den Haag weliswaar 
en niet in Amsterdam, in de Pieter van den Zan-
destraat 12 en niet aan de Prinsengracht 263. 

Gordon Sander is in Finland bekend als een 
Fins-vriendelijke  Amerikaan, die lovend en met 
uitgebreide journalistieke kennis van zaken en 
veel gerichte interviews en bezoeken welbe-
slagen een goed en pro Fins boek over de Finse 
Winteroorlog heeft geschreven: Gordon F. San-
der, ‘The Battle of Finland 1939 – 1940’/’Tai-
stelu Suomesta 1939-1940’ (februari 2010).  
De oorspronkelijke titel van het boek in ma-
nuscript luidde: “What Free Man Can Do. The 
Untold Story of the Winterwar.” Vooral deze 

betiteling duidt de tendens van bewondering 
van Sander voor de Finse strijdkrachten tijdens 
de Winteroorlog goed aan. 

Maar het is toch wel interessant en zeker 
niet vaak voorkomend, dat dezelfde Ameri-
kaanse auteur binnen één jaar twee van zijn 
boeken in het Fins vertaald ziet. Over het twee-
de boek dus, over de redding van de andere fa-
milie Frank, gaat het nu hier. Over een familie 
Frank met vader Myril, stammend uit een Rijn-
landse wijnbouwfamilie, moeder Flory, en hun 
twee dochters, Sybil en Dorrit. Het betreft hier 
vier geredden, ‘pelastuneet’, vier Joodse men-
sen, die gered zijn voor de dreigende ondergang 
in een concentratiekamp van Hitler, gered, 
door vanaf juli 1942 tot mei 1945 (zonder ver-
raad weliswaar maar wel in grote spanning en 
ontbering) in onderduik in het hartje van Den 
Haag de oorlog overleefd hebben. Het boek is 

b O E k b E S P R E k I N g :  g O R D O N  F .  S A N D E R
“ T H E  F R A N k  F A m I L y  T H A T  S U R v I v E D ”

Het festival Lux Musicae vormde dit jaar 
het hoogtepunt van feestelijkheden rond het 
550-jarig bestaan van de gemeente Siuntio. 
Het is niet moeilijk geweest om onderwerpen 
voor evenementen van verscheidene aard te 
vinden in de omgeving, waar Aleksis Kivi de 
roman “De zeven broeders” heeft geschreven, 
waar Helene Scherfbeck schilderde, waar ade-
lijke families kastelen, landgoederen of heren-
huizen bouwden en waar sinds de middeleeu-
wen handelsschepen de havens aandeden. 

Terecht zijn de inwoners van Siuntio trots 
op deze erfenis van vroegere generaties en 
kwaliteit is het kenmerk van de evenementen, 
die zij organiseren.

De route naar de kerk van Siuntio werd ver-

licht door brandende “jätkänkynttilät”, het leek 
wel een tocht naar sprookjesland, temeer om-
dat vanaf de parkeerplaats tot de ingang van de 
kerk het pad ook verlicht werd door brandende 
kaarsen.

De middeleeuwse kerk, vol met muurschil-
deringen had een prachtige akoestiek voor het 
intieme programma van het concert van Isa-
belle van Keulen, een Nederlandse violiste van 
wereldfaam, en de in Kroatie geboren pianist 
Aleksander Madzar. Zelden worden de sonates 
van Beethoven, Prokofiev en Schubert zo inten-
sief, zo sprankelend en fris en met zo prachtige 
toonvorming vertolkt. 

Een prachtig besluit van onze “Nederland-
se” dag in Siuntio.  Henriette van der Woude

I S A b E L L E  v A N  k E U L E N  I N  S I U N T I O
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een degelijk, verantwoord en goedgeschreven 
journalistiek verhaal van Gordon Sander, zoon 
van Dorrit Sander-Frank, die in mei van dit jaar 
vanwege de publicatie van de Finse vertaling 
van het boek een paar dagen in Finland was 
(vgl. een goed interview in het tijdschrift Anna 
van 10 mei 2010), een verhaal met een brede 
opvatting van wat er in zo’n boek gezegd kan 
worden. Heus niet alleen het doen en laten van 
een naar Nederland gevluchte Duits-Joodse fa-
milie in een voor hen levensgevaarlijke oorlogs-
tijd, bedreigd door de systematische idiotie van 
iemand als Hitler. In ’Pelastuneet’ wordt vanuit 
de negentiende eeuw ook de Joodse problema-
tiek in Duitsland belicht, onder Bismarck nog 
een tijdlang positief (dus eigenlijk historisch 
gezien verrassend jodenvriendelijk), maar na de 
Eerste Wereldoorlog al snel negatief, omdat ve-
len in het verslagen Duitsland de oorzaken van 
de ellende in het Europa van toen bij een nabije 
zondenbok gingen zoeken. Steeds duidelijker 

kregen daarom de Joden - zeker bij de groei-
ende groep van extreem rechtsen - de schuld 
van alle ellende, die radicaal gewroken moest 
worden (denken we alleen bijvoorbeeld maar 
aan de volkomen onbegrijpelijke en gruwelijke 
moord op de zo begaafde Joodse minister van 
BZ Rathenau in 1922) en juist deze anti-Joodse 
neiging pikte de Nationaal Socialist Hitler op 
en bouwde die systematisch en zwart op wit 
geformuleerd uit (lees maar ‘Mein Kampf’) tot 
een dergelijke belichaming van jodenhaat, die 
felle en consequente jodenvervolging en dan 
zo mogelijk totale jodenverdelging tot resul-
taat zouden hebben, zoals iedereen nu eigenlijk 
wel weet. 

