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Nieuwjaarsreceptie
De Ambassadeur, Niek van Zutphen, en de Nederlandse Vereniging in Finland nodigen alle in Finland
zijnde Nederlanders en leden van de Nederlandse
Vereniging in Finland uit voor een nieuwjaarsreceptie op vrijdag 9 januari 2004.
Ongetwijfeld hebt u het nieuws via de Finse of
Nederlandse media al vernomen dat Prins WillemAlexander en Prinses Máxima ouders zijn geworden
van een dochter: Catharina-Amalia Beatrix Carmen
Victoria. Ook willen we op deze receptie op gepaste
wijze de geboorte van Amalia vieren.
Het idee is dat we namens alle Nederlanders in
Finland onze gelukwensen aan Willem-Alexander
en Maxima overbrengen middels een bundel zelfgemaakte paginaʼs. Dat kunnen (kinder)tekeningen
zijn, fotoʼs, etc. Het moet A4-formaat zijn, zodat we
de bladen in plastic mapjes kunnen doen en samen
kunnen bundelen in een ringband. De paginaʼs kunnen tijdens de borrel afgegeven worden, maar kunnen natuurlijk ook naar de Ambassade opgestuurd
worden. Na 9 januari zal dit dan opgestuurd worden
aan het koninklijk paar en hun dochter. Postadres van
de Ambassade is: P.O. Box 886, 00101 Helsinki.
Tegelijkertijd neemt de Ambassadeur Niek van Zutphen en Mevrouw Miriam van Zutphen afscheid van de Nederlandse gemeenschap in Finland. De Ambassadeur verandert door promotie
van positie binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en verhuist begin februari terug naar
Nederland. Zij stellen het zeer op prijs van de Nederlandse gemeenschap afscheid te kunnen nemen.
De receptie zal plaats vinden op de Ambassade in Helsinki van 17.00 tot 19.00 uur, ingang
Eteläesplanadi 24 A 5de verd.
Noteert u alvast de datum in uw agenda? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
de Nederlandse Vereniging in Finland (Secretariaat), Michiel Visser, Voudinkuja 1 B 6, 02780
Espoo, GSM +358 - (0)50 - 531 8158. email: nedver@kolumbus.ﬁ
In verband met de organisatie zouden we het op prijs stellen als u zich in elk geval uiterlijk 5
januari bij de Ambassade aanmeldt (hel-cdp@minbuza.nl).
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Een duik in een echt finse traditie,

Z

aterdag 29 november was
het zover. Nadat ʻs ochtends
de Sint een bezoek had gebracht
aan de Nederlandse zaterdagschool, was het ʻs middags tijd
voor de Nederlander te genieten
van het Finse, waar de ﬁnnen na
het echte ruisleipä het meest trots
op zijn (zie ook Helsingin Sanomat, itsenäisyyspäivänä). In het
buitenverblijf van Vantaa aan het
Sparrenmeer*) was een
echte rooksauna voor ons
warm gestookt.
Die zaterdag was een
prachtige mistige, uiterst
vochtige en grijze novemberdag, die als een mooie
Nederlandse winterdag niet
zou misstaan. De buitentemperatuur was +5˚C en
de watertemperatuur van
het meer was +2˚C. Geen
ijs en geen sneeuw dus,
maar wel lekker waterkoud
om dus goed om op te warmen in de sauna.
Aan de uitnodiging gaven uiteindelijk 14 mensen gehoor, zowel klein
als groot deed mee. Een

aantal was zo enthousiast, dat ze
zelfs zonder aanmelden meteen
de sauna indoken. De löylyhuone
was mooi groot, zodat we er allemaal makkelijk inpasten, maar tegelijk ook erg donker. Daarnaast
waren de zitplekken goed hoog,
boven de kiuas, zodat ook meteen
menigeen zijn hoofd (bijna) tegen
het plafond stootte en/of zich zonder bril afvroeg waar nu eigenlijk
de trap naar beneden was.

Waar menig ﬁn zich misschien
toch even achter zijn oren zou
krabben, hebben velen van ons
zich ook gewaagd aan een duik
in het water. Een aantal was zelfs
om de 5 minuten in het water te
vinden en Stephan begon zelfs
baantjes te trekken. Voor de overigen was een pilsje op de veranda
aangenaam genoeg. Na 2 uurtjes
badderen en relaxen werd er afgesloten met een goed kop kofﬁe of
nog een pilsje in de kahvila van
het complex.
Een viertal zette de avond
voort in de stad. Theo, Adriaan,
Wierd en ondergetekende gingen een kijkje nemen hoe of wat
nu die nieuwe Nederlandse pub,
Ooster, was. Inderdaad nog geen
Nederlands bier of jenever, laat
staan echte boerenkaas, kroketten of bitterballen, te verkrijgen,
maar de beheerder was toch wel
verbaasd, dat er al voor de 4e keer
Nederlanders langs kwamen om

Nomineren
voor het
bestuur.

A

Nederlandse drank te bestellen. We moesten ons dus maar tegoed doen
met een biertje van onze zuiderburen. Hopelijk toch dat de boodschap
doorkomt en dat we uiteindelijk in de westvleugel van het station ook
echt van een borrel van eigen bodem kunnen genieten. De avond werd
besloten met tapas vanuit het andere uiteinde van Europa.
Tot een volgende sauna,
Guido
*)
Vantaan ulkoilukeskus Kuusijärvi, Kuusijärventie 1, 01260
Vantaa. tel (09) 8743 383

lhoewel maart nog ver
weg is in het nieuwe jaar
wil ik toch al een eerste oproep
doen voor het nomineren van
bestuursleden. In de Algemene
Ledenvergadering van maart
wordt jaarlijks het bestuur
gekozen. Als U iemand van
de leden kent, die U graag zou
willen nomineren voor een
bestuursfunctie, vragen wij U
dit door te geven aan het secretariaat. Ook als uzelf graag in
het bestuur wilt mag ook uw
eigen naam op de lijst voorkomen. Meer dan één naam mag.
Een reden waarom U iemand
wilt nomineren is welkom,
maar
niet
noodzakelijk.
Alleen leden van de vereniging kunnen een functie in het
bestuur krijgen. Uiterste datum
voor het sturen van de nominatie zal begin maart zijn. De
preciese datum verneemt u in
een volgend bericht samen met
de uitnodiging voor de Algemene Vergadering. Adres van
het secretariaat is: Nederlandse
Vereniging in Finland (Secretariaat), Michiel Visser, Voudinkuja 1 B 6, 02780 Espoo,
GSM +358 - (0)50 - 531 8158.
email: nedver@kolumbus.ﬁ
Arie Oudman
Voorzitter van uw Vereniging
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Madrid, 11 december 2003

Aan alle Nederlanders
in Finland

N

a een lange en vermoeiende reis zijn
Sint en Piet deze week weer aangekomen in Spanje. Sinterklaas heeft mij, Zwarte
Piet, gevraagd om de Nederlanders in Finland
te bedanken voor de ﬁjne ontvangst tijdens
zijn bezoek in dat koude noordelijke land.
Afgelopen 5 december waren Sint en Piet
in Oulu, waar vele kinderen hen met blijdschap verwelkomden met prachtige sinterklaasliedjes. Twee meisjes hebben zelfs helemaal alleen voor Sinterklaas een liedje gezongen, daar was hij erg blij mee. De kleinsten
waren wat bang voor het begrip Sint en Piet
met hun roe en de zak, maar met behulp van
wat pepernoten en vriendelijkheid begrepen
ook zij dat de Sint het beste met alle kinderen
voor heeft.
Na het uitpakken van de kadootjes en het
lezen van gedichten werd een prachtig sinterklaas verhaal voorgelezen waarin een mooie
samenhang tussen Finse en Nederlandse tradities werd gevonden. Sint en Piet hebben hun
bezoek aan Oulu erg leuk gevonden en willen
hierbij alle mensen bedanken die hiervoor zo
hard hebben gewerkt. Sint hoopt dat iedereen
het komende jaar weer zijn uiterste best doet
om lief te zijn zodat hij volgend jaar verheugd
weer terug kan komen.
Met vriendelijke groet,
Zwarte Piet
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Sinterklaas en de sterrenjongens

