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Mensen zijn van nature tot weinig 
aanpassing geneigd. We gaan er vaak 
van uit dat dingen gaan zoals ze in het 
verleden ook zijn gegaan. Gaat het nu 
goed, dan zal dat morgen ook wel zo 
zijn. Dit heet in de wetenschap de na-
ieve voorspelmethode. Je komt er in 
de regel een heel eind mee, maar de 
naïeve voorspelmethode werkt alleen 
op korte termijn. De temperatuur van 
vandaag zal wel ongeveer gelijk zijn 
aan die van morgen, maar dat geldt 
niet voor de temperatuur over drie 
maanden. Je zit dan immers alweer in 
een ander seizoen. Toch kan ik met 
redelijke zekerheid zeggen dat de tem-
peratuur van vandaag ongeveer gelijk 
is aan die over 1 jaar. De onzekerheid 
in die voorspelling is natuurlijk wat 
groter ten opzichte van de temperatuur 
van morgen, maar dat mag de pret niet 
drukken. 

Vandaag de dag gaat het goed met 
Noorderlicht. Zou het morgen ook 
goed gaan? Zelf word ik dan altijd een 
beetje wantrouwig als het goed gaat. Je 
gaat zo makkelijk op je lauweren rus-
ten. Je denkt dat de kopij wel aan komt 
waaien. Dat is natuurlijk niet waar, en 
voor je het weet is stilstand een achter-
uitgang geworden. 

Net als een cabaretier elke show weer 
lollig moet zijn, zo moet je als redacteur 
elke keer weer wat leuks verzinnen. Dat 
heeft leuke kanten. Het is altijd weer 
aardig als je mensen bij het maken van 
een blad kunt betrekken. Soms ko-
men ze ook naar je toe met een idee. 
Dat neem je mee, werk je samen uit of 
brengt je weer op geheel andere ideeën 
die niets met het origineel te maken 
hebben. Het hoofdredacteurschap is 
daarom een van de meest fascinerende 
functies in de vereniging. 

Maart 2009 heb ik er vijf jaar als hoofd-
redacteur op zitten. Ik ben begonnen 
in een tijd waarin alles een beetje vast 
zat. Na enige experimenteren heeft het 
Noorderlicht zijn huidige vorm gekre-
gen. Dat was overigens niet zozeer mijn 
verdienste als die van Jeroen Carelse en 
Wierd Folkersma. Het meest trots ben 
ik op het feit dat de redactie als orga-
nisatie nu al bijna vijf jaar lang goed 
gefunctioneerd heeft. Dat was zonder 
steun van het bestuur en allerlei andere 
actieve leden niet gelukt. Ik ben daar-
om ook dankbaar voor die steun. Het 
geeft aan dat mensen belang hechten 
aan een goed functionerend blad.

Persoonlijk vind ik dat ik nu met iets 
nieuws bezig moet. Iets anders waar 
ik mijn tanden in kan zetten. Want ik 
ben een gek mens. Als ik iets goed op 
de rails heb verlies ik langzaam mijn 
belangstelling. Dan laat ik het liever 
aan anderen over mijn scheppingen 
verder uit te bouwen. Ik vind het na-
melijk belangrijk dat anderen ook gaan 
meedenken. Nieuwe impulsen geven 
en bijdragen leveren. Ik heb Obama 
verleden week ook zoiets horen zeg-
gen en dan denk ik “ik mag die man”. 
Goede leiders hebben geen ja-knikkers 
nodig.

Als hoofdredacteur heb ik ook altijd 
een algemene bestuursfunctie gehad. 
Dat was niet perse noodzakelijk, maar 
toch wel heel erg handig. Als bestuurs-
lid (zelfs zonder portefeuille) kun je 
meepraten over de richting van de ver-
eniging, weet je welke activiteiten er-
aan zitten te komen, en kun je zo een 
beetje plannen wat je de volgende keer 
weer gaat doen. Ook ben je een spil 
in de reclamecommissie omdat veel 
reclameuitingen nu eenmaal leuker 
op papier zijn. Met de lay-out hoeft 

de hoofdredacteur zich echter niet be-
zig te houden. Daar hebben we Arno 
voor. Hoofdredacteur zijn is op dit 
moment vooral een regelfunctie waar-
bij de mobiele telefoon, skype en email 
de belangrijkste gereedschappen zijn. 
Het brengt je in contact met ‘oude’ en 
‘nieuwe’ Nederlanders in Finland. Als 
je dat maar op een rij hebt hoef je zelf 
eigenlijk niks te schrijven. Zelf heb ik 
de afgelopen jaren zeer weinig geschre-
ven omdat ik de opvatting huldigde 
dat de (redactie) leden en het bestuur 
de pagina’s moesten vullen. Het is de 
dood in de pot als je zelf de boel moet 
gaan volschrijven danwel stukjes uit de 
krant of van het internet gaat kopieren. 
Dat geeft geen toegevoegde waarde en 
is voor de lezer dan ook weinig interes-
sant. Makkelijk is het wel en dat is dan 
ook het grootste gevaar. Je doet het 1 
keer, een tweede keer en voordat je het 
weet is de kwaliteit van het blad achter-
uit gehold. Stilstand is achteruitgang. 
Ik heb het al eerder gezegd. Als ik een 
paar adviezen aan mijn opvolger kan 
meegeven is luister naar andere men-
sen, probeer eens iets nieuws, en denk 
niet dat je er alleen voor staat. Als je 
een probleem hebt gooi het in de groep. 
Dat spreidt de verantwoordelijkheid, 
bevordert de democratie en is nog ge-
zelliger ook. 

Mensen die belangstelling hebben voor 
de functie van Hoofdredacteur kun-
nen dit aan mij melden. Aarzel niet te 
lang! Ik treed weliswaar pas in Maart 
2009 af maar het is wel handig als een 
aanstaand hoofdredacteur zichzelf kan 
inwerken.

Wens u allen nog een prettige kerst.

Jos Helmich
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Op het moment dat dit blad zijn 
lezers bereikt, draagt Sinterklaas 

zijn werk over aan de Finse Joulupuk-
ki. Het jaar 2008 is weer bijna voorbij, 
maar eerst moeten de oliebollen en ap-
pelflappen nog worden gebakken en 
opgegeten. Ieder jaargetijde kent zijn 
traditionele gerechten, hierbij staat 
men tegenwoordig niet meer zo stil. 
Ik ben vast niet de enige, die in deze 
tijd van het jaar soms graag bij de kof-
fie een stukje amandelstaaf zou willen 
smikkelen. Waarschijnlijk ervaart een 
ieder van ons zo nu en dan een derge-
lijk gevoel van “heimwee”. 

Als voorzitter heb ik gedurende het 
jaar 2008 het voorrecht gehad om vele 
verenigingsleden persoonlijk te kun-
nen ontmoeten. 
Het bestuur van de NViF heeft er-
naar gestreefd om zijn activiteiten 
zo te kiezen dat er voor ieder lid een 
passende mogelijkheid werd geboden, 
om ergens aan deel te nemen. Helaas 
zijn de afstanden in Finland groot, dit 
veroorzaakt zekere beperkingen. Voor 
de volwassenen onder ons was er in 
meerdere steden de mogelijkheid, om 
gezellig te gaan borrelen met andere 
nederlandstaligen. Voor de gezinnen 
met kinderen zijn ook een aantal ac-

tiviteiten georganiseerd. Voor de lief-
hebbers van cultuur waren er uitstapjes 
naar historische plaatsen als Tallinn en 
Hämeenlinna. En natuurlijk vierden 
wij weer als vanouds het traditionele 
Leidens Ontzet.

Tegenwoordig is virtuele communica-
tie uiterst belangrijk. Om deze rede-
nen heeft de internetcommissie inten-
sief eraan gewerkt, om onze website en 
ons forum te ontwikkelen en actueel te 
doen blijven. 
De vereniging maakt ook nog graag 
gebruik van traditionele communica-
tie, in de vorm van ons verenigingsblad 
het Noorderlicht. Zonder enthousiaste 
schrijvers, grafische assistentie bij het 
ontwerpen, layouten en drukken en 
last but not least hulp bij het klaarma-
ken voor verzending, kunnen onze le-
den geen Noorderlicht ontvangen. 

Dankzij het vakkundige werk van de 
statutencommissie heeft de najaars-
ALV de nieuwe statuten kunnen goed-
keuren. Onze commissieleden hebben 
heel wat uren daaraan besteed, om iets 
nuttigs te doen voor de vereniging. 
Verder hebben heel wat leden zich in-
gezet om onze verschillende activitei-
ten waar dan ook te doen slagen.

Ik bewonder het enthousiasme van 
deze mensen, dit werkt aanstekelijk! 
Hartelijk, hartelijk dank!!!!

Bij deze wens ik al onze leden

PLEZIERIGE FEESTDAGEN
en een

VOORSPOEDIG 2009

Henriette

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

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

www.bblcarrental.nl

Handgeschakeld / standard shift  
A Volkswagen Fox, 2006, 3 drs, powersteering, airco 32 28 25 22
B Renault Clio, 2007, 3 drs, pst, airco 34 30 27 24
BC Mitsubishi Colt, 2006, 5 drs, pst, airco 36 32 29 26
M Ford Focus, 2006/07, 5 drs, pst, airco 40 36 33 30
O Ford Focus Wagon, 2007, 5 drs station, pst, airco 42 38 35 32
R Ford Mondeo, 2006, 4 drs sedan, pst, airco 46 42 39 36
T Opel Zafi ra, 2008, minivan 5/7-seater, pst, airco 47 43 40 37
W Ford Galaxy, 2007, 7-seater, pst, airco-ECC 61 56 52 49  
Automatische transmissie / automatic 
LA Hyundai Getz, 2008, 5 drs, pst, airco 39 35 32 29
DA Ford Focus, 2007, 5 drs, pst, airco 43 39 36 33
NA Ford C-Max, 2008, 5 drs, pst, airco, navigatie 47 43 40 37
XA  Volvo S60 2.4 ECC, 2007/08, 4 drs, pst, airco ECC 71 65 60 55
 ✈ Schiphol / Hoofddorp handlingcharges 38 38 38 38

Bij ons geen verrassingen achteraf,

2008 prijzen zijn all-in:

• 19% BTW
• WA verzekering West Europa

• Casco verzekering West Europa

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

• Inzittenden ongevallenverzekering

• Diefstal verzekering

• Alle kilometers vrij

Optimaal verzekerd met minimaal eigen risico!

Casco verzekering West Europa

Eigen risico slechts €50,- of €125,- 

Inzittenden ongevallenverzekering

all-in

Voordeligste          tarieven                    vanaf € 22,- per dag!

Snelste Schiphol service • 24 uur per dag • Voordeligste all-in tarieven • Optimaal verzekerd • Laagste eigen risico

Voordeligste          tarieven                    vanaf 

• 24 uur per dag 

all-in

bb&l_2008_ad_190x128.indd   2 12/17/07   2:17:38 PM
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Aanwezig
Eero Rantalaiho, Henriette van der 
Woude, Jos Helmich, Stephan Vemeu-
len, Adriaan Perrels, Peter Starmans, 
Riita en Wim Jansen, Bart Braafhart, 
Guido Nuijten, Ramon Dibbets, Joan-
neke Reudler-Talsma, Jelmer Elzinga.

1) Opening vergadering door Hen-
riette van der Woude. Zij heet ieder-
een welkom en bedankt Jos en Kaija 
voor de organisatie. Guido vraagt of 
er volmachten zijn i.v.m. het stemmen 
in deze ALV. Die volmachten zijn er 
niet.

2) Henriette wordt tot voorzitter van 
de vergadering verkozen. Jos wordt tot 
notulist verkozen.

3) Guido Nuijten en Bart Braafhart 
controleren notulen.

4) Vaststellen rechtsgeldigheid van 
deze vergadering. De vergadering is op 
tijd aangekondigd en er zijn voldoende 
leden aanwezig. De vergadering is dus 
rechtsgeldig.

5) Vaststellen van de agenda. Deze 
wordt goedgekeurd.