In het boek van Sander worden eerst de 
gouden tijd van de jaren twintig, ‘die goldenen 
zwanziger Jahre’, in Berlijn aan de hand van de 
lotgevallen van de familie van Myrtil Frank uit 
Breitenheim, zijn vrouw Flory uit Frankfurt en 
hun dochters Sybil en Dorrit – beiden in de jaren 
twintig geboren in Berlijn – belicht. Dan treedt 
sterker en sterker de politieke dreiging van de 
nazi’s naar voren, het begin van de Joodse ver-
volgings-ellende in Duitsland wordt zichtbaar, 
het vertrek naar Nederland van vele Joden, o.a. 
twee (!) families Frank, wordt een feit, de ene 
familie Frank gaat eerst naar Scheveningen, 
vandaar via Bussum naar Amsterdam, om van 
daaruit uiteindelijk in Den Haag, in de Pieter 
van den Zandestraat 12, juli 1942 onder te dui-
ken, terwijl de andere familie Frank een paar da-
gen eerder haar heil zocht in het Achterhuis aan 
de Prinsengracht 263 in Amsterdam. De oorlog 
wordt na juli 1942 dus in onderduik beleefd, en 
vooral de gebeurtenissen tijdens de honger-
winter 44/45 worden in dit boek van Gordon 
Sander uitgebreid uit de doeken gedaan, met 
alle spanningen binnen en buiten de familie, de 
bevrijding komt dan uiteindelijk en emigratie 
naar Amerika volgt tenslotte. 

Allemaal goed en wel en Gordon Sander 
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heeft dat alles uiterst consciëntieus en beel-
dend gereconstrueerd, maar hij heeft het niet 
zelf meegemaakt. Dit verhaal van de familie 
Frank blijft een verhaal onder vele en ontleent 
zijn extra impact vrijwel alleen aan de goed 
beschreven en samengevatte (voor)oorlogs-
omstandigheden in Duitsland en Nederland 
en voorts indirect aan het feit, dat een andere 
familie Frank (de beroemde, die van het Achter-
huis) ook in parellelle omstandigheden onder-
gedoken heeft gezeten. 

Het boek de ’Pelastuneet’ is, zoals gezegd, 
een interessant en met vlotte hand geschreven 
oorlogsboek, een boek dat ook stoelt op veel 
Engels/Amerikaans materiaal, wat op zich al 
interessant en positief is, het boek is dus een 
‘aanrader’, jawel. Maar toch wil ik hier wat de 
vertaling en de taal ervan betreft wat opmer-
kingen maken. 

De vertaling lijkt me over het algemeen 
goed, vlot en juist, al heb ik de oorspronkelijke 
Engelse niet in handen gehad. Maar ... er staan 
in het boek tientallen zo niet meer Nederland-
se en Duitse woorden, die zaken van de jaren 
dertig en veertig in Nederland en Duitsland be-
noemen en die dan als woord of begrip letterlijk 
geciteerd worden. Misschien om een ‘couleur 
locale’ aan het boek te geven? Alles goed en 
wel, maar dat is dan vermoedelijk in een Engelse 
tekst gemakkelijker en beter te waarderen dan 
in een Finse tekst en het is zelfs de vraag of het 
in een Finse tekst zin heeft, zulke citaat-woor-
den/citaat-begrippen letterlijk over te nemen. 
Zeker als in die woorden uitermate veel en vaak 
storende spellingsfouten staan. Hiervan een 
paar voorbeelden: Twee maal ‘de stilj’ voor De 
Stijl, een wereldberoemde kunstrichting uit Ne-
derland; ‘2nd Klasse’ voor de 2e klasse van een 
trein; ‘Vilhelmiina (ok), Moeder das Vaderlands’ 
i.p.v. Moeder des vaderlands; ’Overweenissa’ 
i.p.v. Overveenissa; ‘Erich Muhsam’, een Duitse 
schrijver met de naam Mühsam; ‘Felix der Kat-