H

et is een heldere nacht ergens
in het midden van de 19e
eeuw. Het maanlicht weerkaatst
op de oneindige witte sneeuwvlakte. De serene stilte wordt
alleen onderbroken door het sporadische kraken van het aangroeiende zeeijs. Ondanks de kou lijkt
de sneeuw haast zacht en warm,
alsof je hem als een mantel om
je heen zou kunnen slaan. Om
dit magische beeld te completeren wordt de hemel met zacht
golvende gekleurde lichtgordijnen gevuld. Ze lijken een kroon
te vormen, die de nacht met zijn
duizenden glitterende sterren en
zachte witte mantel tooien als een
vorst.
Sinterklaas staat op de boeg
naar dit sprookjesachtige stille
spectakel te kijken. Bij zijn voorbereiding voor deze reis naar de
Noordelijkste havensteden had
hij wel gelezen over het Noorderlicht, maar het is iets heel anders
om het met eigen ogen te zien.
Het schouwspel had hem overvallen terwijl hij buiten een luchtje
kwam scheppen om zijn zorgen te
vergeten. Het liep tegen het einde van November en het ijs werd
steeds dikker. Zijn stoomboot was
goed gebouwd, maar de zware
motoren hadden overdag al op
volle toeren gedraaid om door het
ijs heen te komen. Gelukkig lagen
ze nu voor anker even buiten het
eiland Hailuoto en wachtten ze alleen op daglicht om de haven van
hun bestemming, Oulu, binnen te
lopen. In de verte kan je de vuurtoren al zien.
“Sinterklaas, U vat nog kou!”
Sinterklaas schrikt op uit zijn
overpeinzingen als een jonge piet,
Rex hem buiten aanspreekt. Het
kost hem moeite om zijn ogen van

de hemel af te wenden, maar de
kou heeft inderdaad zijn anders al
witte gelaat zo mogelijk nog bleker gemaakt, en zijn lippen beginnen al blauw te worden. “Je hebt
gelijk jongen, ik zal maar eens
naar bed gaan”, antwoordt Sinterklaas. Hij slaat zijn rode mantel
om zich heen en keert terug naar
zijn kamer om nog wat slaap te
vatten voordat ze het laatste deel
van de tocht aanvaarden.
De volgende dag worden de
motoren al bij de eerste zonnestralen gestart. Vol stoom komt
er weer moeizaam beweging in
de boot, die al gedeeltelijk vastgevroren zat. Sinterklaas wordt
gewekt door zijn opperpiet, Pedro: “Goedemorgen Sinterklaas,
heeft U goed geslapen? De motoren draaien weer op volle toeren
en we verwachten rond het middaguur aan te komen in de haven.” “Goedemorgen Pedro, ﬁjn
dat alles goed gaat”. De boot is
volgeladen met kleren, schoenen
en eten, om de wezen en daklozen te helpen, net zoals ze in zovele andere havenplaatsen gedaan
hadden. Dit is zijn levenstaak, en
hij is er heilig van overtuigd dat
hij ook deze moeilijk bereikbare
Noordelijke contreien niet mag
overslaan. Elk jaar vertrekt hij in
de herfst vanuit Spanje met zijn
boot naar het Noorden om voor de
ergste kou hulp en steun te bieden
aan de minst bedeelden. Het was
niet altijd gemakkelijk geweest
om in een nieuwe havenstad binnen te komen. Vaak bekeken ze
hem met argwaan en geloofden
ze niet in zijn goede bedoelingen.
Het stadsbestuur werkte soms tegen, en ouders verboden hun kinderen dichtbij hun boot te komen.
Maar de dankbaarheid in de ogen
6

van de kinderen die hij hielp en
zijn rotsvaste geloof in zijn doel
zorgden ervoor dat hij altijd volhield en op de lange duur zelfs de
harten van de meest sceptische tegenstanders won. Met spanning
wacht Sinterklaas op de dingen
die gebeuren gaan.
Tegen 12 uur komt de kade in
zicht. De aankomst van een boot
gaat nooit onopgemerkt, en zeker
een stoomboot van dit formaat
niet. Op de kade begint zich al een
kleine menigte te vormen, nieuwsgierig naar de nieuwkomers. Verbaasd zien ze een man gekleed in
een rode bisschopsmantel en mijter op de voorplecht staan wuiven naar de menigte. Zelden hebben ze zulk hoog kerkelijk bezoek
gekregen, en nog nooit onaangekondigd. Als de boot dichterbij
komt zien ze ook de matrozen, en
een afkeurend geroezemoes verspreidt zich. “Zwart, ze zijn pikzwart! Is dit de het kwaad zelf
met zijn handlangers?” Angstig
maken ze ruimte vrij als de loopplank wordt uitgelegd. Sinterklaas
loopt langzaam en statig de loopplank af, gevolgd door Pedro en
de vertaalpiet, Lingo. Even neemt
hij zwijgend de menigte op, maar
dan begint hij zijn toespraak:
“Beste burgers van Oulu, ik breng
U een groet van het bisdom van
Mira”. Zijn toespraak wordt onmiddelijk vertaald door de Lingo
in het Zweeds. “Ik kom in vrede
om mijn taak onder de wezen en
daklozen in uw stad te vervullen”.
Sinterklaas vertelt van zijn missie en probeert het vertrouwen te
winnen van de omstanders. Het
duurt lang, voordat er een reactie
komt uit het publiek. De omstanders zijn hem echter niet vriendelijk gezind en roepen: “We hebben
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geen wezen en daklozen in deze
stad! Ga terug naar waar je vandaan komt met je zwarte handlangers!”. Sinterklaas buigt verdrietig zijn hoofd. Dit is niet de eerste
keer dat hij zo ontvangen wordt,
maar hij weet nu dat er weer een
lange weg voor hem ligt om het
vertrouwen te winnen van deze
mensen. Teleurgesteld keert hij
weer naar de boot terug.
Rex heeft alles vanaf de boot
gevolgd, en ondanks het feit dat
hij de reactie van het publiek niet
verstond, begrijpt hij dat ze niet
vriendelijk zijn. Met weemoed
denkt hij terug aan Nederland,
waar de kinderen altijd vrolijk
op hun staan te wachten. Daar is
het feest als Sinterklaas aankomt.
Toch heeft hij respect voor het
verlangen van Sinterklaas om ook
voor de kinderen in deze stad te
zorgen. En hij zal er alles voor
doen om Sinterklaas te helpen.
De toeschouwers gaan weer
verder met hun dagelijkse bezigheden en het gerucht van de aankomst van het schip met de bisschop en zijn zwarte handlangers
gaat als een lopend vuurtje door
de stad.
De volgende nacht vriest het
dat het kraakt. De ijslaag groeit
gestaag en de pieten op de boot
van Sinterklaas moeten ﬂink stoken om de slaapvertrekken nog
enigszins warm te houden. ʼS
Ochtends staan de ijsbloemen op
de ruiten en Sinterklaas kan zelfs
binnen zijn adem zien. Direct na
het ontbijt wordt er op de deur
van de kajuit geklopt. Een afgezant van het stadsbestuur gebiedt
Sinterklaas onmiddelijk op het
stadhuis te verschijnen. Gekleed
in zijn dikste met wit bont afgezette rode mantel en een gevoerde
mijter, ook met een wit bontrandje, volgt Sinterklaas samen met
Pedro en Lingo de afgezant naar
het stadhuis. Gelukkig is het niet
ver lopen, en Sinterklaas haalt op-
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gelucht adem als hij de warme
hal binnentreedt van het stadhuis.
Daar staat de burgemeester met
zijn gevolg al op hem te wachten. “Gegroet, waarde bisschop,
ik ben blij dat U vlug heeft kunnen komen, want wij hebben het
een en ander te bespreken”. Van
zijn gezicht valt af te lezen dat hij
niet veel goeds van zin is. Sinterklaas wordt meegenomen naar
de raadszaal en zijn pieten moeten ondanks zijn protesten achterblijven. In de zaal wacht hem een
verrassing, een hoge ambtsdrager
van de kerk staat hem in vol ornaat op te wachten. Hij heeft niet
de kenmerken van een bisschop,
maar heeft duidelijk gezag. De
dominee begroet hem in het latijn.
Een last valt van Sinterklaasʼ
schouders. Eindelijk iemand
waarmee hij kan praten. Enthousiast vertelt Sinterklaas waar ze
vandaan komen en met welke
missie hij in Oulu is aangekomen.
Ook vertelt hij dat ze kunnen betalen voor hun verblijf. Langzaam
maakt de strenge uitdrukking op
het gezicht van de dominee plaats
voor opluchting, in ieder geval
komt deze man geen geld vragen. Nog enigszins achterdochtig
vraagt de dominee naar de pieten.
Sinterklaas vertelt, dat er geen
betere helpers te vinden zijn dan
zijn Afrikaanse pieten. De dominee vertaalt ondertussen aan het
stadsbestuur wat Sinterklaas hem
verteld heeft. Het stadsbestuur
is nog niet overtuigd, maar geeft
Sinterklaas voorlopig toestemming in de haven te blijven liggen.
Ze krijgen ook een pakhuis toegewezen om als tijdelijke woning
te dienen, want het ijs is inmiddels te dik geworden om nog uit
de haven te vertrekken. Dankbaar
neemt Sinterklaas afscheid. Buiten wachten zijn twee pieten hem
op, en samen keren ze terug naar
hun boot, waar ze de ontscheping
7