6) Het bestuur doorloopt de plannen 
voor de activiteitenagenda 2008/2009. 
Genoemd worden Januari Nieuwjaars-
receptie Helsinki en Tampere.
Februari Activiteit in Korkeasaari of 
Paloheina.
Maart ALV Helsinki (nog niet gereser-
veerd).
April Koninginnedag georganiseerd 
door de ambassade.
Mei Korkeasaari indien niet in Febru-
ari en evt. aanwezigheid op de global 
village happening in Helsinki.
Augustus Extra zomerkamp
September Poffertjes en zwemmen in 
Forssa
Oktober/November Aandacht voor 
Cinekid en kinderboekenweek.
Oktober/November Leids ontzet en 
ALV(worden waarschijnlijk geschei-
den gehouden)
In Jyvaskyla en Salla is weinig activi-
teit. Veel NL-ers hebben daaraan geen 
behoefte. Niet alle activiteiten kan 
men een jaar van tevoren te plannen. 
Toch wel gewenst als activiteiten in 
Noorderlicht komen te staan. Deze 

daarom liefst drie maanden van te vo-
ren aanmelden. Henriette meldt dat 
ze bezig is een vrouwennetwerk op te 
zetten. De activiteitenagenda is goed-
gekeurd.

7) Vaststellen contributie. Adriaan 
noemt de huidige tarieven.Van gezins-
leden alle leden registreren ivm stem-
recht. Het voorstel van het bestuur de 
contributie ongewijzigd te laten wordt 
aanvaard.

8) De begroting. Adriaan presenteert 
begroting. Hij is bezig geweest met 
een opschoning van het ledenbestand. 
Daarom hanteert hij een conservatieve 
schatting van de contributiegelden. 
Op het budget wordt een deel van de 
reserves geactiveerd ivm de opscho-
ning. Guido vraagt wat het eigen ver-
mogen van de NViF per 1 jan 2008 
is? Adriaan zegt dat dit waarschijnlijk 
niet het juiste meetmoment was ivm 
verwerking van nagekomen declara-
ties. Op de herfst-ALV in Turku is vo-
rig jaar een reservering gedaan (2500 
euro) voor een groot feest (inhuldiging 
Willem-Alexander of 75-jarig bestaan). 
Er is onduidelijkheid in de ALV over 
de bestemming van dit reserve. In de 
discussie wordt hier duidelijkheid over 
verschaft. Nu wordt extra geld opzij 
gezet (1000 euro) voor dit grote feest. 
De totale reservering is dus 3500 euro. 
De begroting wordt goedgekeurd.

9) Henriette bedankt de statutencom-
misie en Leena Kivivalli voor de inzet. 
De nieuwe statuten worden in stem-
ming gebracht. 11 vóór op de ALV 
zelf, 2 onthoudingen op de ALV, 5 
stemmen per email zijn allen voor.

10) Het huishoudelijk reglement 
wordt besproken. Guido, als voorzit-
ter van de statutencommissie doet de 
toelichting. De statuten bevatten de 
paragrafen die absoluut noodzakelijk 
zijn ivm wettelijke vereisten. Het huis-
houdelijk reglement is iets vrijblijven-
der en men heeft gelegenheid het aan 
te passen indien de situatie dit vereist. 
In 2003 is er een raamwerk voor het 
huishoudelijk reglement opgezet. Nu 
is er geprobeerd de vereniging in het 
huishoudelijk reglement een duidelijk 
gezicht te geven. Er wordt een stap-
penplan voor de organisatie van ALV’s 
in genoemd. De taken binnen het be-
stuur.
Het huishoudelijk reglement biedt voor 
het bestuur een handvat, bespreekt de 
informatie die het bestuur aan de le-
den hoort te geven. Het huishoudelijk 
reglement geeft ook een handvat voor 
de vorming van commissies.
Vaste commissies zijn van oudsher 
de kascommissie en de kiescommis-
sie, en nu extra sponsorcommissie en 
archiefcommissie. De statutencom-
missie is duidelijk voorbeeld van een 
tijdelijke commissie. Er wordt nu ook 
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duidelijker onderscheid gemaakt tus-
sen verschillende soorten leden. Rech-
ten en plichten van de leden duidelijk 
vastgelegd.
Financiële zaken worden vastgelegd. 
Regels voor groeperingen binnen de 
NViF.
Adriaan bedankt Guido voor het trek-
ken van de kar ten aanzien van de sta-
tutencommisie.
Ramon heeft een vraag over de leef-
tijdsgrens voor stemrecht. Dit staat 
in statuten genoemd (16 jaar). Jelmer 
vraagt of er een leeftijdsgrens aan de 
bestuursleden gesteld wordt. Dat is 
inderdaad een punt. In principe zou 
het zo kunnen zijn dat een 13-jarige 
wel tot bestuurslid verkozen zou kun-
nen worden, maar niet kan stemmen. 
De ALV is echter van mening dat met 
“stemrecht” in de statuten zowel actief 
als passief stemrecht wordt bedoeld. 
Adriaan spreekt over op te richten 
wervingscommissie. Hij vraagt zich af 
of dit te combineren is met sponsor-
commissie?
Stephan heeft een vraag over het aantal 
volmachten dat een persoon mee kan 
nemen. Ook een vraag over het mini-
mum aantal leden (5% van het aantal 
lidmaatschappen) nodig op ALV voor 
besluitvorming. Stephan vindt dat te 
vaag. 5% van wat, en op welk mo-
ment? 
Hij wil een absoluut aantal vastleggen. 
Voorstel van Jos om elk jaar op een 
ALV een absoluut aantal vast te leg-
gen met 5% van de lidmaatschappen 
als richtlijn. Men komt hier echter niet 
zo gauw uit. Het voorstel van Guido: 

“de ALV geeft bestuur half jaar de tijd 
om met wijzigingsvoorstellen t.a.v. het 
huishoudelijk reglement” wordt aan-
vaard. De behandeling zal geschieden 
op de volgende Lente-ALV.
De statutencommissie wordt nu opge-
heven. Het huishoudelijk reglement is 
nu een pure bestuurskwestie.

11) Adriaan presenteert doorstro-
mingsplan. Het contactpersonennet-
werk is punt van zorg. Er is een discus-
sie over de ledenwerving. Een idee is 
flyers op strategische plekken neerleg-
gen. Ambassade tijdens koninginne-
dag en universiteiten, scholen etc.
Guido heeft een vraag over archiefcom-
missie. Hoe en wat gaat er gebeuren? 
Henriette antwoordt dat het belang 
net weer eens onderstreept is, maar er 
is nog niets mee gedaan vanwege de 
drukke agenda’s. Bart braafhart wordt 
contactpersoon voor lapland.
12) Presentatie internetactiviteiten 
door Jos. Jos vertelt over de middelen 
die de vereniging op het internet in-
zet. Zowel traditionele webactiviteiten 
als web 2.0 zaken komen aan bod. Jos 
presenteert website statistieken en le-
denaantallen op hyves, facebook, libra-
rything, en linkedin. Er zit progressie 
in maar meer inzet is nodig. Henriette 
bedankt Jos voor zijn inzet in het in-
ternetgebeuren. Peter zegt dat er pro-
blemen waren bij het email stemmen. 
Jos belooft dit te onderzoeken. Peter 
wil het BLOG als nieuws dagboek ge-
bruiken. Dat lijkt een goed idee.

13) Rondvraag. Henriette vertelt iets 
over Rody van Gemerts concert van-
avond. Guido agendeert de afhande-
ling van de statuten m.b.t. PRH voor 
de volgende ALV. Peter zegt: “Turku 
2011 heeft geen subsidie gekregen”. 
We proberen daarom andere wegen te
bewandelen. De Fins-Nederlandse 
vereniging bestaat 60 jaar. Men or-
ganiseert een jubileumactiviteit. We 
krijgen hier de info over. Peter wil dis-
cussie over de toekomst van het Noor-
derlicht.

14) Henriette bedankt de aanwezigen 
voor hun deelname en sluit de verga-
dering om 16:20.

Toelichting op onderstaande begroting: 
I. De opschoning van de ledenlijst 
brengt met zich mee dat zekerheids-
halve van een wat lager ledental is uit-
gegaan. Er hebben zich in 2008 echter 
ook ettelijke nieuwe leden aangemeld 
en we beogen dat aantal in 2009 te 
verhogen (zie ook de post ‘werving’). 
De inkomsten zouden dus iets gunsti-
ger kunnen uitpakken dan de bedra-
gen in het bovenstaande budget. De 
contributie voor individuele leden (22 
euro) en gezinnen (34 euro) wordt niet 
verhoogd. 

II. Reservering inhuldiging is alleen 
een technische post die zowel aan de 
baten- als aan de lastenkant vermeld 
is. Van het reeds aanwezige geld wordt 
een deel opzij gezet (gereserveerd) 
voor de verwachte feestelijkheden om-
trent de inhuldiging van prins Willem 

6

A
lg

em
en

e 
le

de
n 

ve
rg

ad
er

in
g 

/ B
eg

ro
tin

g 
/ T

oe
lic

ht
in

g 
op

 d
e 

be
gr

ot
in

g

Baten 2009 

Contributie, individuele leden (85 x 22) € 1 870,00 
Contributie, gezin (85 x 34) € 2 890,00 
Sponsoring en advertenties € 1 700,00 
Reservering inhuldiging € 1 000,00 
Overigen incl. boekverkoop & rente €    100,00 
Activering reserves €    600,00

 

TOTAAL € 8 160,00

Lasten 2009 

a) Bestuurskosten € 1 450,00
Banktransacties €    100,00 
Secretariaat & archief €    400,00 
Reiskosten €    450,00 
Bestuursvergadering €    100,00 
Werving €    400,00 
b) Landelijke activiteiten € 2 050,00
2 ALVs inc. voor-/naprogramma’s € 1 100,00 
Leids Ontzet €    550,00 
Zomerkamp (i.s.m Zaterdagschool) €    400,00 
c) Regio activiteiten (zie bijlage) € 1 310,00 
d) Informatie en publicaties € 2 150,00
Noorderlicht, 4 edities € 1 700,00 
Internet en forum €    450,00 
e) Overig/Onvoorzien €    200,00 
f ) Reservering Inhuldiging € 1 000,00 

TOTAAL € 8 160,00 

Begroting 2009



Alexander, welke vermoedlijk in de na-
bije toekomst plaatsvindt. 

III. Er worden nog steeds boeken ver-
kocht (dit jaar is de opbrengst reeds 
boven de 100 euro). 

IV. Daling van het aantal betalende 
leden, stijging van kosten bij een ge-
lijkblijvende contributie, en introduc-
tie van enkele nieuwe posten (ten dele 
met een investeringskarakter) maken 
het naar de mening van het bestuur 
verantwoord om 600 euro te activeren 
vanuit het geaccumuleerde vermogen. 
Dit soort activeringen moeten echter 
een uitzondering blijven, omdat an-
ders van potverteren sprake is (en die 
pot is dan over tien jaar leeg). 

V. Aan de lastenkant zijn de bedragen 
hier en daar iets aangepast t.o.v. vorig 
jaar op basis van de ervaringen dit jaar. 
Nieuwe posten zijn: 
•	 werving	(voor	ledenaanwas	en	sponsoring)

•	 zomerkamp	 (niet	 in	 concurrentie	
maar in samenwerking met de Za-
terdagschool, waarvan het bestaande 
zomerkamp - ondanks surplus-be-
langstelling - niet kan groeien) 

Wat betreft de classificatie van activitei-
ten zijn alle Nieuwjaarsborrels en Sin-
terklaasfeesten, incl. in Helsinki e.o., 
als regionale activiteit aangeduid. Leids 
Ontzet is na enig wikken en wegen nog 
steeds als landelijke activiteit aangeduid. 
Verder is er nog budgetruimte voor 
steun aan andere regionale activiteiten 
(die dan vaak ook nog betalingen van 
de lokale deelnemers nodig hebben).

Activiteitenagenda
Januari: Nieuwjaarsrecepties Helsinki 
9-1-09, Tampere ...., Oulu?, ....
Februari: Activiteit in Korkeasaari of 
Paloheina.
Maart: ALV Helsinki (nog niet gere-
serveerd).
April: Koninginnedag georganiseerd 

door de ambassade.
Mei: Korkeasaari indien niet in Febru-
ari en evt. aanwezigheid op de Global 
Village Happening in Helsinki.
Augustus: Extra zomerkamp
September: Poffertjes en zwemmen in
Forssa
Oktober/November: Aandacht voor
Cinekid en kinderboekenweek.
Oktober/November: Leids ontzet en
ALV (worden waarschijnlijk geschei-
den gehouden)
December: Sinterklaas Helsinki, Tam-
pere, Oulu, .... 
Er zijn ook regelmatig borrelavonden 
in Helsinki, Tampere, Turku, ...