ter’ i.p.v. der Kater etc. Maar erger voor mijn 
ogen/oren zijn zaken als: ‘Tunne aiheutti noille 
onderduikereille – eli “Maan alle meneville” - ...; 
‘onderduikereita’; ‘Februaristakingiin’; ‘koulua 
käyvien meisjejen’; ‘Ridderzalin’; ‘Vergeltungs-
waffejaan’; ‘Endlösungista’; ‘Nederlandse han-
delsmaatschappijin’ etc. Dat Fins verbuigen van 
zulke typisch Nederlandse of Duitse woorden 
respectievelijk begrippen zie ik niet zo zitten. 
Bij namen van steden, straten of personen is 
het normaal en vanzelfsprekend - ‘Hollannin’, 
‘Haagiin’, Rivierenbuurtin’, ’Stadhouderskaden’ 
(beter Stadhouderskade:n’?) etc. - maar … een 
historisch woord, dat mogelijk wel vertaald kan 
worden, zou ik gewoon in het Fins vertalen en 
niet (of wellicht slechts als onverbogen woord) 
citeren en ik zou het voorts zo nodig eventueel 
in een voetnoot onder aan de bladzijde voor 
de Finser lezer/es verklaren: ’piloutuja’ (onder-
duiker), ’nälkätalvi’ (hongerwinter), ’helmikuul-
akko’ (februaristaking) etc. Overigens, dat kort 
en duidelijk verklaren ter plekke (via een voet-
noot bijvoorbeeld of als woord met korte uitleg 
in een toegevoegde verklarende woordenlijst) 
van Nederlandse en zeker ook Duitse oorlogs-
begrippen is voor een Finse (en Nederlandse?) 
lezer/es bij zo’n populariserend historisch boek 
eigenlijk een noodzakelijk iets, lijkt me. Dat ge-
beurt wel af en toe, maar in dit boek jammerge-
noeg veel te weinig. Welke (jonge) doorsnee-le-
zer in Finland (en Nederland) weet precies wat 
‘Februaristaking’, ‘Dolle dinsdag’, ‘Bijltjesdag’ of 
‘Gauleiter’, ‘Sturmabteilung’, ‘Reichsprotektor’ 
en zo betekent? Soms volgt er in het boek wel 
een Finse vertaling of woorduitleg, maar heel 
vaak ook niet. En een woordvertaling is niet 
hetzelfde als een preciese en korte woordver-
klaring in een voetnoot op dezelfde bladzijde! 
Deze lacune lijkt me daarom een gemiste kans. 
Zulke voetnoten zouden een boek als dit veel 
rijker en leesbaarder hebben kunnen maken, de 
citaat-woorden in het Nederlands of Duits in de 
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tekst zelf storen en irriteren zo zonder nadere 
verklaring te veel. Ook een goede personen- en 
zakenindex zou een hele hulp bij het gebruiken 
van het boek hebben kunnen zijn. Het betreft 
hier toch niet een roman, maar meer een histo-
risch non-fictie boek, een ’Sachbuch’. 

Eén vertaling van een in Holland versprei-
de spandoektekst (belangrijk in de loop van 
het boek) lijkt me nogal aan de zwakke kant: 
“V=VICTORIE, WANT DUITSLAND WINT 
VOOR EUROPA OP ALLE FRONTEN”, in het 
Fins vertaald als: “V = voitto Saksalle kaikilla 
rintamalla.” Juist de clou van die slagzin is toch, 
dat Duitsland dat alles, wat het toen deed, 
‘voor Europa’ overhad, ter redding, ter verlos-
sing van Europa, en die clou wordt nu juist weg-
gelaten, jammer ... 

Ook al wil ik het leed van de andere familie 
Frank niet onderschatten of het boek als onin-
teressant of niet zo waardevol boek hier afval-
len, nee, dat helemaal niet, ik wil het boek zelfs 
- zoals gezegd - het Finse (en na verschijnen van 
een Nederlandse vertaling het Nederlandse) 

lezerspubliek aanraden, maar één langer citaat 
aan het eind van het boek wil ik toch geven, 
dat me enigszins verbaasd de ogen opende: 
“Olisivatko Anne Frank ja hänen perheensä sel-
viytyneet hongerwinteristä, kuten hollantilaiset 
sitä nimittävät, ellei heitä olisi kavallettu edel-
lisinä kesänä? Oli vähällä, että heidän sukuni-
mikaimansa eivät selviytyneet Haagissa. Sama 
päti Länsi-Hollannin neljään ja puolen miljoon-
aan asukkaaseen, jotka kokivat tuon helvetillisen 
talven.” (blz. 239). En … ”Jollakin tavoin Fran-
kit selviytyivät viimeisestä talvesta. Melkoinen 
saavutus.’” (blz.261). In het Nederlands ver-
taald: ”Zouden  Anne Frank en haar familie de 
hongerwinter – zoals de Nederlanders die winter 
(van 1944/45) noemden - overleefd hebben, als 
ze niet verraden waren in de zomer ervoor? Het 
scheelde niet veel of hun naamgenoten in Den 
Haag hadden het niet geklaard. En hetzelfde 
geldt voor die viereneenhalf miljoen bewoners 
van West-Nederland, die de hel van die winter 
hebben meegemaakt.” En: “Op de een of andere 
manier zijn de Franks deze winter doorgekomen. 
Een hele prestatie.” Of Anne Frank en haar ge-
zin die ellendige hongerwinter in Amsterdam 
ook overleefd zouden hebben, is niet positief of 
negatief te beantwoorden. Maar wel weten we, 
dat Anne en haar zus Margot in Auschwitz erg 
geleden hebben en in Bergen-Belsen omgeko-
men zijn in uiterst ellendige omstandigheden, 
zie daarover bijvoorbeeld de indrukwekkende 
hoofdstukken in het nieuwe boek van Carol 
Ann Lee van 2009/2010, ’Anne Frank, 1929-
1945’ (verschenen zowel in een Nederlandse 
als een Finse uitgave). En ...of het overleven van 
de hongerwinter voor Joodse onderduikers een 
grotere prestatie dan voor de vele anderen in 
het nog niet bevrijde Nederland van 1944/1945 
was, kan ik eigenlijk ook niet beantwoorden. 
Misschien hebben ze gewoon geluk gehad. God 
zij dank!