naar het pakhuis beginnen.
De rust is weergekeerd in Oulu
en de mensen zijn enigszins gewend geraakt aan de aanwezigheid van Sinterklaas met zijn pieten. Echter, niemand wil iets te
maken hebben met de pieten. Ze
gaan ze uit de weg en negeren ze
volkomen als ze iemand willen
aanspreken. Dit doet Sinterklaas
veel verdriet en maakt ook hun
verblijf moeilijk. Ten einde raad
blijven de pieten maar binnen en
storten zich op het inpakken van
voedsel en kleren en het studeren
van de Finse taal.
Rex heeft er genoeg van de hele
tijd binnen te zitten. Hij verveelt
zich en besluit buiten een luchtje
te gaan scheppen. Het is al donker
geworden en hij loopt langs huizen waar rook uit de schoorstenen
komt en een gezellig lichtschijnsel uit de ramen naar buiten valt.
Hij merkt een groepje van vier
jongens op, die met een ster door
de straten lopen. Ze zijn vreemd
gekleed en kloppen bij een huis
aan. Geïnteresseerd volgt Rex
wat er volgen gaat. De deur wordt
geopend en een van de jongens
vraagt: “Saammeko tulla taloon
laulamaan - mogen we in huis
komen zingen?” De vrouw des
huizes knikt bevestigend en de
jongens beginnen te zingen: “Hyvää iltaa, hyvää iltaa, itse kullekin säädylle”. Meer kan Rex niet
volgen, want ze verdwijnen naar
binnen toe. Door het raam ziet hij,
dat de voorstelling nog een tijdje doorgaat en even later komen
de jongens weer naar buiten. Rex
raapt al zijn moed bijeen en gaat
naar de jongens toe. “Hyvä ilta,
laula hyvin” – met het gebrekkige
Fins dat hij in de afgelopen week
geleerd heeft groet hij de jongens.
De jongens zijn stomverbaasd,
een piet die Fins spreekt? “Mitä
sinä haluat” – “wat wil je”, vragen
de jongens achterdochtig. “Minä
laula myös” – “Ik zing ook”, ant-

December 2003
woordt Rex weer in gebrekkig
Fins. “Minä laula sinun kanssa?”
– “mag ik met jullie zingen?” De
jongens kijken elkaar aan. Dan
volgt er een heftige discussie,
waar Rex niets van begrijpt. Hij
kan nog maar een paar woorden
Fins, en het grootste deel daarvan
heeft hij in de vorige zinnen al gebruikt. Na een tijdje loopt een van
de jongens – degene met de kroon
op – kwaad weg. De andere jongens kijken teleurgesteld. “Hän
on vihainen, koska hän ei halua,
että laulat kanssamme”. Rex begrijpt de woorden vihainen – boos
en laula kanssa – meezingen en
raadt zo ongeveer wat er gebeurd
is. De jongen die weg is gegaan
wilde niet dat hij mee zou zingen en daarom was hij boos. “Anteeksi” – “Sorry”, zegt Rex en een
traan biggelt over zijn wangen.
De jongens krijgen medelijden en
nemen hem mee naar een warm
huis. Daar krijgt hij warme melk
en knapt weer wat op. Met veel
moeite leggen de jongens hem uit
dat de jongen die weg is gegaan
de rol van een koning speelde en
dat ze niet kunnen optreden zonder hem. “Minä laula kuningas”
– “Ik kan de koningsrol zingen”,
zegt Rex. “Sinä, mutta ethän sinä
osa tätä näytelmää?” – “jij kent
de voorstelling toch niet?” Rex
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raadt wat de jongens zeggen en
zegt: “Sinä opettaa”. Even kijken
de jongens elkaar weer aan en een
van hen zegt “Mutta, sinähän olet
musta, eihän kuningas voi olla
musta” – een koning kan toch niet
zwart zijn? “Minä Murijaanin kuningas” – “ik kan een Moriaanse
koning spelen”. De jongens barsten in lachen uit. “Kokeillaan”
– “laten we het proberen”.
Vanaf die avond oefenen de
jongens samen met Rex de liederen die de koning moest zingen.
Ze verzonnen ook een nieuw introductievers, om uit te leggen
waarom Rex zwart is. Rex blijkt
een goede leerling en na een week
kent hij alles uit zijn hoofd, zelfs al
begrijpt hij niet alle teksten. Het is
net op tijd, want de volgende dag
zal er een wedstrijd worden gehouden onder alle sterrenjongens,
want zo heten de groepjes die traditioneel langs de deuren trekken
met een gezongen kerstverhaal.
Vol spanning wachten ze de
volgende dag op hun beurt. Ze
hebben al tijden geleden ingeschreven voor de wedstrijd, toen
hun oorspronkelijke koning er
nog was. Niemand wist dus van
de veranderingen. Als ze eindelijk aan de beurt zijn en het podium opklimmen klinkt er een
zucht van verbazing. Een zwar-
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te koning, ze hebben een zwarte
koning! Er klinkt geroezemoes
en het duurt even voordat het stil
wordt. Zenuwachtig beginnen de
jongens hun optreden, maar al
gauw hebben ze de draad weer te
pakken en zelfverzekerd zingen
ze hun rollen. Ook Rex zingt zoals hij nog nooit gedaan heeft. Als
ze klaar zijn, krijgen ze een daverend applaus van de omstanders.
Hun opzet is geslaagd, en het succes van hun voorstelling is duidelijk. Ook de jury kan niet anders
dan de eerste prijs toekennen aan
deze originele uitvoering.
Na deze zangwedstrijd worden
de jongens overal gevraagd om op
te treden. Rex moet vertellen, met
de paar woorden Fins die hij kent,
hoe hij zijn rol geleerd heeft. De
mensen worden eindelijk vriendelijker, niet alleen tegenover Rex,
maar ook tegenover de andere
pieten. Zo heeft de moedige Rex
de missie van Sinterklaas gered,
want daarna helpen de mensen
zelfs mee om de wezen en daklozen van eten en warme kleding te
voorzien.
En de voorstelling van de sterrenjongens? Die wordt sindsdien
altijd met een zwarte koning opgevoerd.
Johan Plomp, 3.12.2003
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Hoera…..een Prinsesje !