Nieuwe ideeën: 
Ruska in Salla? i.s.m. Bart
Klaverjassen?
ook spontane ideeën op regionaal ni-
veau meer dan welkom
Vrouwennetwerk? (voor NL vrouwen 
resp. Finse partners)
Businessmeet?

Op vrijdag 31 oktober bracht am-
bassadeur Nicolaas Beets een bezoek 
aan het hoofdkwartier van de Finse 
luchtmacht in Tampere, waar hij een 
ontmoeting had met generaal Jarmo 
Lindberg (codenaam ‘Charles’). De ge-
neraal vertelde hem onder andere over 
de levering van Fokker gevechtsvlieg-
tuigen aan Finland aan het eind van de 
dertiger jaren van de vorige eeuw, die 
zijn gebruikt tijdens de Winteroorlog.
 De heer Beets vroeg mij of ik van 
deze zaak afwist. Dit was niet het ge-
val. Ik herinner mij wel vaag foto’s 
gezien te hebben van Fokker vliegtui-
gen in boeken over Finland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, maar had hier 
verder niet over nagedacht. 
 Ik ben mij na deze tip van de am-
bassadeur in deze zaak gaan verdiepen. 
Er bleek veel over op het internet te 
staan en bovendien zijn er in Finland 
verschillende boeken geschreven over 
de Fokker vliegtuigen die voor en tij-
dens de Tweede Wereldoorlog door de 
Finse luchtmacht zijn gebruikt. De 
belangrijkste auteurs zijn Kalevi Kes-
kinen en Kari Stenman.
  Al in 1923 had Finland een éénper-
soons Fokker gevechtsvliegtuig aange-
schaft, het type Fokker D-X, dat dienst 
deed tot 1926. Hierna volgden nog 

een aantal exemplaren van de Fokker 
CVE en Fokker CVD, jachtvliegtui-
gen met een tweekoppige bemanning. 
In 1937 bestelde Finland vier Fok-
ker C-X bommenwerpers en bouwde 
vervolgens in de periode 1938-1940 
in licentie nog 35 exemplaren van dit 
type. Deze zijn zowel in de Winteroor-
log (30-11-1939 tot 12-3-1940) als 
tijdens de Vervolgoorlog (25-6-1941 
tot 19-9-1944) met succes ingezet. In 
1958 is de laatste Finse Fokker C-X 
verongelukt.
 Maar de belangrijkste aankoop 
van Fokker gevechtsvliegtuigen door 
de Finse regering is het model Fokker 
D.XXI geweest, een ééndekker met 
vier mitrailleurs. Dit vliegtuig was in 
1935 ontworpen door de Fokker fa-
briek op verzoek van het Ministerie 
van Koloniën voor het KNIL (Ko-
ninklijk Nederlandsch-Indisch Leger). 
Er kwamen twee types met verschil-
lende motoren op de markt, toestellen 
met een ‘Mercury’ motor en met een  
‘Twin Wasp’ motor. De romp bestond 
uit stalen buizen, die aan de voorkant 
waren bedekt met metaal en aan de 
achterkant met linnen. De vleugels wa-
ren bedekt met hout en het onderstel 
was niet intrekbaar en bestond uit een 
paar veerpoten. Het prototype werd in 

het begin van 1936 overgebracht naar 
het vliegveld Welschap bij Eindhoven, 
en op 27 februari 1936 werd voor het 
eerst met dit toestel gevlogen door 
testpiloot Emil Meinecke. 
 Uiteindelijk zijn er geen Fokker 
D.XXI vliegtuigen door het KNIL 
gebruikt, omdat men het daar on-
dertussen belangrijker vond om 
bommenwerpers te bestellen. Maar 
het Nederlandse leger kocht wel een 
serie van deze toestellen en tijdens 
de Duitse inval in 1940 waren er 29 
operationeel. Uiteindelijk zijn ze al-
lemaal buiten gevecht gesteld en een 
aantal beschadigde exemplaren zijn 
naar Duitsland overgebracht. Geen 
enkele Nederlandse Fokker D.XXI 
heeft de oorlog overleefd. De verkoop 
aan buitenlandse regeringen is beperkt 
gebleven tot Finland en Denemarken. 
De Deense toestellen werden direct na 
de Duitse inval in april 1940 binnen 
een paar minuten vernietigd of zwaar 
beschadigd, voordat ze de kans had-
den gekregen om op te stijgen. Hoe-
wel tijdens de Spaanse burgeroorlog de 
Republikeinse regering licentierechten 
verkreeg voor de bouw van Fokker 
D.XXI toestellen, zijn deze nooit ge-
bouwd omdat ondertussen de Repu-
blikeinen de oorlog hadden verloren.
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Prototype van de Fokker D.XXI met testpiloot 
Emil Meinecke

 De Fokker D.XXI was niet erg snel 
in vergelijking met de Duitse Messer-
schmitt vliegtuigen die in die tijd wer-
den gebouwd, maar was wel bijzonder 
wendbaar en had een kleine draaicir-
kel
 De eerste Finse order werd gete-
kend op 18 november 1936 voor zeven 
vliegtuigen van het ‘Mercury’ type, die 
de Finse serienummers kregen FR-76 
tot en met FR-82. Twee mitrailleurs 
waren bevestigd aan de romp en twee 
aan de vleugels.
 Tussen 27 en 31 augustus 1937 
heeft de Finse piloot kapitein G.E. 
Magnusson in Nederland negen 
proefvluchten gemaakt met de Fokker 
D.XXI FR-76. Kapitein Magnusson 
had in 1933 een opleiding genoten in 
Frankrijk, waar hij vijf maanden had 
meegevlogen in het squadron ‘Ge-
orges Guynmer’, dat onderdeel was 
van een van de best getrainde Franse 
regimenten. Kapitein Magnussen had 
kritiek op de lange afstand mitrailleurs 
die in eerste instantie op de Fokker 
D.XXI FR-76 waren aangebracht. Hij 
vond dat deze onnauwkeurig waren 
en raadde aan ze te vervangen door 
machinegeweren die waren gebouwd 
voor gebruik op korte afstand. Zijn 
testvluchten gaven aan dat hij gelijk 
had en de Nederlandse militaire au-
toriteiten waren bijzonder ingenomen 
met dit advies.

Kapitein G.E. Magnusson

Fokker D.XXI FR-76

De zeven vliegtuigen werden op 12 
oktober 1937 in Amsterdam opgele-
verd en arriveerden in Finland tussen 4 
en 13 november. Op de foto is te zien 
dat er op de Finse oorlogsvliegtuigen 
een hakenkruis was geschilderd. Dit 
blauwe hakenkruis had niets te ma-
ken met het Nazi symbool. Het werd 
vroeger in Finland onder andere ook 
gebruikt in de vlag van de president 
en door de Lotta Svärd, de organisatie 
van vrouwelijke vrijwilligers die zo een 
belangrijke steun zijn geweest voor het 
Finse leger tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Het was een Hindi symbool 
voor geluk, dat gebruikt werd door de 
familie van de Zweedse graaf Eric von 
Rosen. Deze graaf heeft op 6 maart 
1918, tijdens de Finse burgeroorlog, 
een vliegtuig gedoneerd aan het leger 
van de Witten. Het blauwe hakenkruis 
werd hierna ter ere van graaf von Ro-
sen gebruikt als symbool door het Fin-
se leger. Na de Tweede Wereldoorlog 
is dit hakenkruissymbool afgeschaft 
en vervangen door een rond schild in 
blauw en wit.

Het blauwe hakenkruis dat onder andere ge-
bruikt werd door de Finse luchtmacht en de 
Lotta Svärd

 Kapitein Magnusson heeft in 1938 
nog een aantal maanden meegevlogen 
met het Duitse escader “Geschwader 
Richthofen” en deelgenomen aan een 
grote oefening van de Lufwaffe.
 Na de levering van de eerste zeven 
Fokker D.XXI toestellen kreeg Finland 
vergunning om zelf nog 14 vliegtuigen 
van dit type te bouwen. Deze werden 
afgeleverd tussen 16 maart en 17 juli 

1939 en hadden, in tegenstelling tot 
de eerste zeven toestellen, een achter-
ruit. Zij hadden de serienummers FR-
82 tot en met FR-96.
 Vervolgens heeft Finland toestem-
ming gekregen om nog een onbeperkt 
aantal Fokker D.XXI vliegtuigen met 
een “Mercury” motor te bouwen. Dit 
zijn er uiteindelijk 21 geworden met 
de serienummers FR-97 tot en met 
FR-117. Alleen een paar van de vlieg-
tuigen hadden een radio aan boord.
 Op 9 mei 1939 heeft de Finse re-
gering nog 50 toestellen besteld met 
een ‘Twin Wasp’ motor. Deze toestel-
len werden op één na afgeleverd vlak 
voor het begin van de Vervolgoorlog 
en hadden de serienummers FR-118 
tot en met FR-167.
 Nadat Nederland door Duitsland 
was bezet in mei 1940, kwamen de 
Fokker fabrieken in Duitse handen. 
Het is waarschijnlijk dat het merendeel  
van de door Finland bestelde Fokker 
D.XXI vliegtuigen met een “Twin 
Wasp” motor, die gebruikt zijn tijdens 
de Vervolgoorlog, onder Duitse lei-
ding zijn gebouwd, tijdens de periode 
tussen de Winteroorlog en de Vervol-
goorlog, dus tussen 12 maart 1940 en 
25 juni 1941. Tot nu toe heb ik weinig 
kunnen vinden over deze periode bij 
Fokker. In het standaardwerk van L. 
de Jong over Nederland in de Tweede 
Wereldoorlog wordt gezegd dat de Ne-
derlandse vliegtuigindustrie tijdens de 
bezetting voor honderd procent heeft 
gewerkt voor de Duitse Luftwaffe. Op 
internet staat op de website “Fokker, 
een levende historie”, het volgende:
 “Na de capitulatie van Nederland 
bezetten de Duitsers de fabrieken. 
Hier vond men nog een aantal niet af-
gebouwde vliegtuigen en deze werden 
voor gebruik door de Duitsers afge-
bouwd. Bij het personeel was er wei-
nig animo om zich voor de Duitse op-
drachtgever in te spannen. Hoewel het 
aantal medewerkers groeide van 1700 
naar 5000, haalde de productie nog 
niet eens de helft van wat het voor de 
oorlog deed. Er werd veel gesaboteerd, 
vooral door zo langzaam mogelijk te 
werken.”
 De levering van Fokker D.XXI 
vliegtuigen aan Finland tijdens de 
Duitse bezetting toont aan dat Fokker 
in die tijd dus niet alleen voor de Luft-
waffe vliegtuigen heeft gebouwd. Maar 
het is nu wel bekend dat Finland en 
Duitsland op militair gebied al gerui-
me tijd voor het begin van de Vervol-
goorlog nauw hebben samengewerkt. 
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Gerestaureerde FR-110 in het luchtvaartmuseum in Tikkakoski