 Peter Starmans, lehtori

1941, Duitse oorlogspropaganda in Den Haag
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Op een van de eerste en naar wij ondertus-
sen weten geenzins de laatste sneeuwrijke da-
gen van dit najaar (zaterdag 20-11-2010) werd 
de Algemene Ledenvergadering (ALV) gehou-
den in Siuntio (West Uusimaa), gesandwiched 
tussen omlijstende activiteiten ter verkwikking 
van lichaam en geest. Om weer eens wat an-
ders te bieden had het bestuur deze keer als 
locatie het Siuntio Welzijnscentrum (Siuntion 
Hyvinvointikeskus) uitgezocht. De bereikbaar-
heid per openbaar vervoer was niet optimaal, 
maar met enige goede wil en hulp van leden 
was het goed te doen. Al met al deden zo’n 
20 leden mee en die kregen zondermeer ‘waar 
voor hun geld(contributie)’. Voor leden was er 
eerst gratis gebruik van zwembad (incl. buiten-
bad!  ), sauna en turks stoombad. Daarna een 
hapje en vervolgens de ALV.  

Tijdens de ALV werden de kas- en kiescom-
missies gedeeltelijk vernieuwd (Jean Blanc-
kert i.p.v. Leena Kivivalli in de kascommissie 
en Nathan Gaasenbeek in plaats van Guido 
Nuijten in de kiescommissie). Arie Oudman 
treedt toe tot de Internet-redactie i.p.v. Step-
han Vermeulen. De uittreders werden bedankt 
voor hun goede diensten. Ook passeerden de 
voornaamste reeds voorziene activiteiten de 
revue, zoals de nieuwjaarsreceptie (14-1; zie 
ook elders in dit nummer), de voorjaars ALV, 
het Leids Ontzet en het reeds 2x met succes 
georganiseerde Zomerkamp (augustus). Ook 

Sinterklaas verschijnt in steeds meer Finse ste-
den, vaak met steun van de NViF. Verder werd 
de begroting voor 2011 gepresenteerd, welke 
slechts in bescheiden mate afwijkt van die van 
2010. De voorziening voor het kroningsfeest 
wordt niet verder opgevuld en het grotere aan-
tal leden geeft iets meer armslag. De jaarlijkse 
contributie blijft ongewijzigd op 34 Euro voor 
een gezinslidmaatschap en 22 Euro voor een 
individueel lidmaatschap. 

Voor een volledig verslag van de ALV zij ver-
wezen naar de NViF website: http://www.neder-
landsevereniging.fi/index.php?option=com_
docman&Itemid=45&lang=nl

Tijdens een korte pauze in de ALV werd 
op cake en koffie getracteerd ter ere van de 
kersverse huwelijksinzegening van Riitta Raita 
en Wim Janssen. Nogmaals onze felicitaties! 
Na afloop van de ALV was er een intermezzo 
waarbij de een nogmaals ging zwemmen, een 
enkeling huiswaarts en de ander op zoek ging 
naar de dichtstbijzijnde flappentap. Het bleek 
namenlijk dat de toegang tot het vioolconcert 
van Isabelle van Keulen in de kerk van Siuntio 
alleen contant voldaan kon worden. Overigens 
genoten leden van de NViF ook bij dit evene-
ment korting dankij de inspanningen van Mar-
tinus Schuurman. Het concert was een succes 
en de oude kerk van Siunto bood een sfeervolle 
entourage (zie ook elders in dit nummer). 

 Adriaan Perrels

T E R  b E H A R T I g I N g  v A N  H E T  w E L z I j N 
v A N  D E  L E D E N  w E R D  w O N D E R w E L 
v E R g A D E R D  I N  H E T  w E L z I j N S C E N -
T R U m  v A N  S I U N T I O
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A L g E m E N E  L E D E N v E R g A D E R I N g  v A N 
D E  N E D E R L A N D S E  v E R E N I g I N g  I N 
F I N L A N D

Zaterdag 20.11.2010
Hyvinvointikeskus te 

Siuntio

AGENDA:
1. Opening van de vergadering
2. Vaststellen legaliteit
3. Vaststellen agenda
4. Benoemen voorzitter vergade-

ring en notulist
5. Benoeming kascommissie en 

kiescommissie
6. Bespreking activiteitenplan
7. Vaststelling begroting en con-

tributie (zie bijlage)
8. Overzicht bezetting van de or-

ganisatie (commissies & con-
tactpersonen) en beschikbaar-
heid  van bestuursleden