O

p de valreep kunnen we nog
even stilstaan bij de geboorte
van de Oranje – prinses. Wat een
feest! Vele Nederlanders zullen
verheugd of met opluchting gereageerd hebben. Ook velen hebben
meegeleefd met het kroonprinselijk paar en ook velen waren toch
wat bezorgd over Maxima.
Als ik af moest gaan op de berichten in de Duitse damesbladen
moet de zwangerschap een aaneenschakeling geweest zijn van
ongemakken en raadselachtige erfelijke ziekte- verschijnselen van
beide echtelieden. Maxima moest
ten telkemale gevreesd hebben
voor het behoud van haar baby.
Gelukkig konden Willem
Alexander met het tonen van zijn
dochter en de gyneacologe met
haar verslag van de bevalling de
”oude wijvenpraat” wat uit de wereld helpen.
In de speciale uitzending op
BVN werd zondagavonds alles
over de voorspoedige geboorte
,zover bekend, uit de doeken gedaan. Waarom dan bij deze blijde
gebeurtenis weer zo nodig drie
caberetiers met anti monarchistische ideëen aan het woord moeten komen is mij onduidelijk deze
”boze feeën” (term van Maartje
van Weegen) . die zich nu al bezorgd maakten over de toekomst
van het prinsesje. Ja je moet er
vroeg bij zijn met de waarschuwingen voor een bestaan ”in de
glazen kooi”.
”Entertainers”,
worden toch geacht de mensen te
vermaken.? Waarom waarschuwen ze al die pasgeboren babies
in Palestina,Israel,Istanbul, Irak
of Moskou niet?

Maar wie weet heeft het prinsesje wel zoʼn karakter dat ze geen
waarschuwingen nodig heeft.
Tenminste , ik weet niet of U het
ook gezien hebt , dat opgeheven
wijsvingertje ,enkele malen zelfs,
dit oerhollands gebaar moet toch
een betekenis gehad hebben. Zou
ze nu al bedoeld hebben ”Nederlanders past op Uw zaak” of zou
het meer sportief bedoeld zijn als
b.v. het gebaar na het maken van
een goal!
Eigen vlag, eigen wapen,munt
ter ere van de geboorte, eigen liedje, rapje,beschuit met muisjes, 50
kanonschoten meer als Beatrix,
straatnamen, scheepsnamen en
een glaasje kandeel ,heerlijk niet?
En dan al die blije kinderen ,gelijk met kadootjes,tekeningen en
oranje ballonnen, een stralende
koningin(eindelijk),die op koninklijke wijze Mabel mee naar
kraamvisite nam,ja daar kan de
kersverse vader ook niets tegen
doen, ondanks de belofte zijn
dochter als gewoon kind op te
voeden.
Uit de vele reacties en beschouwingen rondom de geboorte pakte
ik dit bericht er voor U uit (Telegraaf internet) betreffende de horoscoop van de jongste Oranjetelg. Een bekend astrologe mevrouw Lea Manders uit Arnhem
voorziet het volgende:
Catharina- Amalia is een boogschutter en moeder Maxima ʼs
horoscoop zou een sterke boogschuttersinvloed hebben, dus zal
het prinsesje veel op haar moeder
lijken,levendig,energiek,
actief maar ook emotioneel,
met veel Zuid Amerikaans tempe9

rament.
Zij zou verder het zorgelijke,
piekerige van haar vader hebben
(zonder referentie aan zijn horoscoop).
Het is trouwens een gegeven
dat kinderen altijd wel iets van
beide ouders hebben dus daar is
niets nieuws aan.
Een sterke vrijheidsdrang, eigenzinnig vooral tijdens de puberteit, moeilijk passend in het
keurslijf van het protocol. .En pubers zijn natuurlijk van alle tijden
en ietwat recalcitrant. Maar wat
als het een jongetje was geweest,
zou hij dan een andere horoscoop
gehad hebben?
Maar je ziet wat voor opvoeding het kindje ook krijgt , dit is
astrologisch gezien toch niet te
ontlopen, blijkbaar staat dat voor
het leven al vast. En wij maar
denken dat nu eindelijk een dnatest uitsluitsel geeft, dat wat in je
genen opgesloten ligt bepaalt hoe
je bent of word.
Misschien is een broertje of
zusje er bij wel de oplossing, hoe
meer kinderen, hoe groter het gezin, des te gewoner wordt de opvoeding.
HNM
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Men moet wat door
de vingers zien”
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Wie kent de nederlandse spreuken en gezegden nog?
In het zoekplaatje staan er vele. Veel plezier met het zoeken.
De oorsprong van het plaatje is me niet bekend.
Ik heb het in 1978 als een fotocopie gekregen. Toch wil het u niet onthouden.

11
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Agenda op website

Leidens Ontzet 2003

V

orig jaar begin oktober bleef
het bij watertanden op het
discussieforum van de Nederlandse Vereniging in Finland,
maar dit jaar was ik erbij. Haringen, hutspot en witbrood, ook
voor deze Twentse Oulunaar!
Jos Helmich, specialist Middeleeuws koken, stelde zich dit
jaar beschikbaar als chefkok, nadat Gerben op werkreis bleek te
moeten. Het gaf echter nog problemen om de grote pan te bemachtigen. Dé Pan, onmisbaar
middel bij het bereiden van hutspot, was zoek! Na vier dagen hevig speculeren op de bestuursdiscussiegroep (hij zou toch niet zijn
blijven staan?) bleek hij uiteindelijk veilig bij Gerben te zijn.
Alles leek geregeld, tot precies
een week voor het Leidens Onzet
er een melding kwam van de stad
Leiden. Ze zouden de in augustus bestelde haringen en corewijn
niet leveren. Onze nieuwe voorzitter Arie zette zijn beste beentje voor en binnen 3 dagen had hij
het rond. 150 diepingevroren haringen uit Diemen vlogen 2 oktober binnen op vliegveld HelsinkiVantaa. De ambassadeur zorgde
voor vervangende jenever.
Naast de haringen vlogen ook

Annewieke en ik die dag
van Oulu naar Helsinki.
Bij de Maxi in Leppävaara
kochten we ʻs avond 6 kilo
varkensvlees. De volgende
morgen zetten we Mirjams
keuken op de kop; Vlees
snijden, kruiden en braden.
Na een paar uurtjes kokkerellen knoopten we de pannendeksels vast met tauw en elastiekjes, om met twee geurende warme
pannen de trein in te stappen, op
naar Hertoniemi.
Op het centraal station belde
ik voor de zekerheid Mirjam voor
wat metro-instructies: “Itä- en
länsi, het kan niet missen, je kunt
maar twee kanten op!”… Uiteindelijk reden wij onervaren landelingen alsnog de verkeerde kant
op, om dubbelop te genieten van
de prachtige zwarte muren. Om
het ons niet nog moeilijker te maken stond Wierd ons op te wachten op het station in Hertoniemi.
In de rode blokhut Hirvenpäämaaja waren Jos, Kaija en Bas al
bezig met de voorbereidingen van
het eten en het dekken van de tafels. Al snel kwamen ook Iris,
Michiel en Guido helpen. Arie
en Wierd gingen nog snel op pad
voor de laatste boodschappen.
Tegen het eind van de voorafgaande ledenvergadering liep
de blokhut al aardig vol. Na het
welkomswoord van de voorzitter en de ambassadeur, werd het
hutspotbuffet geopend, met naast
hutspot, haring en witbrood ook
verschillende soorten kaas en salades. Tijdens het eten werd er gezellig gekletst en geborreld, zoals dat hoort op een Nederlandse
avond. Volgens de statistieken
van oud-penningmeester Arie wa12