Ik heb niet kunnen vinden of er na de 
Vervolgoorlog nog Fokker D.XXI toe-
stellen over waren en dus ook niet of 
die zijn ingezet tegen het Duitse leger 
tijdens de Laplandoorlog. In de Lap-
landoorlog (19-9-1944 tot april 1945) 
heeft Finland tegen de Duitse troepen 
gevochten die in Finland waren gele-
gerd. De Duitsers hebben zich uitein-
delijk, in april 1945, teruggetrokken 
over de grens met Noorwegen.
 Dat de Fokker fabriek, die indertijd 
in Amsterdam Noord was gevestigd, 
voor de geallieerden een belangrijk 
doelwit was, blijkt uit het dramati-
sche bombardement dat zij hebben 
uitgevoerd op 17 juli 1943. Dit toont 
aan dat de geallieerden de fabriek heel 
belangrijk vonden voor de Duitse oor-
logsindustrie. Bij dit bombardement 
zijn veel huizen in de omgeving ge-

raakt en kwamen meer dan 150 bur-
gers om, maar de Fokker fabriek bleef 
onbeschadigd.
 Verschillende Finse piloten heb-
ben met de Fokker D.XXI toestellen 
de ‘aas’ status verworven. Een ‘aas’ is 
een jachtvlieger die vijf of meer vij-
andige toestellen heeft neergehaald in 
een luchtgevecht. Het woord is ont-
staan in de Eerste Wereldoorlog, toen 
Franse kranten berichtten over de pi-
loot Adolphe Pegoud, nadat deze vijf 
Duitse vliegtuigen had neergehaald. 
Ze gebruikten hiervoor het Franse 
woord voor ‘aas’, ‘l’as’.
 Aan het einde van de Vervolgoor-
log had de Finse luchtmacht behoefte 
aan vervanging van vijf toestellen. Zij 
kregen de serienummers FR-171 tot en 
met FR-175. Het is me niet duidelijk 
geworden wanneer de tussenliggende 

serienummers FR-168 tot en met FR-
170 zijn geleverd en of dit ook Fokker 
D.XXI’s waren. 
 Uiteindelijk zijn tijdens de drie 
oorlogen alle Finse Fokker D.XXI 
vliegtuigen vernietigd. Maar in 1975 
werden delen van een vliegtuig ge-
vonden op een schroothoop in Mid-
den-Finland. Na onderzoek bleek dat 
deze afkomstig waren van de FR-110. 
Vervolgens zijn in 1979 wrakstukken 
opgedoken van de FR-81 in het Sai-
maa meer, en in 1987 wrakstukken 
van de FR-137 in een ander meer. Al 
deze onderdelen zijn gebruikt voor 
restauratie van de FR-110, die sinds 
november1989 is tentoongesteld in 
het Luchtvaartmuseum van Midden-
Finland in Tikkakoski, 20 km ten 
noorden van Jyväskylä. De restauratie 
heeft 10.000 manuren werk gekost.
 In 1988 bouwde Fokker in Neder-
land nog een exemplaar van de Fokker 
D.XXI voor het Militair Luchtvaart 
Museum in Soesterberg. Voor de film 
‘Soldaat van Oranje’ (1977), die gere-
gisseerd werd door Paul Verhoeven, is 
een oude Harvard omgebouwd tot een 
Fokker D.XXI.
 Finland heeft na de oorlog in 1980 
twee Fokker F-27 Friendship passa-
giersvliegtuigen aangeschaft voor bin-
nenlandse vluchten van Finnair. Maar 
in 1986/1987 zijn deze vliegtuigen al 
weer vervangen. 

Arnold Pieterse

Groningse klont

500 gram tarwemeel (vehnäjauho)
500 gram boekweitmeel (tattarijauho)
1 theelepel zout
7 deciliter melk
3 eetlepels stroop
1 kilo aardappelen
200 gram dobbelsteentjesspek

Doe het meel in een kom met het 
zout en maak er aldoende melk bij-
schenkend een glad deeg van. Roer 
vervolgens de stroop erdoor. Doe het 
deeg dan in een vochtige, uitgewron-
gen en met wat bloem bestrooide ka-
toenen of linnen zak. Bind de zak aan 
de bovenkant dicht, maar zorg dat er 
wat ruimte overblijft tussen knoop en 
deeg. Breng in een grote pan ruim wa-
ter aan de kook. 

Leg op de bodem een omgekeerd scho-
teltje om aankoeken te voorkomen en 
kook de klont in anderhalf uur op een 
laag vuur gaar. Schil ondertussen de 
aardappels en kook ze gaar. Bak het 
spek langzaam uit in een koekepan. 
Haal de gare klont uit de pan en uit de 
zak. Laat het dan even opdrogen. Dien 
de klont op met de gekookte aardap-
pelen en spekjes.
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Suikerbrood

75 gram boter
500 gram bloem
pietsje zout
1,5 deciliter melk
25 gram gist
3 eetlepels gember uit een potje
2 eieren
1 theelepel kaneel
100 gram kandijsuiker
suiker

Bereiding 
Smelt de boter in een pannetje op laag 
vuur en laat vervolgens afkoelen. Zeef 
de bloem met zout boven een kom. 
Verwarm de melk tot hij lauw is en de 
los de gist erin op. Maak een kuiltje en 
giet de gistoplossing erin. Doe de afge-
koelde gesmolten boter, de gember, en 
de eieren erbij. Kneed het geheel tot 
een mooi soepel deeg. Dek het deeg 
af met een vochtige doek en laat het 1 
uur op een warme plek (kachel of oven 

op lage stand) rijzen. Kneed er dan de 
kaneel en kandijsuiker door. Vet een 
broodblik dik met boter in en strooi 
de suiker eroverheen. Doe het deeg 
erin en laat het 15 minuten narijzen. 
Bestrooi dan de bovenkant van het 
deeg met suiker e bak het suikerbrood 
in een voorverwarmende oven (200 
graden) in 30 minuten bruin. Stort het 
brood uit op een rooster en het laat het 
afkoelen.

“Hallo Johan, hoe gaat het ermee? Je weet 
waarschijnlijk wel dat de verkiezingen 
op komst zijn. Hebben jij en/of je vrouw 
mogelijk overwogen om je kandidaat te 
stellen?”
Zo begon een zeer onverwacht tele-
foongesprek een paar maanden voor 
de verkiezingen. Het bleek dat er nog 
enkele dagen tijd was voordat de lijst 
met kandidaten ingeleverd moest wor-
den. Niet veel bedenktijd dus. Mijn 
eerste reactie was verbazing, omdat we 
pas twee jaar in Tampere woonden en 
er weinig kans zou zijn om verkozen 
te worden. Dit vertelde ik ook aan de 
beller, die toch aandrong het te over-
wegen, omdat ze “goede types” nodig 
hadden voor de lijst. Ik beloofde het 
te overdenken en kreeg daarvoor on-
geveer een dag de tijd. Als huiswerk 
kreeg ik op het partijprogramma door 
te lezen.

Hoewel ik het idee absurd vond, ge-
zien de korte tijd in deze nieuwe 
woonplaats en onze niet- bestaande 
politieke betrokkenheid, deed ik toch 
braaf mijn huiswerk. Tot mijn eigen 
verbazing kon ik me eigenlijk wel goed 
vinden in het partijprogramma en 
vond ik daarin veel waarden waarvoor 
ik me in zou willen zetten. Hierdoor 
begon ik te twijfelen aan mijn in eerste 
instantie kritische houding. Eigenlijk 
vond ik dat mijn vrouw beter geschikt 
was, en stelde voor dat zij het zou over-
wegen, bovendien kende zij door haar 
werk persoonlijk meer mensen. Maar 
ze wees het resoluut van de hand, 
daarvoor een aantal goede redenen 
aanvoerend. Na heel wat wikken en 
wegen besloot ik toch toe te stemmen, 

niet om deze keer verkozen te worden, 
maar om ervaring op te doen voor een 
eventuele volgende keer en om mijn 
steun aan het programma te betuigen.

Dit was voor mij het begin van een 
interessante en erg drukke periode. Ik 
was niet onwetend van de plaatselijke 
aangelegenheden, maar ik had ook niet 
alles op de voet gevolgd.  Bovendien 
had ik geen flauw idee hoe je eigen-
lijk een verkiezingscampagne moest 
voeren. En aan het voorbeeld van  
McCain en Obama had ik ook niet 
veel. Ik begreep dat plaatselijke ver-
kiezingen bovenal een persoonsverkie-
zing zijn; mensen stemmen op men-
sen die ze kennen en wiens meningen 
ze waarderen. In een grote plaats als 
Tampere zijn er natuurlijk ook een 
relatief groot aantal mensen die mis-
schien persoonlijk geen kandidaten 
kennen, en daardoor aangewezen zijn 
op de verkiezingswijzers op het inter-
net (vaalikoneet). Ik moest mezelf dus 
kunnen profileren en kanalen zien te 
vinden om mezelf bekend te maken bij 
de kiezers.

Ik begon met het schrijven van mijn ei-
gen verkiezingsprogramma in het Fins. 
Hierin probeerde ik een aantal zaken 
naar voren te brengen die me nader 
aan het hart lagen. Vervolgens schreef 
ik een introductie over mezelf, waarin 
ik de kiezer probeerde te overtuigen 
waarom ik, als buitenlander en relatief 
verse Tamperenaar, toch geschikt was 
als kandidaat. Tegelijkertijd vertelde 
ik over mijn achtergrond en hoe mij 
dat gevormd heeft tot de persoon die 
ik nu ben. Een en ander moest natuur-

lijk door mijn vrouw op taalfouten 
gecontroleerd worden, terwijl ik zelf 
de teksten in het Engels vertaalde om 
ook de groep buitenlanders te kunnen 
bereiken die tot mijn potentiële stem-
mers behoorde. Na enig stoeien met 
een homepage generator heb ik vervol-
gens het zaakje op het internet gezet. 
Daarmee was de kous echter nog niet 
af – hoe vinden mensen mijn home-
page? Zelfs Google en Yahoo bleken 
enige tijd nodig te hebben om mijn 
pagina te indexeren, zelfs na een beetje 
hulp, en bovendien is er nergens een 
link naar mijn pagina’s. Uiteindelijk 
waren de enige links naar mijn pagina 
die vanaf de YLE kieswijzer en de lijst 
van kandidaten van de partij... iets om 
de volgende keer iets beter aan te pak-
ken.

Per ongeluk raakte ik verzeild bij een 
inlichtingenavond van de plaatselijke 
krant, Aamulehti, over hoe jezelf als 
kandidaat te adverteren. Ze hadden 
daar wel oplossingen voor, maar helaas 
niet gratis. Wel gaven ze korting. Voor 
mij was echter duidelijk dat ik hier 
mijn geld niet aan zou uitgeven, en ik 
begon me af te vragen wat voor budget 
je eigenlijk voor zoiets als dit uit zou 
moeten trekken. Ik wist dat ik via de 
partij mijn fotootje op de lijst van kan-
didaten in enkele advertenties zou krij-
gen. Dat moest maar voldoende zijn.

Via de berichten die ik via de partij 
kreeg begreep ik dat er een hokje in 
het centrum zou komen te staan, die 
de kandidaten geacht werden zo af en 
toe te bemannen. Ook zouden er wat 
andere gebeurtenissen plaats vinden 
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In het ‘Huis der Arbeiders’ (työväen-
talo) van Tapanila waren we met een 
man of veertig à vijftig bijeen voor de 
herfstfeestavond ter gelegenheid van 
het Ontzet van Leiden. Het is een erg 
gezellige avond geworden.

De hutspot was klaargemaakt door 
Willem Miske, die behalve mooi schil-
deren ook heerlijk kan koken. Heel 
fijn, Willem. Zijn trouwe en ijverige 
assistente erbij was Petra Castrén, die 

als nieuw lid meteen heeft laten zien 
(met haar twee jongens Diederik en 
Roderik) wat aanpakken betekent. 
Dank ervoor, Petra. Ook Siert Wie-
ringa en Arie Oudman hebben zich 
voortreffelijk ingezet, om de avond tot 
een geslaagd geheel te maken, via be-
dieningshulp, via het zorgen voor de 
haringen, aankleden van de zaal, op-
ruimen of wat dan ook, voortreffelijk! 
Voor de haringen mogen we de Neder-
landse ambassade van harte bedanken. 

Tjonge, wat waren die dit jaar heerlijk 
:-) .

Kijk eens op die foto naar die schaal 
met zachte en smakelijk vlezige harin-
gen, met vers gesneden uitjes nog wel, 
hmmm, lekker ... En dan die enorme 
pan - die Arie uiteindelijk ergens te-
ruggevonden heeft voor de vereniging 
- met die tot de laatste hap opgegeten 
portie hutspot, met worst dit keer er-
naast en jus, echte jus, erbij, beide be-
doeld om in het putje van de hutspot 

waar de partij en de kandidaten zich 
zouden kunnen profileren, onder an-
dere een soort georganiseerde discus-
sies met verslaggevers. Nu begon ik 
me zo langzamerhand te realiseren, 
waarom sommige kandidaten zelfs vrij 
nemen van hun werk voor de verkie-
zingen. Zelf had ik al lang geplande 
reizen voor mijn werk die me in deze 
belangrijke periode voor de verkiezin-
gen zo’n 3 weken uit Tampere zouden 
verbannen. Geen goede planning voor 
een verkiezingscampagne. 