9. Bestuursmededelingen
10.  Rondvraag en overige zaken
11. Afsluiting vergadering
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Parochiezaaltje, blokhut, zaaltje van een ar-
beidersvereniging, en nu het onderkomen van 
de Finse vrouwenbeweging. Benieuwd waar het 
feest volgend jaar is? Gewoon komen. Het vie-
ren van het Leidens Ontzet heeft ook dit jaar 
weer op een interessante en goed toegankelijk 
locatie plaats gevonden aan de Bulevardi in 
het centrum van Helsinki. Het pand heeft een 
prachtig Jugendstil interieur, en dat paste goed 
bij het thuis voelen en gezellig samen zijn. Dat 
thuis gevoel kreeg je al bij binnenkomst zoals 
we dat gewend zijn in Finland: buitenschoe-
nen uit, en een mand met kleurrijke slippers 
stond klaar om een keuze te maken naar juiste 
maat en kleur van binnen schoeisel. Op zater-
dag 2 oktober om half zes in de avond ging de 
deur officieel open. Natuurlijk was de deur al 
eerder open, want een klein legertje van vrij-
willigers kwam eerder om de zaal in te richten 
en de hapjes klaar te zetten. De haringen met 
gezondheidsverklaring kwamen al een dag eer-
der in Finland vanuit Nederland aan. Uitgerust 
en ontdooid werden ze op zaterdagmiddag 
neergevlijd op een schaal met de benodigde 
gesnipperde uitjes. De stamppot werd op een 
professionele manier gemaakt door het be-
stuurslid Frits in een nabij gelegen keuken van 
een restaurant. Ook was voor achtergrond-
muziek gezorgd, hoewel dat vermoedelijk niet 
is opgemerkt. Bij binnenkomst van de eerste 
gasten werd al veel gepraat alsof we elkaar al 
in jaren niet meer gezien hebben. En denk niet 

dat dit alleen een feest voor de leden uit de 
stedelijke regio was. Ook leden uit Iitti hebben 
een lange reis ondernomen om van dit groot-
stedelijke feest te genieten. En dat praten ging 
de hele avond door, geholpen door vloeistof 
dat praten bevorderd. Na een kort toespraakje 
werd ieder uitgenodigd om van de haring en 
later van hutspot te genieten. De consumptie 
van haring gebeurde zowel op orthodoxe wijze 

– haring hangend aan het staartje en hoofd van 
de consument in de nek – alsook op beschaafde 
wijze - met mes en vork - plaats. De Leidenaars 
Theo en Thomas, samen met dochter, gaven 
een traditionele demonstratie van het haring 
eten weer. Aan het eind van het feest waren de 
haringen op en bleef weinig stamppot over. 

Wat wel overbleef waren de fijne herin-
neringen aan het feest. Hadden we Marianne 
Spaas niet dan had het feest heel wat minder 
vlotjes gelopen. Zij heeft als vrijwilliger erg veel 
hand- en spandiensten verleend tijdens het 
feest.

 Arie Oudman 

L E I D E N S  O N T z E T  2 0 1 0
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PERSBERICHT
Na bijna vijf jaar procederen heeft het Eu-

ropese Hof van Justitie in het buitenland wo-
nende Nederlandse gepensioneerden alsnog in 
het gelijk gesteld: de Nederlandse staat heeft 
hoogstwaarschijnlijk in het buitenland wo-
nende gepensioneerden gediscrimineerd bij de 
invoering van de Zorgverzekeringswet in 2006. 
Terwijl ingezetenen probleemloos konden 
overstappen op een gelijkwaardige verzekering 
onder het nieuwe stelsel, raakten de ‘pensio-
nado’s’ hun particuliere verzekering kwijt, en 
moesten zij meestal duizenden euro’s gaan bij-
betalen om weer een adequate dekking te krij-
gen. De voorzitter van de Stichting Belangen-
behartiging Nederlandse Gepensioneerden in 

het Buitenland, Cees van der Wiel, is verheugd: 
“de discriminerende overgangsregeling is altijd 
het grootste pijnpunt voor ons geweest, het is 
alleen jammer dat het zo lang heeft moeten 
duren totdat we deze uitspraak kregen. Onze 
leden worden immers ook een dagje ouder.” 
De Stichting heeft inmiddels de Minister van 
Volksgezondheid een aansprakelijkstelling ge-
stuurd. “We gaan de door onze tienduizenden 
leden geleden schade verhalen op de Staat. 
Maar uiteindelijk gaat het ons erom een goede 
regeling voor de toekomst te verkrijgen”, aldus 
Van der Wiel. De Stichting hoopt de komende 
maanden in goed overleg met de Minister tot 
een regeling te kunnen komen.

“Na consultatie met onze advocaat is het misschien goed te melden, dat met ingang van 1 
januari 2011 (vijf jaar na invoering van de VW = Zorgverzekeringswet) degenen, die schade heb-
ben geleden, een stuitingsbrief moeten sturen zowel naar VWS (Ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport) als naar het CVZ (College voor Zorgverzekeringen).”
 De kernzin van de actie luidt:
 Voor de schadelijke gevolgen van de Zorgverzekeringswet en de uitvoering daarvan stel ik de 
Staat der Nederlanden reeds thans en bij dezen aansprakelijk en stuit ik de verjaring op grond van 
art. 3:317 BW.
 
Voor degenen, die zo’n modelbrief wensen te ontvangen, sta ik ter beschikking: Jean Blankert.

E U R O P E E S  H O F  v A N  j U S T I T I E  S T E L T 
g E P E N S I O N E E R D E N  I N  H E T  g E L I j k

In navolging van het artikel dat Jean Blankert schreef in Noorderlicht 2 (2010), is via voorzitter 
C. van de Wiel van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buiten-
land het volgende bericht uitgegeven: 
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Zaterdag 4 december kwam Sinterklaas op 
bezoek in Jyväskylä.