Op de website van de Nederlandse Vereniging (http://www.kolumbus.ﬁ/nedver) vind je een agenda met
de meest recente activiteiten, tentoonstellingen, tv-programmaʼs etc., voor/door/over Nederlanders in Finland.
Mocht jezelf iets zien wat leuk zou zijn voor de agenda of wil je zelf een oproep plaatsen, stuur dan een
berichtje naar onderstaand adres:

ren er op een gegeven moment 56
volwassenen en 8 kinderen. Tot
aan het eind van de avond werd
er van de hutspot gesmuld, koud
of niet. Ook van de 150 haringen bleef weinig over. Barvrouw
Iris deelde plastic zakjes uit voor
de laatste haringen, zodat ook de
thuisblijvers konden genieten.
Bedankt Arie, Wierd, Jos, Kaija, Iris, Bas, Michiel, Guido, Annewieke en iedereen die ik vergeten ben voor alle goede hulp!!
Na het Leidens Ontzet werd
voorzitter Arie telefonisch geinterviewd door BVN-TV. De
uitzending met fotoʼs van deze
avond is nog te bekijken via internetartikel “Van Huis Uit: Leidens
Ontzet, een wereldfeest?”, op:
http://www.rnw.nl/cgi/
?app=expat&page=item&id=77
95
Sandra van der Veen

Sandra van der Veen
Email: sandra.vanderveen@luukku.com
Tel: 050 - 573 9762

Plaatselijke contacten
Als je op zoek bent naar Nederlanders in jouw buurt, kan je een van de onderstaande contactpersonen bellen
of emailen. Zij houden een emailadressenbestand bij van Nederlanders uit hun regio (dat kunnen ook nietleden zijn), die zich bij hun hebben aangemeld.
Door je ook aan te melden en het contactadres door te geven aan andere Nederlanders uit jouw buurt, kan
het plaatselijke netwerk al snel uitbreiden en wordt het makkelijker om iets te organiseren.
De contactpersonen sturen o.a. informatie over plaatselijke activiteiten, mededelingen van het bestuur of
nuttige tips door aan iedereen op hun mailadressenlijst. Als iemand wat wil organiseren (een ontmoetingsavond, barbecue, sinterklaas enz.) dan kan de contactpersoon helpen om de informatie te verspreiden en
waar nodig vragen om ﬁnanciële steun bij het bestuur.
Regio:

Contactpersoon:

Tel.:

E-mail:

Forssa

Jos Helmich

044 - 331 7766

jospeternl@netscape.net

Helsinki

Joh Bekema

050 - 552 6451

john_bekema@hotmail.com

Jyväskylä

Maaike Beenen

050 - 599 3116

maaikebeenen@hotmail.com

Lapland

Aty Gerasimoff

040 - 822 4790

atygerasimoff@fotokone.ﬁ

lohja

Stephan Vermeulen

050 - 322 7144

vermeulen@kolumbus.ﬁ

Oulu

Sandra van der Veen

050 - 573 9762

sandra.vanderveen@luukku.com

Tampere

Johan Scholliers

050 - 599 4359

johan.scholliers@pp.nic.ﬁ

Turku

Anita Bloed

041 - 502 3545

abloed@hotmail.com

Vaasa

Erik Smit

06 - 3651542

erik.smit@pp.inet.ﬁ

Als je ook interesse hebt om contactpersoon te worden, neem dan contact op met Sandra (sandra.
vanderveen@luukku.com, tel. 050 - 573 9762).
Meer informatie vind je ook op: http://www.kolumbus.ﬁ/nedver/contactpersoon.htm
13
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Agenda 2004
VRIJDAG 9 JANUARI 2004 17. - 19.00
NIEUWJAARSRECEPTIE OP
DE NEDERLANDSE AMBASSADE

IN OULU: VRIJDAG 16 JANUARI v.a. 18.00
AVONDJE KOLONISTEN VAN CATAN

Kolonisten van Catan is al drie jaar het best verDe Ambassadeur, Niek van Zutphen, en de Neder- kochte spel in verschillende Europese landen, en
landse Vereniging in Finland nodigen alle in Finland uitgeroepen tot spel van het jaar in o.a. Nederland,
zijnde Nederlanders en leden van de Nederlandse Duitsland en Engeland. In Finland is Catan nog niet
Vereniging in Finland uit voor een nieuwjaarsrecep- erg doorgedrongen. Maar niet getreurd, want in vertie op vrijdag 9 januari 2004.
schillende plaatsen in Finland organiseren leden van
Ongetwijfeld hebt u het nieuws via de Finse of de Nederlandse Vereniging nu Catan-avonden.
Nederlandse media al vernomen dat Prins WillemAlexander en Prinses Máxima ouders zijn geworden Ditmaal wordt er Catan-avonden georganiseerd bij
van een dochter: Catharina-Amalia Beatrix Carmen Iris in Helsinki en bij Onno & Tuula in Oulu. AanVictoria. Ook willen we op deze receptie op gepaste melden kan via email:
wijze de geboorte van Amalia vieren.
Het idee is dat we namens alle Nederlanders in IN OULU (16.1.2004): Sandra van der Veen
Finland onze gelukwensen aan Willem-Alexander IN HELSINKI (datum nog niet bekend): Iris Hilen Maxima overbrengen middels een bundel zelf- gersom
gemaakte paginaʼs. Dat kunnen (kinder)tekeningen Uitbreidingssets en/of extra spellen zijn zeer
zijn, fotoʼs, etc. Het moet A4-formaat zijn, zodat we welkom!
de bladen in plastic mapjes kunnen doen en samen Ook geïnteresseerd? Neem contact op met een van
kunnen bundelen in een ringband. De paginaʼs kun- decontactpersonen door heel Finland.
nen tijdens de borrel afgegeven worden, maar kunnen natuurlijk ook naar de Ambassade opgestuurd ZATERDAG 7 FEBRUARI 17.00
worden. Na 9 januari zal dit dan opgestuurd worden POFFRTJESAVOND IN FORSSA
aan het koninklijk paar en hun dochter. Postadres
van de Ambassade is: P.O. Box 886, 00101 Helsin- Zaterdag 7 Februari 2004, 17:00 wordt er in Forssa,
ki.
huize Hakala-Helmich, een poffertjesavond gehouTegelijkertijd neemt de Ambassadeur Niek van den waarbij de poedersuiker en een klont boter niet
Zutphen en Mevrouw Miriam van Zutphen afscheid zullen ontbreken. Daarnaast staan er kaas, spek en
van de Nederlandse gemeenschap in Finland. De naturel pannenkoeken met echte appelstroop op het
Ambassadeur verandert door promotie van positie menu. Smikkelen en smullen dus, hatsjiekidee.
binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en
Verder kan in het praathuis onder het genot van
verhuist begin februari terug naar Nederland. Zij een drankje (nedver betaalt) een aantal Oudhollandstellen het zeer op prijs van de Nederlandse gemeen- se en modern Nederlandse speeltjes gespeeld worschap afscheid te kunnen nemen.
den. Van mens-erger-je-niet tot de Kolonisten van
De receptie zal plaats vinden op de Ambassade in Catan zeg maar.
Helsinki van 17.00 tot 19.00 uur, ingang EteläesplaOm het geheel een Fins tintje te geven is er saunadi 24 A 5de verd.
na. Van 18:00-19:00 voor de vrouwen en van 19:00Noteert u alvast de datum in uw agenda? Voor 20:00 voor de mannen.
meer informatie kunt u contact opnemen met de NeVoor mensen die niet meer naar huis kunnen kan
derlandse Vereniging in Finland (Secretariaat), Mi- in overleg onderdak (al dan niet in Huize Hakalachiel Visser, Voudinkuja 1 B 6, 02780 Espoo, GSM Helmich) geregeld worden.
+358 - (0)50 - 531 8158. email: nedver@kolumbus.
Graag twee (2) weken van tevoren aanmelden!!
ﬁ
Telefonisch. 044 - 331 7766 of per email:
In verband met de organisatie zouden we het op jospeternl@netscape.net
prijs stellen als u zich in elk geval uiterlijk 5 januari
bij de Ambassade aanmeldt (hel-cdp@minbuza.nl).
14
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Een nieuw gezicht en een nieuwe penningmeester,
Beste lezer(es) van het Noorderlicht,