Op een zeldzame vrije zaterdagoch-
tend vond ik mezelf toch terug in het 
centrum. Diezelfde ochtend had ik in 
grote haast nog een honderdtal zwart-
wit kaartjes gemaakt met mijn foto-
tje, naam en website om aan eventu-
ele voorbijgangers te geven. Het hokje 
bleek bemand te worden door een hui-
dig raadslid, die voor de gelegenheid 
koffie en koekjes “met een gedachte” 
gemaakt had om voorbijgangers aan te 
lokken. Tegelijkertijd kon ik de veel-
kleurige pamfletjes bewonderen die 
andere kandidaten gemaakt hadden, 
sommige met zeer professionele foto’s 
van zichzelf. Een aantal kandidaten 
wilden het iets pragmatischer aanpak-
ken, en hadden doosjes tandenstokers 
van hun gegevens voorzien - zodat 
maar niets in de holle kies (hampaan-
koloon) van de kiezers zou blijven ste-
ken... Kandidaten van andere partijen 

hadden een aanhangwagen vol wortels, 
die ze uitdeelden. Weer een andere 
kandidaat had zijn hond als blikvanger 
gebruikt en hem een hesje met num-
mer en naam aangedaan.

Er waren uiteindelijk maar weinig men-
sen die een praatje kwamen maken. 
Degenen die kwamen hadden meestal 
hun partij al gekozen en wilden alleen 
nog weten op wie ze zouden stemmen. 
Wel moet ik zeggen, dat ik een paar 
interessante gesprekken heb gehad, 
vooral omdat mensen zo verschillend 
over de zaken kunnen denken.

Toen uiteindelijk de verkiezingsdag 
aanbrak was ik net terug uit het bui-
tenland. Aan het eind van de dag be-
gon ik me af te vragen hoe je eigenlijk 
het tellen van de stemmen zou kunnen 
volgen – specifiek van je eigen stem-
men. Met behulp van het internet 
vond ik een commerciële oplossing 
daarvoor (ik geloof van Iltalehti), die 
je via SMS op de hoogte zou houden. 
Uiteindelijk bleek het veel practischer 
te zijn om via de web pagina’s van YLE 
(gratis) je score bij te houden en kreeg 
ik pas tegen het eind de eindresultaten 
via SMS (van het commerciële sys-
teem). Ik rekende op een stuk of tien 
stemmen, geschat naar het aantal be-
kenden dat mij mogelijk zouden stem-
men. Nerveus was ik niet echt, maar 
ik wilde ook niet de enige kandidaat 

met 0 stemmen zijn... Tot mijn eigen 
verbazing steeg het aantal stemmen 
tot 58, bij lange na niet voldoende om 
in de raad te komen (daarvoor zijn er 
zo’n 400 nodig), maar veel meer dan ik 
verwacht had. Ondanks alle negatieve 
kritiek die er op kieswijzers gegeven 
wordt, denk ik dat ik een belangrijk 
deel van de stemmen daaraan, en mis-
schien aan de website die achtergrond 
informatie gaf, te danken heb.

Al met al was het kandidaatschap een 
heel interessante ervaring. Je leert op 
een nieuwe manier naar de oplossin-
gen in je omgeving te kijken en leert te 
begrijpen welke compromissen de po-
litiek moet maken. De campagne zelf 
heeft me geleerd dat het mogelijk is 
om met een goed programma (volgens 
mezelf natuurlijk) inderdaad stemmen 
te winnen, ook van onbekende kiezers, 
maar dat heel wat meer werk nodig is 
voordat je de kiesdrempel overschrijdt. 
Het helpt bijzonder veel als je al be-
kendheid hebt verworven op andere 
manieren, zoals sport of cultuur. Ook 
plaatselijke activiteiten, waardoor je 
mensen leert kennen  en weet wat hen 
bezig houdt, zijn natuurlijk belangrijk. 
En mijn Nederlanderschap? Ik geloof 
niet dat het veel uit heeft gemaakt – 
wat pleit voor de onbevooroordeeld-
heid van de Finnen.

Johan Plomp, Tampere, 30.11.2008
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te gebed en opgepeuzeld of opgesmik-
keld te worden, dat alles omgord met 
verse sla en augurkjes, met zilveruitjes 
meen ik zelfs, als ik het me goed herin-
ner. Willem en je staf, het was vorste-
lijk, Leiden en de Nederlandse Vereni-
ging waardig.

Het bezoek - gedurende de hele avond 
- van onze nieuwe ambassedeur Nico-
laas Beets en ambassaderaad Thomas 
van Leeuwen was een positieve belofte 
voor de toekomst van de komende ja-
ren. Het waren welgemeende woorden 
die uit de mond van de ambassadeur 
- die het communicatieve beleid van 
Robert Engels graag wil voortzetten - 
en uit de mond van onze voorzitster 
Henriette van der Woude kwamen. 
Onze Henriette, die zich voor deze 
avond bijzonder heeft ingezet.

Tja, wat nog verder? We hebben 
smakelijke gegeten en gedronken, de 
gesprekken tussen Kaisa, Henk en 
Kaisu of die tussen Arnold en Tho-
mas, of die tussen Stephan, Guido en 
Henriette of tussen Rogier en Wierd, 
ze liepen allemaal even vlot en ge-
moedelijk. Kort wil ik nog aanstip-
pen, hoe vrijgevig onze Twentenaar 
Gezinus Zwiers met zijn vrouw hun 
kinderbibliotheek aan de vereniging 
hebben aangeboden. Die boeken zul-
len op de zaterdagschool of in een  
stadsbibliotheek zeker opgenomen en 
dan verder uitgeleend worden. Dat is 
goed zo en inspireert wellicht iemand 

tot navolging.

Een prosit en de beste wensen waren 
op hun plaats en openden en sloten 
deze avond, zonder meer in deze vorm 
voor herhaling vatbaar.

Beste lezers van het Noorderlicht,

Deze zomer ben ik, vergezeld door 
mijn Deense vrouw Heide Ehlert-
Jürgensen en onze zoon Klaas (6 jaar), 
aangekomen als nieuwe Nederlandse 
ambassadeur in Finland. De redactie 
heeft mij al snel gevraagd een stukje 
te schrijven, iets waaraan ik natuurlijk 
heel graag wil voldoen.

De plaatsing in Helsinki betekent voor 
ons een terugkeer naar Noord-Europa. 
Eerder was ik van 2000-2004 werk-
zaam als ambassadeur te Riga. In de 
tussenliggende periode waren wij in 
Riyad geplaatst. Een groter contrast 
kun je je bijna niet voorstellen tus-
sen het op sommige terreinen bijna 
Nederlands aandoende Finland en het 
wel zeer exotische leven in het Konink-
rijk Saudi Arabië.

Nederland en Finland hebben nauwe 
en goede relaties. Dit komt onder 

meer tot uitdrukking in de grote Ne-
derlandse gemeenschap in Finland 
alsmede in de Nederlandse Vereniging 
in Finland en de Fins-Nederlandse 
Vereniging. De geschiedenis van beide 
verenigingen gaat vele decennia terug. 
Het is voor mij een geweldige uitda-
ging om Finland en de mensen goed te 
leren kennen. Een bezoek aan de tap-
toe in Hamina, uitstapjes naar Porvoo 
en een bezoek aan Lohja vormen het 
eerste begin van deze kennismaking. 

Het (voorlopig) hoogtepunt was het 
bezoek aan Lohja dat werd georgani-
seerd door de zeer actieve en energieke 
voorzitster van de Nederlandse vereni-
ging, Henriëtte van der Woude, en Pe-
ter Starmans. Het bezoek aan de oude 
ijzermijn, een fraai Russisch ogend 
landhuis, en het al even mooi gelegen 
huis van de Finse schrijver/pacifist/na-
tuurliefhebber/advocaat Arvid Järne-
felt was een waar genoegen. Järnefelt 
werkte daar rond 1900 nadat hij het 

drukke Helsinki vaarwel had gezegd. 
Hij liet zich in die periode van zijn le-
ven inspireren door de ideeën van de 
Russische schrijver Leonid Tolstoy. 
De dag werd afgesloten met de ope-
ning van een expositie van schilderijen 
in de bibliotheek van Lohja. Ik hoop 
nog veel meer van dit soort bezoeken 
te kunnen brengen.

Verder zie ik er naar uit om met zo-
veel mogelijk Nederlanders in contact 
te komen. Dat kan zijn bij één van de 
evenementen die door de Nederlandse 
Vereniging worden georganiseerd (Sin-
terklaas, Leidens Ontzet) of op andere 
gelegenheden. Uiteraard hopen mijn 
vrouw en ik U komend jaar op de re-
sidentie te ontvangen ter gelegenheid 
van Koninginnedag. Wij zien daar erg 
naar uit!

Met vriendelijke groet,
Nico Beets
Ambassadeur
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Beste lezer/es, bovenstaand is de titel 
van een boek dat Marcel Messing – 
een lid van onze vereniging – in 2007 
schreef. Ik werd er via Stephan en Jos 
op gewezen en ze vroegen me, of ik er 
misschien iets over zou willen schrij-
ven in het Noorderlicht of voor de site. 
Graag heb ik erin toegestemd, deze re-
censie te schrijven. 

Op 6 december 2007 werd de vader 
van Marcel tachtig jaar oud. Gefelici-
teerd en nog vele jaren :-). Nico Mes-
sing, deze wens van ganser harte, maar 
mij is er geen sinterklaasgeschenk be-
kend, dat groter en verrassender was, 
dan dat van zoon Marcel een jaar ge-
leden. Die rol pepermunt bij Nico’s 
twintigste verjaardag na het Neptunus-
tafereel bij het passeren van de evenaar 
(blz.48) was ook wel een goede, maar 
dit was een betere! Marcel gaf name-
lijk zijn vader een door hem geschre-
ven dik boek over Nico’s eigen leven, 
en wel het hier aangegeven boek, dat 
eerst in eigen regie werd uitgegeven. 
Pas later is het via een lovende recensie 
elders mogelijk geworden, het bij Van 
Wijnen in Franeker ‘echt’ uit te geven. 
Een wonderlijk blijk van liefde en er-
kenning van een zoon voor zijn vader, 
dit fraaie boekwerk. Prachtig!
Toen ik - na wat problemen met het 
verkrijgen - uiteindelijk het boek in 
handen had, ben ik het meteen en 
graag, met stijgend interesse en vooral 
ook met toenemend plezier gaan le-
zen. Het boek heeft me een pijnlijke 
periode van de Nederlandse geschie-
denis nader gebracht, een periode ech-
ter, waaraan in het normale leven van 
school en maatschappij vrijwel geen 
aandacht besteed werd (en wordt): de 
periode van de oorlogshandelingen 
tussen Nederland en Indonesië tus-
sen 1947 en 1950. Die periode heeft 
Marcel op een zeer originele en invoe-
lende manier behandeld via het leven 
van zijn vader Nico, die van juli 1947 
tot mei 1950 als dienstdoend soldaat 
(later ‘Soldaat Eerste Klas’) in Neder-
land en Nederlands Indië/Indonesië 
zijn militaire plicht vervulde. En dat 
uitstekend!

Het boek is als een soort triptiek op-
gebouwd. Een drieluik met twee voor-
luiken, die de toeschouwer (of lezer) 
kan zien (lezen), als het eigenlijke drie-
luik gesloten is. Het linker voorpaneel 

behandelt kort en duidelijk de voor-
geschiedenis van het Ind(ones)isch 
conflict: ‘Wat eraan voorafging’. Ook 
de Hollandse handelsgeschiedenis die 
begint met de VOC krijgt daar haar 
plaats. Er is zelfs een ver lid van de 
familie, Wessel Messing, die gewerkt 
heeft bij de VOC in de 18e eeuw en 
in Nederlands Indië gestorven is. Een 
leuk detail van het boek. Het linker ta-
fereel van de triptiek zelf behandelt de 
voorgeschiedenis van Nico vóór zijn 
aankomst in Noord-Celebes: ‘De tijd 
in Nijmegen en de reis naar Indië’. 
Het centrale paneel leidt ons binnen 
via een boven- en ondertafereel in het 
eigenlijke historische conflict: ‘De tijd 
op Celebes’ en ‘De zwerftocht door 
de gordel van smaragd’. Het rechter 
paneel verhaalt vervolgens de nage-
schiedenis van Nico als Indiëveteraan: 
‘Terug naar Nederland en levenslang 
veteraan’. Het rechter voorluik is een 
korte en wat nostalgische afronding 
van het hele verhaal, 60 jaar na datum: 
‘Zestig jaar later’ (de reis naar Indone-
sië, april 2007). Die reis werd gemaakt 
door Nico samen met zijn zoon Mar-
cel, om ‘het gevoel van tempo doeloe, 
de goede oude tijd, (weer) te proeven ...’ 
(blz.175). Het boek wordt dan waar-
dig afgesloten met een zeer informatief 
‘Fotoalbum’ (van Nico) en uiteraard 
ter verantwoording van de tekst de 
‘Bronnen’ van het boek en een paar 
wat verdervoerende ‘Bijlagen’. De 
aansluitende ‘Index’ maakt het ove-
rigens erg gemakkelijk, het boek op 
personen of militaire onderdelen te 
raadplegen. Qua verantwoorde uitgave 
alles tesamen heel overtuigend!