Het familiecentrum Tourutupa was vol, 
ruim 25 kinderen in gezelschap van ouders en/
of grootouders werden niet teleurgesteld: Sint 
arriveerde in gezelschap van twee vrolijke Pie-
ten en bracht pepernoten en taai en ieder kind 
kreeg een cadeautje. Het was feest!

 Henriette van der Woude 

S I N T E R k L A A S  I N  j y v ä S k y L ä

A D V E R T E N T I E

Video voor Internet en DVD
Reklame
Zakelijk
Familie

Peter John Mäki

maki.peter@gmail.com

+358 40 8747 984

www.communicationdesign.fi



31

In het dierenrijk gelden ongeschreven, na-
tuurlijke wetten die voor orde en regelmaat 
zorgen. Mensen hebben ook behoefte aan orde 
en regelmaat in hun mensenwereld, maar heb-
ben aan ongeschreven, natuurlijke wetten niet 
voldoende. Op de een of andere manier lukt 
het de mens al sinds het begin van zijn bestaan 
niet om zonder voorschriften samen te leven 
met andere soortgenoten. Dat het al een oud 
probleem is moge duidelijk zijn aan de hand 
van het voorbeeld dat Mozes de 10 Geboden 
van God ontving om het volk van Israël richting 
te geven.

Anno 2010 zijn er wereldwijd omvangrijke 
en verschillende wetten in gebruik met een 
enorme diversiteit, opgesteld door juristen, 
die dientengevolge een bijkans onontwarbare 
kluwen van regelgevingen hebben gecreëerd. 
Ondanks de ongetwijfeld en, naar we mogen 
aannemen, goede bedoelingen, blijken diverse 
regels en wetten in de praktijk in steeds grotere 
getale met elkaar in obstructie te komen.

Boven de poolcirkel, in het land van de ren-
dieren, kun je redelijk veel van die natuurwet-
ten in het dagelijkse bestaan tegenkomen. Bij 
diezelfde rendieren bijvoorbeeld. Uiterlijke ken-
merken en fysieke kwaliteiten spelen een grote 
rol bijvoorbeeld bij het verwerven van het leider-
schap binnen een kudde. Er wordt dan ook flink 
geknokt, vooral in september tijdens de bronst-
tijd. Als de bok c.q. stier z’n ‘werk’ er na een pe-
riode van keihard bezig zijn en afzien eindelijk 
opzit, verliest hij spoedig z’n koninklijke gewei. 
Maar vanaf dat moment is het tevens gedaan 
met zijn status. Hij komt als geweiloze helemaal 
onderaan in de rangorde van de groep te staan.

Als je gaat vergelijken is het altijd listig om-
dat de kans groot is dat je niet goed begrepen 
wordt.

 Van bovenstaand voorbeeld nemen we dan 
ook alleen even de gebeurtenis van het gewei 
en de gevolgen als vergelijkingsvoorbeeld ( ) .

In de mensenwereld is het nl. ook zo dat als 
je hard werkt er naast waardering voor je werk 
bij anderen soms gevoelens van afgunst kun-
nen ontstaan. Jaloezie is dan geboren! Vervol-
gens kan de eens gevierde en alom geprezene 
door allerlei oorzaken zijn ‘status’ verliezen. Een 
van die oorzaken is bijv. onvrijwillige werkloos-
heid. Wat er dan in de mensenwereld gebeurt 
lijkt een beetje op wat er met die bok gebeurt 
als hij zijn gewei verloren heeft. Van het ene 
op het andere moment is het gedaan met de  
ko(o)pman. Bij sommigen lees je van de ge-
zichten af dat ze er van genieten dat je je baan 
verloren hebt. Bij anderen merk je medeleven 
en voor weer anderen ben je ineens ‘lucht’. Dat 
soort dingen gebeuren en je weet dat dat in de 
mensenwereld vaker voorkomt. Tegen dat soort 
ervaringen leer je je tijdens een mensenleven 
meestal wel te wapenen, maar als het wérkelijk 
gebeurt dan is het een heel onprettige ervaring. 
Vervolgens kom je terecht in de molen van de 
werkloosheid. Ook daar kun je op verschillende 
manieren mee omgaan. Maar meestal is het 
een, uit financieel oogpunt gezien, onontkoom-
bare tredmolen waar je in verzeild raakt.

Opeens krijg je te maken met beperkingen 
van vrijheid.

Want tja, dat ‘gratis’ geld aan het einde van 
de maand (waar je notabene elke maand tijdens 
je arbeidszame leven een bepaalde bedrag voor 
hebt ingeleverd) krijg je niet zomaar natuurlijk.

Logisch, want anders zou er een run op 
deze regeling ontstaan en een beetje regel en 
beperking kan geen kwaad. Dus hebben de af-
gelopen decennia kleine legertjes bureaucraten 
zich over de materie gebogen en hebben een 

T E R  L E R I N g  E N D E  v E R m A E C k  O F  H E T 
A F g E b R O k E N  g E w E I
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steeds fijnmaziger net geknoopt en gespannen 
om toch vooral geen misbruik van deze sociale 
regeling toe te staan. Wie in 2010 werkloos 
wordt of is geworden heeft dus te maken met 
de laatste ontwikkelingen op dat gebied. Nou, 
die zijn niet mals, zo kan ik u uit eigen ervaring 
opbiechten.