H

ierbij een korte introductie van uw nieuwe penningmeester. Tijdens de viering van het Leids
Ontzet en tijdens eerdere borrels heb ik met menigeen kennisgemaakt, maar voor velen ben ik nog een
nieuwe naam zonder gezicht. (Op de foto helemaal
rechts zittend op tafel).
Door persoonlijke omstandigheden van de vorige
voorzitter, Klaas van der Veen, heeft het bestuur zich
genoodzaakt gezien intern te reorganiseren. Hierbij
ben ik gevraagd de functie van penningmeester van
Arie Oudman over te nemen, zodat hij als vice voorzitter de hamer van de voorzitter kon overnemen. Zo
geschiedde. Maar wie is dan die nieuwe penningmeester?
Mijn naam is Guido Nuijten, geboren in ʻ72 en
getogen Rotterdammer, ook toen ik eenmaal in Delft
ging studeren. Tijdens mijn studie al sterk het gevoel
dat Nederland alleen te klein voor me was en de bovenbouw van mijn studie Civiele Techniek in Zürich
en Stockholm gedaan. Na 3,5 jaar met veel plezier
bij Fugro (adviesbureau in grondconstructies) gewerkt te hebben kreeg ik de mogelijkheid om in Finland te werken. Na eens stevig achter mijn oren gekrabt te hebben of ik hier wel slim aan zou doen, heb
ik de stap gewaagd en ben met midzomer 2001 in
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Vantaa neergestreken.
Enerzijds voel ik me in uitgestrekte en eindeloze
landschappen van bos, bergen en meren, liefst ook
met sneeuw, als een vis in het water. Anderzijds ben
ik opgegroeid in het stadsleven van Rʼdam, zodat ik
me hier in de buurt van Helsinki nu erg op mʼn plek
voel met allebei de uitersten binnen handbereik.
Sinds mijn verhuizing werk ik bij Kalliosuunnittelu,
een ontwerpbureau voor ondergrondse constructies.
Ondertussen ook mijn geliefde Elina leren kennen,
met wie ik nu 1 jaar gelukkig samenwoon.
Een van mijn hobbies is salibandy, oftewel ﬂoorball / unihockey. Ik ben er niet zo goed in, maar vind
het wel leuk. In Nederland penningmeester geweest
voor de Utrechtse vereniging en ook kascommissaris
voor de nationale bond. Later ook met ﬁnse expats
in Den Haag een vereniging opgezet en de vrienden
aldaar hebben voor mij de weg geopend om uiteindelijk hier terecht te komen. Vooral ook dank aan de
ﬁnse zeemanskerk en mijn lerares Arja, die mij zo
geholpen hebben de ﬁnse taal machtig te worden.
Hopelijk tot vaak weerziens,
Guido

December 2003

Noorderlicht
gewenst door een van de leden) terug te komen op
de notulen.

Notulen Algemene Ledenvergadering 3 oktober
2003
Datum : 3 oktober 2003
Plaats : Hirvenpäämaja, Hertoniemi, Helsinki
Het voltallige bestuur is aanwezig:
Anita Bloed, Wierd Folkersma, Jos Helmich, Guido
Nuijten, Arie Oudman, Sandra van der Veen, Michiel
Visser
De Algemene ledenvergadering wordt bijgewoond
door tien leden (exclusief het bestuur):
Bas Nieuwenhuis, Joop Nieuwland, Anneli Kettunen,
Henk Vink, Harry Manders, Mirjam Bilker, Jan van
der Ven, Marja Tuukkanen, Iris Hilgersom, Kaija
Hakala
1. Opening
De vergadering wordt geopend om 18:00 door de
voorzitter, Arie Oudman.
2. Verkiezing voorzitter en secretaris van de
vergadering
De vergadering kiest Arie Oudman als voorzitter en
Michiel Visser als secretaris van de vergadering.
3. Vaststellen legimiteit van de vergadering
De vergadering stelt vast dat de bijeenkomst legitiem
is.
4. Vaststellen agende van de vergadering
De agenda van de vergadering wordt goedgekeurd,
waarbij de volgende opmerkingen :
• een opmerking van de voorzitter dat punt 6
“Noorderlicht” behandelt wordt tijdens punt 7
(Programma van activiteiten in 2004).
• Punt 9 (contributie) wordt behandeld voor Punt
8 (begroting) omdat de begroting afhangt van de
contributie.
5. Notulen van voorjaarsledenvergadering
De vergadering keurt de notulen van de vorige
algemene ledenvergadering (2 maart 2003) goed. Er
wordt voorgesteld om in de toekomst (met ingang
van de ALV van 3 oktober 2003) de notulen in het
Noorderlicht te plaatsen.
Twee controleurs (Jan van der Ven en Bas
Nieuwenhuis) stellen zich beschikbaar om de notulen
voor publicatie goed te keuren. Na goedkeuring en
daaropvolgende publicatie hoeft het bestuur in een
volgende ledenvergadering niet (behalve indien
16

6. Discussiepunten
• Bestuurssamenstelling
Guido Nuijten wordt ofﬁcieel voorgesteld als nieuwe
penningmeester van de Nederlandse Vereniging,
nadat de oud-penningmeester Arie Oudman Klaas
van de Veen als voorzitter opvolgt.
• Activiteiten in andere steden
Het afgelopen jaar zijn diverse activiteiten in
“buitengebieden” opgestart. Hieronder vallen
bijvoorbeeld de maandelijkse borrelavonden in
Turku, Tampere, Oulu & Jyvaskylä.
In Turku en Oulu beginnen de activiteiten steeds
beter te lopen. Tampere en Jyvaskylä beginnen ook
al een beetje te komen.
Sandra van der Veen bespreekt enkele van de
activiteiten in Oulu:
- +/- 30 Nederlanders
- Maandelijkse borrelavond
- Afgelopen zomer een barbecue
- Sinterklaasfeest
Ongeveer 30% van de mensen zijn lid van de
vereniging. Voor bijvoorbeeld de barbecue werd
entreegeld gevraagd. De vereniging heeft een kleine
bijdrage bijbetaald.
Anita Kurppa bespreekt enkele van de activiteiten in
Turku:
- Maandelijkse borrelavond (tussen de 6 en 10
aanwezigen)
- Afgelopen zomer een barbecue
- Dineravonden
- Sinterklaasavond
- Nieuwjaarsborrel
Het is duidelijk dat er meer interesse komt voor
de vereniging voor mensen die in gebieden buiten
Helsinki. Nu men ziet dat er ook activiteiten worden
georganiseerd in o.a. Oulu & Turku, ontstaat er meer
bereidheid om lid te worden. Indien er meer leden
komen in de desbetreffende gebieden, dan kan de
vereniging meer bijdragen in de kosten van lokale
activiteiten (niet-leden zullen meer eigen bijdrage
moeten betalen dan leden (die afhankelijk van de
activiteit niets hoeven te betalen of om een kleine
bijdrage worden gevraagd, zoals nu bij Leids ontzet
ook gebeurt)). Het bijdragen aan activiteiten in de
buitengebieden dient ook om meer bereidheid te
krijgen van potentiele leden in die gebieden om lid te
worden. Een investering in de toekomst dus.
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De vergadering ziet het als een goed teken dat de
interesse voor de vereniging in andere gebieden
groeit. Helsinki is altijd het zwaartepunt van de
vereniging geweest omdat het merendeel van de
leden in dat gebied woont. Dit zal ook wel zo blijven
(verhoudingsgewijs wonen nog steeds de meeste leden
in het Helsinkigebied), maar wordt wel minder.

verhoging.

