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Een broer van mij zei eens:” Vrijwilligerswerk moet je blijven doen
zolang je er plezier in hebt”
Bij mij is het zover, ik heb er geen
plezier meer in wat de krant betreft.
Bovendien heb ik zo vele nieuwe
uitdagingen en ook lopende projecten dat er geen tijd meer overblijft
voor het Noorderlicht.
Tien jaar lang heb ik me voor het
Noorderlicht, eigenlijk mijn geesteskind, ten volle ingezet. Al die
jaren heb ik veel positieve reacties
gehad maar soms toch ook (opbouwende) kritiek. Aan de wensen van
de lezers is altijd zoveel mogelijk
gehoor gegeven. In het decembernummer van vorig jaar las ik tot
mijn grote verbazing in de notulen
van de A:L.vergadering dat er plotseling nogal wat kritiek bestond
.Dat verbaasde mij temeer omdat
men verzuimd had mij daar eerder
persoonlijk over in te lichten. Het
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was wel niet duidelijk waar het
nu precies om ging maar de krant
deugde niet meer. Een onhoudbare
situatie, daar moest onmiddellijk
verandering in komen.
Een keur van ”vernieuwers” ging
aan de gang. We zijn nu een aantal edities verder en zeg nou eerlijk
de z.g. vernieuwingen blijken nou
niet allemaal verbeteringen te zijn.
In het eerste nummer van dit jaar
waren de foto’s erbarmelijk slecht;
en ook het andere aanzien met een
gekleurde omslag en de kinderachtige tekeningen, deden meer
een kleuterkleurboek vermoeden.
Ook wat de inhoud betreft begint
het blaadje meer op een aftreksel van een forum-chat te lijken.
Steeds komen er meer klaagbrieven. Artikelen van ontevreden mensen. Zitten de lezers daar nu op te
wachten? Of is de bedoeling van
zo’n artikel de lezers te waarschuwen niet dezelfde domme fouten te
maken? Dan hebben ze natuurlijk
hun waarde.

Maar klaagbrieven over ”Finse
aangelegenheden” zijn natuurlijk
niet relevant. Het is tenslotte zo dat
niemand ons verplicht in Finland te
blijven, als je het hier niet ﬁjn vindt,
ga je toch weer terug naar Nederland! (Tip: Probeer wat stukjes te
plaatsen van mensen die hier wel
geslaagd zijn). Er zijn er genoeg!
Zelfkritiek is ook op zijn plaats
t.a.v.het steeds toenemende aantal
grove fouten in de Nederlandse
taal. Dat heeft niets te maken met
een nieuwe spelling of zo, maar
betreft gewoon ernstige grammaticale fouten. Overal zijn ze te vinden ,zowel in de Nieuwsbrief als
de stukken van de redactie. Als het
bestuur toch de controle op de inhoud van het Noorderlicht in eigen
hand wil houden moet daar toch
echt wat aan gedaan worden. I.p.v.
een gekleurde omslag zou dat geld
b.v.gebruikt kunnen worden om wat
van die spelling korrektoren aan te
schaﬀen.(de computermannen weten wel wat ik bedoel).
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Maar nu de meest principiëele
reden. Op een gegeven moment
meende Jos om een gedeelte van een
artikel van mijn hand te schrappen.
De reden daartoe zou zijn geweest
: ” hij kende mensen die door het
geschrevene geraakt zouden worden”?. Waar zijn we mee bezig? Kom
nou,wij wonen hier in Finland ,een
vrij land, zoiets kan je toch niet maken! Tot nu toe hebben we altijd het
principe gehuldigd dat een ieder verantwoordelijk is voor de inhoud van
zijn eigen inzending. Een artikel kan