Er is geen vuiltje aan de lucht als je je be-
perkt tot het invullen van het maandelijkse 
overzichtje, met bij elke dag de vermelding 
“työtön”. Als je dat doet krijg je gewoon elke 
20 van de 20 dagen je ingeschaalde uitkering 
en dat max. 500 dagen achtereen. Eens in de 
2-3 maanden meld je je op afgesproken dag en 
tijdstip bij de bevoegde instantie om te laten 
zien dat je er nog bent. Laat het daar nou bij, 
dan is er niks aan het handje! 

Maar haal het asjeblief niet in je botte 
harses om op andere momenten te gaan be-
wegen!!! Op het moment dat je je beweegt 
maak je je namelijk verdacht, word je extra in 
de smiezen gehouden en moet je je gaan ver-
antwoorden voor je bewegen. Volgens zeer 
nauwkeurige wet- en regelgeving (gebaseerd 
op, naar mijn inschatting, het arbeidersbestaan 
van een Fin in de jaren 1945 tot en met ver in 
de jaren 90 van het vorige millennium) mag je 
tijdens een vol jaar werkloosheid 6 dagen in het 
buitenland verkeren. De truc blijkt te zitten in 
het stukje “in het buitenland verkeren ”.

Iemand heeft nl. bedacht dat op het mo-
ment dat je je huisadres verlaat met de bedoe-
ling om naar een buitenland te gaan je gehele 
(reis)dag telt als zijnde “verkerend in het bui-
tenland”, echter, indien je dat huisadres verlaat 
na 16:00 uur, dán geldt de gehele dag nog als 
“in Finland”. Nou, daar ben je lekker mee als 
je bijv. in Tornio woont en naar Haparanda in 
Zweden wilt, of , zoals in mijn geval, als je van-
uit Salla naar Alakurtti in Rusland wilt. Met de 
buslijndienst die op ma. en don. om ca. 17:15u. 
vanuit Salla vertrekt ben je dan in de loop van de 

avond in Alakurtti of Kandalaksha of Apatity of 
Kirovsk. Nou, real places to be! Maar als Neder-
lander wil je, na 10 maanden in een territorium 
van ca. 10km2 opgesloten te hebben gezeten 
misschien wel eens bij je familie en vrienden in 
Nederland op bezoek? En dan, uiteraard, indien 
mogelijk incl. 2 volle weekenden. De meeste 
sociale contacten kun je immers tijdens week-
enden hebben? Wel, dát is er door de wetgever 
in die magnifieke wetgeving volkomen uitgefil-
terd. Familiebezoek geeft je geen extra rechten. 
Over vrienden wordt al helemaal niet meer ge-
schreven. Tja, en dan woon je, zelf voor gekozen 
agv de voor de EU-ingezetene geldende “vrij-
heid van vervoer voor goederen en personen” 
en op grond van het feit dat we toch ook in een 
Finse democratie wonen en leven, letterlijk in 
“the middle of nowhere”. Echter, sinds enkele 
jaren is er ook een anti-discriminatiewet met 
daaraan vast de wet op gelijke behandeling. 
De aandachtige lezer voelt hem al aankomen: 
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Het geweiloze rendier is in dit geval tóch het 
bokkie. Want ondanks dat hij dacht dat hij op 
de reisdagen (Totale reistijd is 30 uur bezig zijn 
om van huisadres in Finland naar verblijfadres 
in Nederland en weer terug te komen) voor de 
helft in Finland en voor de helft in het buiten-
land zou vertoeven, worden beide reisdagen als 
volledig “in het buitenland” gerekend. De wet-
gever gaat immers uit van 16:00u. vertrek van 
het (t)huisadres als grenstijd. Dat betekent dat 
ik niet de wettelijk toegestane max. 6 dagen in 
het buitenland verkeer, maar 7 dagen..... Tja en 
dan ben je criminineel! Want hoe kan ik het an-
ders uitleggen als ik meteen als straf ”7 dagen 
geen uitkering” krijg opgelegd?

Een ongekend staaltje van ‘lik-op-stuk-be-
leid’. Hallo hé! Vervolgens krijg je te horen dat 
je daarna nog wél steeds recht hebt om 6 da-
gen, mét behoud van uitkering, in het buiten-
land mag vertoeven (binnen de nog resterende 
2 maanden van mijn volle eerste uitkerings-

jaar). Ik had natuurlijk 
gewoon zondag i.p.v. 
maandag terug moeten 
keren van mijn “verlof”, 
maar ja dan had ik met 
Finnair moeten vliegen 
en dat was 260 Euro 
duurder (dubbele van 
mijn Air Baltic ticket). 
Of, nog minder interes-
sant, op zaterdag moe-
ten vertrekken i.p.v. vrij-
dag. Op moment van 
boeken kon dat echter 
niet: no seats availa-
ble. Inmiddels hebben 
beide maatschappijen 
hun prijzen aangepast 
en kun je met Air Baltic 
voor 231 Euro van Ro-
vaniemi naar Amster-

dam en terug (!) en met Finnair voor 370 Euro 
(dat laatste is nog altijd 110 Euro duurder dan 
mijn ticket). Dat was de lering en dan nu het 
vermaeck:  Vervolgens heb ik gemeld dat ik de 
reis ging cancelen. Grote consternatie, want dan 
moesten alle gegevens weer uit het systeem 
gehaald worden. Tja, maar het zou mij immers 
350 Euro uitkering opleveren? Minus 260 Euro 
van dat waardeloze ticket, positief resultaat: 90 
Euro! Hollandse koopmansgeest! Ja, dat kwartje 
van Bartje was heel lang onderweg voor het uit-
eindelijk viel.