Het resultaat is een evenwichtig, goed 
en vlot geschreven boek met een per-
soonlijk verhaal, dat op expliciete fei-
ten gebaseerd is, die niet bij de lezer/
es als vanzelfsprekend verondersteld, 
maar zo nodig wat uitgebreider in 
cursief gedrukte tussenalinea’s behan-
deld worden. Hier had ik liever een 
moderne inkadering in een raampje, 
met wat andere achtergrondskleur en 
een andere letter gezien, maar ja ... je 
kunt wel zo veel wensen :-). Je hoort 
overigens tussen de regels door vader 
Nico vertellen over zijn belevenissen 
in het voor hem en vele andere solda-
ten toen nog Nederlands-Indië. Nico 
moet wel een sterk geheugen hebben, 
dat ook wel gestuurd werd doordat 

zoon Marcel via uitgebreide studie en 
zijn achtergrondweten de juiste, goed 
onderbouwde vragen wist te stellen. 
Des te indrukwekkender en misschien 
enigszins ook noodzakelijk, omdat 
Marcel schrijft: ‘Het is jammer, dat er 
van al Nico’s brieven, met de antwoor-
den erbij waren het er enkele honderden, 
slechts een paar bewaard zijn gebleven.’ 
(blz.68). Inderdaad erg jammer, en 
Nico was nog wel zo’n goede, uitvoe-
rige en ijverige brievenschrijver. Tja ...

Het boek is dus een mixtuur van sub-
jectieve en objectieve geschiedschrij-
ving – want ook de objectieve kant 
van het gebeuren krijgt ruimschoots 
de kans, gedocumenteerd, precies en 
hollands nuchter ten tonele gevoerd te 
worden door feiten netjes op een rijtje 
te zetten. En juist daardoor ontstond 
er voor de lezer/es een afwisselend, 
goed geproportioneerd en concreet 
verhaal van mensen binnen het kader 
van de nodige abstractere berichten 
van de feiten en gebeurtenissen. Hele-
maal OK! 

Even iets over het woord Nederlands-
Indië en Indonesië. Voor Nederland 
was het tot ver in 1949 nog Neder-
lands-Indië, terwijl de opstandelingen/
republikeinen in 1945 al de republiek 
Indonesië uitgeroepen hadden. Van-
daar ben ik bijvoorbeeld wat huiverig 
wat het woord ‘Indonesië-weigeraar’ 
betreft (blz.37-39, ‘Intermezzo; De 
Indonesië-weigeraars’), al weet ik 
wel, dat ze zo in de literatuur erover 
benoemd werden. Liever zou ik het 
woord ‘Indië-weigeraars’ gezien heb-
ben, een iets neutraler woord, dat be-
ter het standpunt van de betroffenen 
en ook van Nederland toen naar voren 
bracht. Zegt Marcel zelf bijvoorbeeld 
niet op blz.155 “Indiëveteraan ben je le-
venslang!”? Ook elders is dit voorvoeg-
sel Indië- (Indiëgangers en zo) gebruikt 
en duidelijk.

Over de lay-out van het boek wil ik 
alleen maar zeggen, dat het boek mis-
schien op het eerste gezicht wat groot 
en vooral breed is uitgevallen, de tekst-
spiegel is groter dan normaal en wel erg 
vol, maar van de andere kant bood dit 
weer voor het breeduitgemeten ‘Foto-
album’ de kans, vele foto’s echt mooi 
en dus ook zeer informatief als een 
spannende beeldroman te presenteren.  
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Thematisch komt er heel wat aan bod 
in dit lezenswaardige boek, waarbij ook 
kritische opmerkingen niet geschuwd 
worden en controversiële zaken niet 
verzwegen. Daar neemt Marcel dan 
soms een positie in, die eventueel aan-
vechtbaar is. Waarom ook niet? Als 
voorbeeld hier de algemene en nogal 
problematische vraag van toen: Betrof 
het conflict politionele acties of oor-
logsconfrontatie, minister Beel of 
generaal Spoor, Nederlands-Indië of 
Nederland contra Indonesië? Type-
rend voor de gewone soldaat, die naar 
Indië ging - voor ‘onze jongens’ dus - 
was wel, zoals Nico het uitdrukte, zijn 
samenvatting van hun taak: ‘... patrouil-
le lopen, zweten en alert zijn.’(blz.125). 
Vooral het woord ‘patrouille’ (lopen) 
komt vele malen in het boek voor. Dit 
verwoordt ook concreet het standpunt 
van de Nederlandse regering, gefor-
muleerd in de brochure “Onze taak 
overzee” (1947), door Marcel aldus sa-
mengevat: “De taak van de Nederlandse 
soldaat was niet die van bezetter, maar 
die van bevrijder. Hij kwam niet om het 
oude koloniale gezag te herstellen, maar 
om orde en veiligheid te brengen, zodat 
de onderhandelingen over een nieuwe 
band tussen Nederland en Indonesië 
voortgezet konden worden.”(blz.34). 
Een ‘politionele’ opgave dus, een soort 
politietaak? Dat de internationale, 
politieke en diplomatieke wereld het 
hier zeker rond de tweede politionele 
actie 1948/49 eigenlijk niet mee eens 
waren, wordt hier weliswaar niet ver-
zwegen, maar realiseerde Jan Soldaat 
in dienst overzee zich toen nauwelijks. 
Was het voor ‘onze jongens’ een vorm 
van struisvogelpolitiek? Of een doekje 
voor het bloeden? Of gewoon naiviteit 
van de dienstdoende soldaat, die zijn 
werk meestal goed en conscientieus 
deed maar niet te veel met problema-
tische gedachtes erover of politiek er-
achter geconfronteerd wenste te wor-
den? Ook nu is daar nog geen afdoend 
antwoord op gegeven. 

Maar goed, veel interessante thema’s 
worden in het boek aangesneden. 
Meestal niet als zodanig, maar veelal 
als rode draden, die door het hele boek 
heenlopen. En dat is heel fijn zo! Ik 
denk hier aan het zuilenthema, dat 
hier verrijkt wordt met een derde zuil, 
de ‘Islam’ (wellicht actueel nu in Ne-
derland?). Regelmatig horen we over 
de legerzuilen ‘katholiek’ en ‘protes-
tant’, telkens maar weer, echter niet 
agressief.Een verder thema is dat van 

de bijzondere en vaak indrukwekken-
de kameraadschap onderling – we-
zenlijk om de tijd goed te doorstaan – 
en de correctheid tot vriendschap met 
veel ‘inlanders’, zoals die toen officieel 
heetten. (blz.59, denk bij kameraad-
schap bijvoorbeeld aan het intensieve 
veteranencontacten tot nu toe, zestig 
jaar na datum!). Voorts het thema van 
levende en oprechte – als je wilt liefde-
volle - eerbied voor persoonlijke en 
algemene Nederlandse geschiedenis, 
zowel die van vader Nico als van zoon/
auteur Marcel. Het thema van de po-
litiek weinig kritische volgzaamheid 
van de mitairen die zich in Neder-
lands-Indië bevonden, komt ook wel 
eens om de hoek kijken. Natuurlijk 
is er het thema van Nederlandse tra-
dities als Sinterklaas, Kerstmis, Pasen 
en Koninginnedag of andere Oranje-
feesten bijvoorbeeld. (blz. 62/62). Het 
thema van de strategische logistiek 
van het Nederlandse leger toen (heel 
typerend hiervoor lijkt mij het hoofd-
stukje ‘Het vuurgevecht van 1 augus-
tus 1949’, blz.92-96). Het thema van 
dood en leven, zo allerdaags in tijden 
van oorlog als toen, komt regelmatig 
terug. Hier worden in het boek ook 
treffende vergelijkingen getrokken tus-
sen toentertijd vlak na de Tweede We-
reldoorlog en nu in de Balkan of waar 
dan ook. (zie ‘tussenbalans’, blz. 89). 
Ook wilde ik het thema van de taal – 
Indonesisch-Nederlands – naar voren 
halen als iets, wat mij als oud-leraar 
intrigeerde. Daarbij hoort dan het 
vermogen van Marcel, tussen neus en 
lippen door iets vreemds of onbekends 
voor de lezer/es kort te definiëren en 
ons zo echt duidelijk te maken.  

Een paar illustrerende voorbeelden lij-
ken me hier aangepast. 
Het zuilenthema: “Toch gingen beide 
groepen (de nieuwaangekomen miltai-
ren op Menado en de daar al langer 
aanwezigen) bij gelegenheid wel met 
elkaar om, zoals zondags na de kerk. 
Daarbij kwam natuurlijk de scheiding 
tussen katholieken en protestanten weer 
om de hoek kijken. Hoe dan ook, de kerk 
speelde in het sociale leven van veel sol-
daten een belangrijke rol.”(blz.69). Op 
reis 2007 met zijn vader rond Menado 
in Noord-Celebes schrijft de auteur: 
“Vlak voor Bitung sloegen we rechtsaf 
naar Kema. Het was onmiddellijk dui-
delijk dat de bewoners van dit vissers-
dorp moslims zijn, want er was nergens 
paasviering te zien.” (blz.166). 
Het thema van kameraadschap 

en vriendschap is een van de sterk-
ste en mooiste draden, die door het 
hele boek heengeweven is. In ‘Terug 
naar Nederland’ lees ik: “Natuur-
lijk waren er ook jongens die zo gauw 
mogelijk wilden vertrekken, maar een 
groot aantal viel het vanwege hun ka-
meraden, het mooie land Indonesië en 
alles wat ze daar meegemaakt hadden, 
zwaar te moeten vertrekken.”(blz 116). 
Over samen delen, in diensttijd en 
ook later: (Nico deelde spontaan een 
Limburgse vlaai met zijn coupégeno-
ten tijdens de thuisreis in Nederland) 
“Dat was nog een reflex uit de diensttijd. 
Toen was het altijd zo dat als iemand 
iets had, iedereen wat had.”Of: “In de 
omgang met het Indische personeel en de 
rest van de plaatselijke bevolking moes-
ten de militairen zich uiteraard correct 
gedragen.”(blz.59). En dat deden ze 
over het algemeen ook of zelfs meer, ze 
sloten vriendschap met hen. 
Het thema dood en leven komt uiter-
aard vooral bij de acties op Java meer 
dan eens aan de orde. Een langer citaat 
mag staan voor andere: “Bij het terug-
trekken kwam Nico achter de dragers 
van de gesneuvelde lopen. Zijn lichaam 
was in een grondzeil gewikkeld met rie-
men aan een bamboestok gebonden. Nu 
wilde het geval dat er een paar dagen 
eerder nieuwe schoenen waren verstrekt, 
van zwart zeildoek met gladde zolen. 
Zodoende dacht Nico toen hij de door-
boorde voet zag: ‘Gek dat er door die-
schoen heen is geschoten, terwijl er met 
mijn schoen niks is gebeurd’. Jaren later 
verbaasde het hem nog dat hij toen niet 
meer gedacht heeft.(blz. 95/96).  
Het thema taal. Marcel is een talen-
man, ik ben het ook, dus dat is voor 
ons op zich interessant. Er staat in het 
boekje een apart hoofdstukje over het 
Maleis – blz.56/57 ‘Intermezzo: De 
Maleise taal’ -  maar ook tussendoor 
krijgen we heel wat leuke informatie 
‘so nebenbei’. Over de ‘pelopper’ (of 
‘plopper’) als ‘Indonesische guerilla-
strijder’ (blz.87., een Maleis leenwoord 
uit het Nederlandse ‘voorloper’!) of 
‘passagieren’ als ‘uitgaan op de wal’, 
ontstaan uit het Maleise ‘pesisir’ = kust 
(blz.57) etc. 
Marcel verduidelijkt miltaire en 
andere termen altijd ter plekke en 
nauwkeurig. Zijn definitievermogen 
is telkens paraat. Als mooi voorbeeld 
hiervoor neem ik: “Aan het eind van 
deze of een soortgelijke dag, toen iedereen 
flink moe was, liep Nico met een aantal 
soldaten een ladang uit te kammen, een 
droge akker waarop rijst verbouwd werd 
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(in tegenstelling tot een sawa, wat een 
natte rijstakker is). De rijst was bijna 
rijp om te oogsten, dus vrij hoog. De sol-
daten liepen op linie, dat wil zeggen niet 
achter elkaar maar naast elkaar, steeds 
met een aantal meters tussenruimte.” 
(blz.91).  Hier zeg ik als leek, dank je 
wel Marcel, zo is het glashelder. En dit 
is slechts een voorbeeld uit vele! 
Natuurlijk blijft er soms wat te wen-
sen over, bijvoorbeeld weet ik nog 
steeds niet precies wat een ‘brencar-
rier’ is (blz.91: “Een brencarrier was 
een klein, gepantserd rupsvoertuig uit de 
Tweede Wereldoorlog voor transport van 
goederen en personeel.”) Accoord, maar 
wat is ‘bren’ hier? Zo komt het woord 
‘knijpkat’ ergens voor, ik weet het nog 
wel van de oorlogstijd, maar of de jon-
gere leden het weten, betwijfel ik. Jaja, 
Marcel, zo blijven er altijd wensen over 
:-). Ook staan er wel wat drukfoutjes 
in de tekst, maar ja, die ga ik hier ver-
der niet opnoemen. Dat zal altijd wel 
zo zijn in boeken.   