9. Goedkeuring begroting van 2004
De begroting van 2004 (Zie bijlage ALV2) wordt
goedgekeurd door de vergadering met de volgende
op/aanmerkingen:
• Sponsoring is momenteel erg minimaal. Er wordt
getracht inkomsten van sponsoring te verhogen. Het
is de bedoeling om extra inkomsten van sponsoring
7. Programma van activiteiten in 2004
in eerste instantie te gebruiken voor verbetering van
De vergaring stemt in met het activiteitenprogramma de (druk)kwaliteit van het Noorderlicht. Dit omdat
voor 2004 (Zie bijlage ALV1). Hoewel het bestuur er een wisselwerking is tussen de wil tot sponsoring
zicht het recht voorbehoudt om het programma te en de kwaliteit van het blad waarin de advertenties
wijzigen is het een positieve aanzet voor het komende geplaatst worden. In het (sluitende) budget is rekening
jaar.
gehouden met de lage inkomsten.
• Aangezien het organiseren van activiteiten berust op • Er wordt geopperd dat getracht moet worden om
vrijwilligerswerk hoopt het bestuur steun te krijgen sponsoring voor het begin van het nieuwe jaar te
van leden in de vorm van mee-organiseren.
regelen (betaling binnen voor maart 2004) zodat het
• Om het 10-jarige bestaan van het Noorderlicht te budget van het nieuwe jaar correct blijft.
vieren wordt een excursie naar Lapland geopperd • In de begroting is een reiskostenvergoeding
(evt. huren van een busje). Guido Nuijten kent een voor
bestuursleden
van
€0,09/KM
“Noorderlicht”-expert in Oulu, die waarschijnlijk (ALV en jaarvergadering) en €0,03/KM
het een en ander wil/kan uitleggen, waarna de reis (bestuursvergaderingen) opgenomen. Dit geldt enkel
voortgezet kan worden naar Lapland om het echte voor bestuursleden die buiten het Helsinkigebied (o.a.
Noorderlicht (hopelijk) te aanschouwen. Maart/ Espoo, Vantaa) wonen en slechts voor vergaderingen
Oktober is de beste tijd hiervoor.
en niet voor evenementen (behalve wanneer deze,
• Enige discussie vindt plaats over de drukkwaliteit bijvoorbeeld bij Leids Ontzet, samenvallen).
en toekomst van het Noorderlicht. Er wordt geopperd • Er wordt een foutje ontdekt in “punt c” : subtotaal.
om bijv. kleuren (1 extra kleur kan al wonderen doen) Dit subtotaal is niet €1600, maar €1500. Dit wordt
te introduceren. Tevens dient gekeken te worden rechtgetrokken door het budget voor het Noorderlicht
naar de huidige drukker aangezien de kwaliteit van te verhogen naar €1200.
de fotoʼs in de laatste editie niet optimaal was. Het
verbeteren van de drukkwaliteit levert echter extra 10. Rondvraag
kosten op. Hiervoor is het noodzakelijk om nieuwe Joop Nieuwland wil graag van het bestuur weten
sponsors te vinden (sponsors zullen ook welwillender waarom er het afgelopen jaar zo weinig evenement
zijn tot adverteren indien hun advertenties beter tot zijn georganiseerd.
hun recht komen). Harry Manders geeft aan dat hij
nog contact op zal nemen met de drukker over de De voorzitter antwoord hierop dat er diverse pogingen
kwaliteit van het laatste Noorderlicht.
voor activiteiten zijn geweest maar dat deze allen erg
• Het bestuur zal in het nieuwe jaar kijken hoe het weinig animo trokken. Als voorbeeld wordt een reis
de samenwerking met andere verenigingen die naar Lapland aangegeven. Hiervoor waren minimaal
raakvlakken hebben kan worden verbeterd.
10 aanmeldingen nodig. Het aantal aanmeldingen
• Het huishoudelijke regelement voor het bestuur bleef echter bij vier steken.
dient nog te worden aangevuld. O.a. het stemmen per
e-mail dient goed te worden bekeken, om de kans op Jan van der Ven voert aan dat misschien beter
fraude te minimaliseren.
gekeken dient te worden, wat de mensen echt willen.
Leids Ontzet (met eten) trekt traditiegetrouw veel
8. Goedkeuring contributie van 2004
leden, een stadswandeling niet...
De contributie zal wegens inﬂatie worden verhoogd met
€0,50 per lid (€1,00 voor een gezinslidmaatschap). 11. Sluiting vergadering
In 2004 zal de contributie dus bedragen:
De vergadering loopt helaas enigszins uit en wordt
• €18,00 / lid
rond 19:15 gesloten.
• €36,00 / gezinslidmaatschap
De vergadering stemt unaniem in met deze
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Programma 2004
Na een tamelijk rustig 2003 wil het
bestuur voorstellen een wat levendiger 2004 te organiseren. Het organisren berust op vrijwilligers werk.
Daarom hoopt het bestuur ook steun
van de leden te krijgen in de vorm
van mee-organiseren.
Evenementen 2004
Na verschillende pogingen in de afgelopen 10 jaar is het uiteindelijk gelukt
om met een zekere regelmaat borrel/
ontmoetingsavonden te houden. In
2004 wordt deze traditie doorgezet,
zowel in Helsinki als ook in andere
plaatsen/steden in Finland. De borrelavonden cq ontmoetingsavonden
staan open voor leden en niet leden.
Via deze wijze kunnen niet-leden ook
kennis maken met de Nederlandse
Vereniging in Finland en mogelijk
lid worden. Het deelnemen aan deze
avonden schept geen verplichtingen.
De kosten van de consumptie zijn
voor eigen rekening.
Naast de geregelde borrel/ontmoetingsavonden worden er evenementen georganiseerd die speciﬁek
voor de leden zijn. Precieze data zijn
niet gegeven maar aangegeven wordt
wat van type evenementen op stapel
staan.
Het bestuur houdt de vrijheid het pro-
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gramma aan te passen en eventuele
andere evenementen toe te voegen.
Dit hangt af van de ﬁnanciële middelen en behoeftes van de leden.
Hopend op allerlei gebied wat aan
te bieden: cultureel, gezelligheid,
kennismaken met Finland etc.
Sommige gebeurtenissen zijn niet
te voorzien terwijl het van belang is
dat de vereniging er toch aandacht
aan schenkt.
Locale Activiteiten
De locale activiteiten zijn nog in een
pril stadium. Getracht word de activiteiten verder te ontplooien in 2004.
De meeste initiatieven moeten van
de leden ter plekke komen. De vereniging stuurt, en steunt (eventueel
ﬁnancieel) die activiteiten.
Noorderlicht 10 jaar.
Het Noorderlicht komt in 2004 uit met
jaargang 10. Dat is een goed moment
om even stil te staan en terug te zien
op voorbijgegane 9 jaren Noorderlicht. Maar ook om te zien waar we
na tien jaar naar toe willen. Het is de
bedoeling om het Noorderlicht 10e
jaargang in een apart en mooier jasje
te zetten. Door extra sponsoring wodt
gehoopt de extra kosten er weer uit te
halen. Een mooi uitziend blad moet
toch meer sponsors kunnen aantrekken. Graﬁsche artiesten binnen de
Vereniging willen graag meewerken.