In dit Noorderlicht neemt Harry
afscheid van Noorderlicht. Zijn brief
aan mij en aan het bestuur plaats ik
integraal. Censuur is nou eenmaal
geen tweede natuur voor mij. De teneur van Harry’s brief maakt me niet
vrolijk. Niet dat ik me het persoonlijk
al te veel zal aantrekken, maar toch.
Harry voert in zijn brief een hoop
redenen aan om te stoppen. De belangrijkste reden staat wat mij betreft in de eerste regel. Hij vind het
niet leuk meer. Als dat zo is moet
je inderdaad stoppen. Ik wil graag
benadrukken dat niemand Harry
tot vertrek heeft gedwongen. Ook
ik niet. Maar Harry’s broer heeft
gelijk, Je moet stoppen als je het niet
leuk meer vind.
Verder draag ik de volledige verantwoordelijk voor alle irritaties die
hij heeft genoemd, danwel klachten
die hij heeft. Ik, en niemand anders,
heeft die verantwoordelijkheid! Bij
afgelopen ALV heb ik daarom om het
vertrouwen van de leden gevraagd.
Die steun heb ik gekregen, maar als
er komende tijd klachten van leden
komen stel ik in het voorjaar alsnog
mijn redacteurschap en bestuurslidmaatschap ter beschikking! Ik vind
namelijk dat iedereen die een oﬃciële
functie heeft binnen de vereniging
verantwoording moet aﬂeggen over
de dingen die hij/zij doet. Als de leden het er niet mee eens zijn word het
tijd om op te stappen (of als ik het
niet leuk meer vind natuurlijk).
Afscheid nemen doet pijn. Harry
heeft in het verleden veel voor de vereniging gedaan. Hij is begonnen met
Noorderlicht. Het is zijn geesteskind,
heeft tien jaargangen de pagina’s
volgeschreven. Dit jubileumnummer staan veel schrijfsels van Harry.
Naast al dat schrijven heeft hij de
boel laten printen en per post verzonden. Mijn waardering daarvoor heeft

wel eens verkort worden ,maar dan
in overleg met de schrijver er van en
zonder dat de inhoud daardoor geweld wordt aangedaan.
Het moet begrijpelijk zijn dat het
dus geen zin meer heeft voor mij nog
langer kopij aan te leveren, om maar
niet te spreken van een interview te
geven.Censuur is iets dat we kenden
tijdens de Tweede Wereldoorlog Jos !
Toen werd dat ons opgelegd door de
bezetter. Lang geleden!

heb gemaakt waarom ik er mee wens
te stoppen. Nu, ook met de gedachte
dat deze mededeling in de a.s. vergadering ter sprake kan komen. Ik dank
behalve mijn medewerkers in die tien
jaar vooral de lezers want zij bepaalden uiteindelijk toch of het Noorderlicht kon blijven voortbestaan.
Ik wens jullie veel succ e s de komende 10 ja ren.
Harry Maat.

Ik hoop dat ik hiermee duidelijk

hij want ik weet hoe moeilijk het is
om zoiets zo lang vol te houden.
Dat tekent wat mij betreft gelijk
het probleem dat Noorderlicht de
laatste paar jaar gehad heeft. Harry
stond er alleen voor met het vullen
van de pagina’s. Het schip had wel

Noorderlicht ontbreken.
Stopt de vernieuwing bij de layout? Nou, zeker weten van niet. Het
droogdok uit, kan het schip niet in
de rivier blijven dobberen. We hebben extra bemanning nodig om de
volle zee op te gaan. Anno 2005
zal de redactie daarom aa nzienlijk worden uitgebreid. Zie het
maar als een t weede
fase in de vernieuwing.
Een brede redactie is
voor het voortbestaan
van Noorderlicht een
randvoorwaarde. Verder geldt, hoe meer zielen hoe meer
vreugd. Werken aan Noorderlicht
met een clubje is gewoon veel gezelliger. En als iedereen doet wat hij/zij
beloofd heeft dan maken vele handen
licht werk. Mensen van allerlei pluimage zijn welkom. Jong of oud, net
in Finland of oudgediende, links of
rechts. Het maakt geen zier uit. Alleen democratie en pluralisme staan
in mijn optiek garant voor vrijheid
van denken en handelen.