Maar het had resultaat! Er zou door een 
jurist ( ) gekeken gaan worden in hoeverre de 
aanvankelijke uitspraak bindend zou blijken, 
want misschien was er wel ergens jurispruden-
tie over een gelijke zaak?

Mocht die er zijn, dan kon het voor mij nog 
alle kanten uit natuurlijk,, maar mocht die er 
niet zijn, dan moeten ze van mijn zaak maar 
eens jurisprudentie gaan optekenen!

Want er is dus die enorme ongelijkheid! 
Namelijk de stelregel dat je verblijf buitenland 
wordt aangevangen op het moment dat je je 
huisadres verlaat!

Met Finnair moet Ik moet uiterlijk om 
10:00u. ’s morgens de deur uit om tijdig in Ro-
vaniemi te zijn, in te checken, te wachten, naar 
Helsinki te vliegen en daar een verbindende 
vlucht naar bijv. Amsterdam te halen. Maar Air 
Baltic vliegt ‘lekker vroeg’ (pffffff, om 03:00u. 
thuis vertrekken is natuurlijk géén pretje!)

De werkloze in de regio Helsinki/Vantaa 
kan zéker 4 uur later van z’n huisadres vertrek-
ken om met dezelfde Finnair vlucht het land 
te verlaten. Probleem wordt opnieuw Finnair, 
want die vertrekt momenteel om 16:15u. zover 
ik weet, maar er zijn ook avondvluchten naar 
diverse buitenlanden (Düsseldorf of zo) en om 
die avondvluchten te halen moet ik nog steeds 
om 10:00u. uit Salla weg of heel misschien om 
15:00uur. De Helsinkiër kan in dat geval des-
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noods nog thuis dineren en heeft minstens 1 
dag meer in het buitenland te besteden (maar 
waarschijnlijk twee) dan ondergetekende. En 
dat allemaal omdat ik m’n gewei kwijt ben? 

Maar daar kwam binnen een week (ja, ze 
kunnen wel snel werken hoor!!!!) de uitspraak: 
Het gevolgde protocol en het daaruit voort-
gevloeide besluit was juist. Dus je kunt fluiten 
naar je 7 dagen uitkering.

En dan ga je denken, denken, denken. Een 
avondje in de sauna kán gevaarlijk zijn ( ), maar 
het zet ook aan tot geniale invallen. Omboe-
ken van de gedeelde heenreis bleek 2x75 Euro 
te kosten. Beetje duur als je bedenkt dat voor 
108,44 Euro gewoon een nieuwe enkele reis 
geboekt kan worden die een dag later dan de 
aanvankelijke planning plaatsvindt. Dat bete-
kent dat tegen betaling van die 108,44 Euro 
er wél een aanzienlijker bedrag terug in de kas 
stroomt...... De totale kosten voor de Air Baltic 

tickets blijken nog steeds minder dan het goed-
koopste Finnair ticket te zijn. Zo bekeken is ‘het 
systeem’ winnaar van het touwtrekken (maar 
daar schieten ze weinig mee op, behalve dan 
dat er minstens drie personen werk aan en door 
hebben gehad), ik voel me winnaar omdat ik 
m’n aanvankelijk afgepikte uitkering weer terug 
heb en uiteindelijk tóch nog goedkoper uit ben 
dan door bijv. met Finnair te reizen. Grootste 
verliezer is dus Finnair maar dé grote winnaar 
van dit achterlijke ‘spel’ is natuurlijk en met 
grote afstand Air Baltic.... Mijn uitkering van die 
7 dagen is dus in z’n geheel naar Letland gegaan 
en in ruil brengen die lui me van Rovaniemi 
naar Amsterdam en weer terug......is dát wat?

Een troost: Bij rendieren groeien die geweien 
in 3 maanden weer uit tot volledige geweien (in 
de groei tot wel 2cm per dag!)......... hehehehe-
he. Dus ze kunnen hun borst(en) natmaken!!!!!

 B.Art

A D V E R T E N T I E

www.bblcarrental.nl

Laagste eigen risico - Geen extra verzekeringen bij aankomst - No nonsense voorwaarden

Schipholservice...direct wegrijden!

24 uurs

Autohuur           tarieven                     vanaf € 23,- per dagAutohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf Autohuur           tarieven                     vanaf all-in *

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee
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Kopij inleveren voor 1 maart 2011
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min moge-
lijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s 
graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het textdocument)! 
Alle Sun Open Office en Microsoft Office documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

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

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

Eens per maand

TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

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

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

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•	 Pullman	Bar	(in	het	centraal	station,	2e	etage)	
•	 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

Grafisch ontwerp, fotografie 
–trouwreportages, portretfotografie, 
commercieel en industrieel– en 
fotoafdrukken op papier of canvas of 
met op maat gemaakte passepartout.

Meer informatie: 
www.arnoenzerink.com 
www.stockphotography.nu 
www.aave.info 
of bel +358 40 577 3455
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