Afsluitend nog drie opmerkingen:
Als Nijmegenaar ben ik natuurlijk heel 
blij, dat Nico Messing een dikke drie 
maanden in de kazernes vlakbij mijn 
geboorte- en woonhuis aan de Frans 
Halsstraat als Indiëganger getraind is. 
Mij klinkt het woord Print Hendrik-
kazerne het meest vetrouwd in de 
oren, maar uiteraard is de Krayen-
hofflaan me bekend en herinner ik me 
(dus van ná 1951 heb ik begrepen) de 
kazerne als zijnde van de Koninklijke 
Luchtmacht, met het indrukwekkende 
orkest, de Koninklijke Luchtmachtka-
pel o.l.v. Majoor Van Diepenbeek. Die 

hebben me in Nijmegen wat afgespeeld 
hoor, bijvoorbeeld tijdens de triomfale 
intochten van de vierdaagselopers (ook 
veel militairen liepen mee in de eerste 
jaren) tijdens de binnenkomst van de 
wandelaars op laatste dag van de Vier-
daagse over de Sint Annastraat naar 
de gezellige binnenstad. Machtig was 
dat!

Als collega van Henriette ben ik er 
blij mee, dat je aan je boek een Fins 
staartje heb toegevoegd, de vermel-
ding namelijk van de fijne Celebes-
tentoonstelling in Kässä bij Lohja in 
de lente van 2007. Het verhaal van de 
zendelingen van het Leger des Heils, 
Heikki Juutilainen en Hilja Oikunen. 
Dat zette het leven op Celebes op een 
andere manier in beeld.

Als derde opmerking neem ik de titel-
bladzijde van het boek in zijn geheel 
hier over, omdat daarmee het hele 
boek wordt samengevat: 

M.W.J.Messing 
TOEN HAD JE DE POLITIONELE 
ACTIES
maar zonder 5-2 RI

5-2- RI 
1947-1950
Nijmegen, Celebes, Java, Sumatra, 
Borneo 

Een beknopte geschiedenis van het ba-
taljon 5-2 RI tegen de achtergrond van 
het Nederlands-Indonesisch conflict 
aan de hand van de belevenissen van 
soldaat eerste klas Nico Messing. 

WB Uitgeverij Van Wijnen – Frane-
ker. 

Kort commentaar hierbij: 
M.W.J. Messing = ons verenigingslid 
Marcel Messing.
Het bataljon 5-2 RI was achteraf ac-
tief op Java na de tweede politionele 
actie 1948/49, bij de eerste actie ook 
wel enigszins, maar op een zijpost, niet 
direct.
Marcel schreef me: “Het bataljon 5-2 
RI heeft ook aan de Tweede Politionele 
Actie niet actief deelgenomen. Wél heeft 
de compagnie van mijn vader een ge-
vaarlijke tijd op Java meegemaakt, maar 
dat was ná de 2e PA.”
 
Het boek kost in Nederland iets min-
der dan 20 euro, om precies te zijn 
€19,50! 
Veel informatie is verder ook te vinden 
via de zoekfunctie van google, gezocht 
onder ‘politionele acties’

Beste Marcel, dit boek is een aanrader. 
Ik dank je voor de sympathieke ken-
nismaking met je tachtigjarige vader 
Nico Messing. Ik vind met jou, dat je 
op zo’n vader trots mag zijn, maar ook 
wel, dat hij en je familie trots mogen 
zijn op hun zoon Marcel, die op nauw-
keurige, verantwoorde en overtuigen-
de manier ons een stuk Nederlandse 
geschiedenis op een originele manier 
heeft diets gemaakt. Heel fijn zo! 

Kerava, 15 november 2008
Peter Starmans
lehtori

Gelukwensen
We wensen onze oudste l id Josephina Ekering van 

harte geluk. Zij vierde op 4 november jl. haar 99ste 
verjaardag. Zij behoort ook tot de k leine groep die a l 

zeer lang lid van de vereniging is.

Tot ongeveer een vijf ta l jaren geleden kwam ze nog 
eens per jaar op het Leidens Ontzet feest, om van de 
haringen en hutspot te genieten. Helaas verhinderd 

haar hoge leef t ijd dat nog te doen.

Ook wensen we haar dochter en zoon Caroline en Ro-
bert geluk en sterkte met de verzorging van Josephine.

Het bestuur van
de Nederlandse 

Vereniging
en de redactie van
het Noorderlicht

wensen u

fijne Kerstdagen
en een

voorspoedig 2009!
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Regelmatig staan er in het Arctisch ge-
bied, in de periode dat het licht van 
de dag plaats maakt voor het donker 
van de nacht, mensen op van hun luie 
stoel en die dan naar buiten kijken of 
er misschien iets gekleurds te zien is 
aan het donkere firmament. Het moet 
dan wél onbewolkt zijn.........
Zijn wolken overdag vaak de inspira-
tiebron voor levendige fantasiebeel-
den, in de nacht kunnen zij het zicht 
ontnemen op een goede waarneming 
van het noorderlicht. 
Dat noorderlicht zorgt er voor dat de 
fanatiekelingen huis en warme haard 
verlaten om zich te vergapen aan de 
majestueuze kleuren in de nacht.
Soms is slechts een ‘saaie’ groene boog 
zichtbaar, andere keren vormen zich in 
deze boog omega’s en soms stralen er 
verticale laserachtige stralen uit zo’n 
boog.
Veelvoorkomend is ook de zgn. “kur-
kentrekker” die soms uitwaaiert als een 
gordijn.
Wild bewegende noorderlichten zijn 
het mooist om mee te maken, maar 
het indrukwekkendst vind ik persoon-
lijk de corona. De meest bijzondere 
corona heb ik meegemaakt op 29 ok-
tober 2003.
Je moet je voorstellen dat er bij een 
corona een punt bijna recht boven je 
is van waaruit, zoals bij een paraplu, 
de balijnen en de  zich daartussen be-
vindende vlakken vanuit een punt ko-
men.
De vele kleuren worden dan weer fel, 
dan weer minder fel en soms veran-
deren de vormen en kleuren met een 
snelheid die regelmatig onnavolgbaar 
is.
Op die genoemde 29e oktober liepen 
de banen door tot aan de horizon en 
bevond ik me dus als het ware onder 
een paraplu van noorderlicht. Het 
licht was nu en dan behoorlijk fel en 
het bescheen me van alle kanten waar-
door ik geen schaduw van mezelf meer 
zag. Die combinatie van licht en geen 
schaduw was wel een heel aparte er-
varing, in tweeërlei opzicht met recht 
‘oplichtend’!
In de jaren dat ik hier in Salla woon, 
heb ik inmiddels menig uurtje buiten 
doorgebracht om het mystieke noor-
derlicht waar te nemen en te fotogra-
feren. Zo is er en rij aan bijzondere 
waarnemingen ontstaan, een rij die 
telkens bijgesteld moet worden. Op 

31 maart 2001 nam ik voor het eerst 
de roodkleurige variant mee. Onwaar-
schijnlijk groots kwam dat vanuit een 
inktzwarte achtergrond opzetten en 
nam de vorm aan van een grote vogel 
of cherub met uitgespreide vleugels. 
Bijna angstaanjagend en tegelijkertijd 
van ongekende schoonheid. Mooi 
zijn ook de ‘buitengeluiden’ tijdens 
de waarnemingen. Op een september-
avond stond ik hier op mijn favoriete 
plek aan het meer. In de donkere nacht 
waren er een paar jonge wilde zwanen 
aan het klapwieken in het water,  daar-
bij hun karakteristieke  trompetklan-
ken uitstotend. Een mooiere muziek 
is niet denkbaar, speciaal als je dan 
tegelijkertijd ook nog eens prachtig 
noorderlicht waarneemt. Soms ook 
huppelt er een sneeuwhaas voorbij of 
komen een paar nieuwsgierige rendie-
ren poolshoogte nemen, al ruim van 
tevoren hun bezoek aankondigend 
omdat er eentje een bel om z’n nek 
heeft. Tijdens de waarnemingen heb 
ik ook al veel uiteenlopende tempera-
turen meegemaakt  van +16C in sep-
tember tot -38C in januari/februari.
Technische problemen met de camera 
waren er eigenlijk nooit, hoewel je na-
tuurlijk wel altijd een paar sets extra 
accu’s of batterijen achter de hand en 
“warm moet houden”.
De laatste bijzondere waarneming 
deed ik in de nacht van jl. 11 sep-
tember 2008. Op zich natuurlijk al 
gedenkwaardig vanwege de datum, 
maar dit keer vanwege de vele dingen 
die gebeurden tijdens de noorderlicht-
waarneming wel héél bijzonder! Ga 
maar na, op de bewuste avond was een 
noorderlichtalarm afgegeven. Dat kun 
je tegenwoordig op internet vinden. Ik 
kijk altijd via de link op de website van 
een inmiddels goede vriend uit België. 
Hij heeft al diverse bezoeken aan Salla 
gebracht en heeft een pracht van een 
website gebouwd met heel veel info 
over Salla/Lapland in de winter en 
in de zomer, maar ook tips en vooral: 
Poollicht.
www.ruben.weerwoord.be  is de web-
site, “poollicht” de link en vervolgens 
aan de linkerkant Where could cur-
rently auroras be visible? aanklikken, 
het dan verschijnende kaartje van Eu-
ropa aanklikken en je kunt zien óf en 
wáár noorderlicht verwacht wordt.
Omdat het nog september was en de 
winter dus nog niet ingevallen, was ik 

de voor de verandering eens naar de 
Sallatunturi gereden en die 4x4 aange-
dreven binnen enkele minuten opge-
reden. Weinig tot geen wind, beneden 
-2 á -3°C en op 476m hoogte gewoon 
in de plus....... Aanvankelijk nog geen 
noorderlicht, maar wél was een enor-
me driekwart volle en okergele kaas te 
zien: de maan! Die beschreef in de lut-
tele uurtjes een kort boogje om oranje-
rood gekleurd weer achter de kim te 
verdwijnen. Tijdens die periode ge-
beurden verschillende opzienbarende 
dingen: Het noorderlicht kwam opzet-
ten en daar doorheen was op enig mo-
ment een vallende ster te bewonderen. 
Vervolgens kwamen er diverse sterren 
en planeten helderder dan ooit te-
voorschijn. Tegenwoordig fotografeer 
ik met een camera die ingesteld kan 
worden op maar liefst 10.000 ISO, erg 
lichtgevoelig dus. De kwaliteit is dan 
wel minder en er treedt dan behoor-
lijk wat ruis op. Maar het is verbluf-
fend wat er allemaal zichtbaar wordt 
na een enkele seconde belicht te heb-
ben.  Dus, na plaatsbepaald te hebben, 
vervolgens ingesteld op 3200 ISO en 
ingezoomd op die heldere hemellicha-
men (800mm) en na de opname nog 
eens digitaal ingezoomd. Schrikken 
wat je dan ziet! Vervolgens in dezelfde 
richting, oostelijk, dus boven Rusland 
(de Sallatunturi ligt hemelsbreed op 
ca. 10km van de Fins-Russische grens) 
een fel lichtpuntje..... 
Eerste gedachte: “een vliegtuig?”, mis-
schien een satelliet? Snel een tweetal 
foto’s geschoten en verder digitaal in-
gezoomd. Twee verschillende vastleg-
gingen, maar beiden vertoonden een 
klein zigzag streepje, afwijkend van 
elkaar. Dan sta je je dus in het donker 
bij het schijnsel van het noorderlicht, 
die driekwart volle kaas in de lucht en 
je camera op statief bij windstilte, de 
tijdopname ook nog eens laten begin-
nen met de zelfontspanner, zodat be-
wegingen zo goed als uitgesloten zijn. 
Andere lichtpuntjes, sterren, blijken 
wél gewoon puntjes te zijn en géén 
streepjes of zigzagjes....... Thuisgeko-
men ga je dan de boel een beetje ver-
der uitvergroten op de compu en zie 
je een zestal vage bollen met verkleu-
rend licht. De foto’s rondgestuurd naar 
enkele vrienden en bekenden en twee 
weken later een verbluffende reactie 
van een van hen: “Heb je weleens ge-
keken op www.ufowijzer.nl ? Nee dus. 