Januari
Februari
Maart

Samenwerking met andere verenigingen
Al jaren is er in meer of mindere mate
samenwerking met ander verenigingen. In 2004 wordt nader gekeken
in hoeverre de verenigingen raakvlakken hebben, in hoeverre de wil
er is en op welke wijze samenwerking wederzijds tot voordeel leidt.
Te denken valt aan uitwisseling van
informatie maar toch eigen karakter/
identiteit vasthouden.
Bestuurlijke orde
In maart 2003 is het huishoudelijk
reglement aangenomen met uitzondering van de regeling ten aanzien
van de lokale activiteiten in de steden.
Dit dient opnieuw geformuleerd te
worden. Het bestuur werkt eraan. In
maart 2004 hoopt het bestuur met
aanvullingen te komen om het een en
ander beter te regelen. Ook zal gekeken worden in hoeverre de statuten
herzien moeten worden. Via Noorderlicht, het forum en nieuwsbrieven
wordt de Vereniging op de hoogte
gehouden, hopend op een levendige
discussie. Een van de onderwerpen
heeft betrekking op het stemmen
per email. Dit moet goed geregeld
zijn om fraude en geheimhouding te
waarborgen.

Nieuwjaarsreceptie
*
Zeewandeling met aansluitend kofﬁe+ J
Algemene Ledenvergadering in Suomenlinna, excursie door vesting olv een
gids. Na aﬂoop etentje in Chapman
April
*
Koninginnedag (via Ambassade) / spelletjes avond
Mei
*
Excursie
Juni & Juli *
Stadswandeling
Augustus
*
Picknick
September *
Spelletjes avond / sportieve avond bv. Bowlen
Oktober
Leids Ontzet
November
Noorderlicht reis naar Lapland
Algemene Jaarvergadering na cursus golfballen slaan met een pro.
December
*
Sinterklaasfeest Helsinki (in samenwerking met St. Taal en Cultuur)
Sinterklaasfeest in de diverse plaatsen
* =lokale aktiviteit
18
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EXCUUS

Begroting betreft loopjaar 2004
Nederlandse Vereniging in Finland
Baten
contributie
sponsoring
entree
overigen
rente
subtotaal baten

E 4.600,- 76 %
E 1.000,- 17 %
E 300,- 5 %
E 100,- 2 %
E
50,- 1 %
E 6.050,-

Lasten
a) bestuurskosten
bankkosten
E
secretariaat
E
reiskosten
E
bestuursvergaderingen
E
subtotaal a) lasten bestuurskostenE

100,- 2 %
200,- 3 %
550,- 9 %
50,- 1 %
900,- 15 %

b) evenementen
nieuwjaarsreceptie
E 700,- 12 %
winterse zeewandeling +
hapje eten
E
50,- 1 %
Suomenlinna i.c.m. ALV
E
75,- 1 %
mei-excursie
E
50,- 1 %
zomerse stadwandeling
E
25,- 0 %
nazomerse picknick
E
75,- 1 %
Leids Ontzet
E 900,- 15 %
viering 10e jaargang Noorderlicht E 400,- 7 %
golfcursus i.c.m. jaarvergadering E
75,- 1 %
Sinterklaasfeest
E 100,- 2 %
Klein Kerst -pikkujouluE 500,- 8 %
ondersteuning “buitengebieden” E 300,- 5 %
overige evenementen
E 100,- 2 %
subtotaal b) lasten evenementen E 3.350,- 55 %
c) informatie & publicaties
Noorderlicht
nieuwsbrieven
internetsite
subtotaal c) informatie
& publicaties

E 1.200,- 20 %
E 150,- 2 %
E 250,- 4 %
E 1.600,- 26 %

d) onvoorzien

E

200,-

subtotaal lasten

E 6.050,-

3%

Guido Nuijten
Penningmeester
9-10-2003

Tot mijn reuze spijt is een ingezonden brief
van Willem Krijgsman (d.d.16 juni 2003) in
mijn bakje blijven liggen. De inhoud van de
brief betreft een uitnodiging voor een expositie
van werken van Willem Krijgsman, te houden
van 1 t/m 19 oktober. Deze brief had geplaatst
moeten worden in de vorige editie van het Noorderlicht.
De leus van de tentoonstelling was intregatie,
naar aanleiding van zijn eigen intregatieproces
in de Finse samenleving, en het vraagstuk in het
algemeen. Een zeer actuele problematiek waar
vooral de westerse wereld mee te maken heeft”,
aldus de kunstenaar.
”Zelf leef ik al meer dan 20 jaar in Finland,
en voel dat ik een soort van balans tussen mijn
Nederlandse en Finse identiteit gevonden heb.
Maar is dit werkelijk zo , en ben ik niet meer
verﬁnst dan ik denk? En, wat blijft er van die
Nederlandse identiteit over? En wanneer die zogenaamde balans gevonden is, betekent dat dan
niet dat je noch Nederlander noch Fin en je eigenlijk in niemandsland bent beland? ”
”Deze problematiek heb ik door middel van
mijn kleurpotloodtekeningen proberen uit te
drukken.
Hierbij heb ik gebruik gemaakt van Nederlandse oude schilderkunst uit de ”Gouden Eeuw”
en die laten versmelten met de Finse ”Gouden
Eeuw”, van eid 19e, begin 20ste eeuw.”
Willem Krijgsman
Nahkiaisentie 6401480 Vantaa
Tel./fax 09-685 7291
Bijgevoegd de tekening: ”de onmogelijke
terugtocht” ”Voor de tekening heb ik als achtergrond het beroemde schilderij van Johanes Vermeer, #Gezicht op Delft ca.1660-61,(evenals ik
Delvenaar!) en het schilderij van de Finse schilder AlberEdelfelt #de begravenis van een kind#
1879, gebruikt. ”Ook al wil je soms terugkeren
naar je geboorteland…. het is een onmogelijkterugtocht”.
Nogmaals mijn excuses ,ik hoop dat het hem
er niet van weerhoudt een volgende keer weer
een uitnodiging te sturen.
(het zal U duidelijk zijn maar een bruikbare kopie van de tekening was niet te realiseren,red).
Harry Maat.
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Voorzitter
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Penningmeester
Guido Nuijten
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Secretariaat
Michiel Visser
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Algemeen bestuurslid (beheer forum)
Jos Helmich
044 - 331 7766
Algemeen bestuurslid (website)
Sandra van der Veen 050 - 573 9762
Algemeen bestuurslid
Wierd Folkersma
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Algemeen bestuurslid
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Contactpersonen
Helsinki e.o. Klaas van der Veen, 050 402 9585,
klaas.van.der.veen@welho.com
Oulu e.o. Sandra van der Veen, 050 573 9762,
sandra.vanderveen@envitop.com
Turku e.o. Anita Bloed, 041 502 3545,
abloed@hotmail.com
E-mail: nedver@kolumbus.ﬁ
Lidmaatschap:
Nieuwe leden aanmelden bij het secretariaat.
Nederlandse Vereniging in Finland
(secretariaat)
Voudinkuja 1 B 6
02780 Espoo
Finland
Email: nedver@kolumbus.ﬁ
Contributie:
18 €/pers/jaar
36 €/familie/jaar
Bank:
MERITA - Senaatintori
rekeningnummer 200138-476383