16

O
nd

er
 h

et
 N

oo
rd

er
lic

ht

Onder het Noorderlicht



A D V E R T E N T I E

17

O
nder het N

oorderlicht
Op de aangegeven link geklikt en bij 
foto’s van UFO’s een verbazingwek-
kende ontdekking gedaan: dezelfde 
soort bollen die ik waargenomen had, 
blijken veel groter en scherper gefoto-
grafeerd te zijn in augustus 2001 bo-
ven Belfast en op 17 september 2003 
boven de havenstad Seokcho in Zuid-
Korea. Ze staan bekend als NASA-
wormen of UFO-wormen.
Als je die termen vervolgens googlet 
komt er een massa waarnemingen te-
voorschijn tot en met de astronauten 
in het Spacelab aan toe! Boven Mexico 
is het aantal waarnemingen giga en er 
zijn ook overdag zelfs filmpjes van deze 
Unknown Flying Objects gemaakt.
Bekijk de links maar eens en we heb-
ben het er dan misschien nog wel eens 
over op het forum of in het volgende 
Noorderlicht. Momenteel zitten we 
qua noorderlicht in een dip van een 
11-jarige cyclus en volgens die cyclus 
zouden we dan tussen 2012 en 2014 
weer een topperiode tegemoet gaan. 
Het noorderlicht heeft vooral te ma-
ken met de activiteit op de zon, maar 
er zijn kortgeleden weer nieuwe ont-
dekkingen gedaan die weer een nieuwe 
kijk geven op dit magische natuurver-
schijnsel dat vooral de volkeren binnen 

het noordelijk en zuidelijk arctisch 
gebied (ja, er is ook een zgn. “Zuider-
licht”) al eeuwenlang voor raadselen 
stelt.
Daarover de volgende keer meer, en-
neh...... ik ben beslist geen ufoloog!

Bart Braafhart



Wat vinden Nederlanders grappig en 
waar lachen Finnen om? Als ik op de 
Nederlandse z.g. moppensites kijk, 
kom ik vooral schuine of zeer plat-
vloerse moppen tegen.  Bijna hetzelfde 
thema op de Finse sites, maar mis-
schien zijn deze iets netter. Bij tv pro-
gramma’s is er meer verschil. Volgens 
sommigen is er niets grappiger dan de 
Lama’s van omroep BNN. Onze doch-
ters kijken hiernaar op www.uitzen-
dinggemist.nl/   Uit hun kamers kinkt 
dan regelmatig gelach of beter gezegd: 
geschater.  Dit programma kreeg in 
2006 de gouden Televizierring.  Om 
sommige sketches moet ik ook lachen, 
maar ik heb geen geduld, om de saaie 
stukjes ook te bekijken tot er weer wat 
grappigs komt.
Finse jongeren halen veel “leuks” uit 
www.youtube.com. Eén van de top-
pers op dit moment is de “kahen kilon 
siika”. Niets voor wie niet tegen die-
renleed kan, want op het filmpje zijn 
de laatste seconden uit het leven van 
de arme vis te zien. Het is een wonder, 
dat de man niet door het ijs zakt, na-
dat hij de vis gevangen heeft. Het be-
grip “kahen kilon siika” is sinds die tijd 
een eigen leven gaan leiden. Het is een 
uitroep geworden, die te pas en te on-
pas kan worden gebezigd en waarvan 
de betekenis van de contekst afhangt.
Tot slot: Wie weet nog een leuke mop 
voor het Noorderlicht?

Nederland regelstaat nr 1
Hoe ziet de toekomst der Nederlanders 
eruit als iedereen de nieuwe elektroni-
sche identiteitskaart op zak heeft?
Een klein voorproefje:
Telefoniste (T): “Pizza Hut, goede 
morgen.”
Klant (K): “Goede morgen, ik wil een 
paar pizza’s bestellen.”
T: “Mag ik uw  Burgerservicenummer, 
meneer?”
K: “Dat is 222 0033653 52.”
T: “Dank U, meneer Jan Vanden-
broecke. Uw adres is Haagstraat 256 
en uw vaste telefoonnummer is 288 54 
22. Uw telefoon op uw werk bij Dexia 
is 678 89 65 en uw GSM 0475-65 25 
32. Vanuit welke locatie belt U ons?”
K: “Euh.... ik ben thuis. Vanwaar haalt 
u al deze info over mij?”
T: “Wij zijn op Het Systeem aangeslo-
ten, meneer.”
K: (zucht diep) “Goed dan! Mag ik 
twee pizza’s met ham, mozzarella 
en...”
T: “Ik denk niet dat dit een goed idee 
is, meneer.”

K: “Hoezo?”
T: “U lijdt volgens uw medisch dossier 
aan hoge bloeddruk en u hebt ook een 
te hoog cholesterolgehalte; uw ziekte-
verzekering weigert de gevolgen van 
schadelijk eetgedrag te vergoeden in 
geval van problemen. Bovendien krij-
gen wij ook een boete voor het leveren 
ervan.”
K: “Oei! Wat raadt u mij dan aan?”
T: “Probeert u onze Pizza met yoghurt 
en sojabrokjes eens. U zult dat onge-
twijfeld heel lekker vinden.”
K: “Waarom denkt u dat ik dat zal lus-
ten?”
T: “Uw vrouw heeft onlangs het boek 
‘Lekkere recepten met soja ‘ in de lo-
kale bibliotheek geleend.”
K: “Ok?... stuurt u daar dan twee van. 
Voor mij en mijn vrouw.”
T: “Goed. Dat kost samen dertig 
euro.”
K: “Prima. Ik geef u het nummer van 
mijn creditkaart. Dat is....”
T: “Sorry, meneer, maar u hebt uw 
toegestane bedrag al overschreden. U 
zult cash moeten betalen.”
K: “Okay! Ik haal het bedrag wel uit de 
muur voordat uw bezorger arriveert.”
T: “Dat zal niet lukken, meneer, er 
staat niets meer op uw bankrekening.”
K (boos): “Dat is uw zaak niet! Stuur 
die pizza’s en ik zorg wel dat ik het geld 
heb. Hoelang duurt het?”
T: “U krijgt de pizza’s over een uur bij 
u thuis. Hebt u haast, dan kunt u ze 
hier afhalen en contant betalen. Maar 
pizza’s per motor vervoeren is niet aan 
te raden, meneer.”
K (getergd): “Hoe weet u dat ik een 
motor heb?”
T: “Ik lees hier dat u uw afbetalingen 
van uw auto niet meer hebt kunnen 
doorbetalen en dat uw wagen in be-
slag is genomen. Maar uw motor is 
betaald, dus ik veronderstel dat u die 
gebruikt.”
K: “@#%/$@&?#!”
T: “Mag ik U verzoeken om beleefd te 
blijven, meneer? U bent al eens veroor-
deeld geweest wegens belediging van 
een wetsdienaar. Een tweede aanklacht 
zou niet best zijn.”
K: (Sprakeloos)
T: “Nog iets anders, meneer?”
K: “Neen... Of ja, toch wel: vergeet 
niet om ook de gratis twee liter Cola te 
leveren zoals in uw folder staat.”
T: “Sorry, meneer, een uitsluitingclau-
sule in onze vergunning verbiedt ons 
om gratis dranken, die suiker bevatten, 
aan diabetici te geven.... wat dacht u 
van suikervrije Rivella, meneer? 

Die moet u natuurlijk wel betalen, 
maar...”
K: hangt op.

Oplossing voor hard rijden
Ik werd vanochtend bij Utrecht door 
een Volvo van de KLPD aan de kant 
gezet, wegens overtreding van de maxi-
mum snelheid (ik reed 160 km/u!). Zo 
loste ik dat op: 
De agent: “Meneer, ik hou u aan we-
gens te hard rijden. Mag ik uw rijbe-
wijs zien?”
Ik: “Ik heb geen rijbewijs agent.”
De agent: “Geen rijbewijs? Heeft u 
dan wel papieren van deze auto?”
Ik: “Nee, die heb ik niet want deze 
auto is niet van mij. Ik heb hem gesto-
len, maar ik geloof dat ik wel wat zag 
toen ik mijn pistool in het handschoe-
nenkastje legde.”
De agent, verbijsterd: “U bent bewa-
pend met een pistool in een gestolen 
auto?”
Ik: “Ja, die had ik nodig om die vrouw 
dood te schieten van wie ik deze auto 
heb gestolen. Haar lichaam ligt in de 
kofferbak. Ik doe wel vaker van die 
rare dingen als ik dronken ben.”
Het werd de agent nu te veel en hij 
riep assistentie op. 
Binnen de kortste keren werd ik om-
singeld door een horde gewapende 
agenten en de hoofdagent liep naar me 
toe. 
De hoofdagent: “Uw rijbewijs graag.”
Ik (terwijl ik mijn rijbewijs overhan-
dig): “Alstublieft agent.”
De hoofdagent: “Uw papieren.”
Ik (terwijl ik mijn papieren overhan-
dig): “Alstublieft agent.”

Vervolgens vroeg de hoofdagent of hij 
in het handschoenenkastje mocht kij-
ken. Ik stemde daar in toe en uiteraard 
was er nergens een pistool te bekennen. 
Tenslotte vroeg hij of hij in de koffer-
bak mocht kijken en vond daar alleen 
een laptop en een gevarendriehoek. 
De hoofdagent: “Ik heb van deze agent 
gehoord dat u gewapend met een pis-
tool, zonder rijbewijs, met een lijk in 
de kofferbak, dronken in een gestolen 
auto reed. Hoe kan dit?”
Ik: “Ja, dat weet ik niet. Ik durf te wed-
den dat die fantast u ook nog vertelde 
dat ik te hard reed.”
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Kopij inleveren voor 15 februari 2009

Artikelen, tekeningen en foto's dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out aanle-
veren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Laat het omzetten van kleur naar zwart-wit over 
aan de redactie!
Tabellen en foto’s graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het tekstdocu-
ment)!  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 multimedia bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn!  Alle actuele in-
formatie 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.nederland-
severeniging.fi. De Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Eens per maand

TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

OULU
In Oulu wordt soms een feestje bij de mensen thuis gehouden, stuur Marina 
een mailtje voor plaats en tijd.

JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla willen de contactpersonen graag een maandelijkse borrelavond 
wil organiseren. Neem contact op!

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.

•	 Pullman	Bar	(centraal	station,	tweede	etage)	
•	 Contactpersoon:	Siert	Wieringa	(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 - 9461655
LAPLAND Bart Braafhart lapland@nederlandsevereniging.fi 
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424081
LÄNSI-UUSIMAA Henriette Rantalaiho lansiuusimaa@nederlandsevereniging.fi 050 - 5828116
MIKKELI Contactpersoon Mikkeli mikkeli@nederlandsevereniging.fi 
OULU Marina Nijhuis oulu@nederlandsevereniging.fi 040 - 7590703
SALO Contactpersoon Salo salo@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Scholliers tampere@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 4359
TURKU Contactpersoon Turku turku@nederlandsevereniging.fi
VAASA Peter Zaagsma vaasa@nederlandsevereniging.fi 040 - 838 6408
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

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

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