Werken aan Noorderlicht
met een clubje is gewoon
veel gezelliger.
een kapitein, maar geen bemanning.
Ik heb het daarom dit jaar als mijn
eerste taak gezien een bemanning
aan te monsteren en als tweede taak
om het schip in droogdok wat op te
tuigen. Ik heb daarbij het experiment
niet geschuwd en me niet gebonden
geacht aan conventies die in het verleden gehanteerd werden. Immers als
je iets veranderen wilt moet je jezelf
vooral niet vastleggen in een bepaald
stramien. Het is dan zoeken naar
een consistent geheel van elementen waaruit je een lay-out opbouwt.
Sommige mensen doen dat voor hun
brood. Ik niet. Ik ben een amateur
daarin. Daarom ben ik blij mensen
als Wierd Folkersma en Jeroen Carelse op de monsterrol te hebben
die het schip nu
een mooi duidelijk verfje gegeven
hebben. De layout en voorkant
zoals die in het
laatste nummer
gesta lte hebben
gekregen zullen
wat mij betref t
nog even blijven. Die lay-out ziet er
goed verzorgd en zakelijk uit, maar
de vrolijke noot waarmee we het jaar
begonnen zal wat mij betreft in geen

Komend jaar zal de redactie van
Noorderlicht bestaan uit tenminste
vijf schrijvers en twee graﬁci. De
schrijvers zijn: Jos Helmich, Guido
Nuijten, Adriaan Perrels, Marina
Nijhuis, Michiel Visser. De graﬁci: Wierd Folkersma
(tekenaar, cartoonist), Jeroen Carelse (lay-out expert).
Daarmee zijn we dus
met zijn zevenen. Bij
mijn weten is dat in
het gehele bestaan
v a n n o o r d e r l i c ht
nog nooit vertoond!
Niettemin, moet er eigenlijk nog 1
redacteur bij. Liefst een vrouw, gezien het feit dat er nu al zoveel mannen in de redactie rondlopen. Neemt

Graag nog een
vrouw in de
redactie

die daarop volgt. Vele recepten die
juist in deze tijd van het jaar niet in
de keuken mogen ontbreken. Dan
de gelukwensen
van Peter
Starmans.
Ook geplaatst
vanwege
het historisch perspectief. Het bijgaande stukje in
West-Fries dialect was grappig genoeg om te laten staan. Als laatste
van dat eerste nummer de achterkant natuurlijk. Met een introductie
van alle toenmalige redactieleden.
Vier in getal.

16 paginas uit de
oude doos

Dan nu even een
woord over dit jubileumnummer. Het bestaat uit twee delen.
Voor de helft zijn het
reguliere dingetjes,
en de helft is gewijd aan de voorgaande jaren met pagina’s uit de
oude doos.

Natuurlijk kunnen we niet alles
wat de afgelopen jaren is gepubliceerd niet nog eens herhalen. Een
selectie is sowieso noodzakelijk.
Daarbij was voor mij het voornaamste criterium dat het nu nog actueel
moest zijn, tenzij het een typische
historische waarde had. Krantenartikelen uit die tijd horen er wat
mij betreft niet bij. Verslagen hoe
mensen iets beleefd hebben weer
wel. Verder mag het gewoon niet
te groot zijn. Noorderlicht heeft
nogal een traditie van artikelen die
meerdere pagina's beslaan, maar die
kunnen vanwege de ruimte in zo’n
overzicht er gewoon niet bij.

Ruim anderhalf jaar later staan
het hele bestuur op de foto in Noorderlicht. Harry maat staat daar geheel rechts op (Wat lijkt Arie nog
jong hé). Kersverse voorzitter Jan
van de Ven schrijft iets over bestuurlijke perikelen. Iets wat he-

kinderpagina. Die laatste zou ik
nu ook wel in Noorderlicht willen
hebben. Ik hoop dat ik daar de komende tijd nog een redactielid voor
paaien kan.
Harry Maat legt ons nog even
uit waarom Finland zo slecht op de
Nederlandse weerkaarten vermeld
staat. Iets waar iedereen wel een
keer zijn neus aan gestoten heeft
maar waarvan de reden nooit echt
is opgehelderd. Dan nog een artikel
van zijn hand over het Raumanees.
Een Fins dialect met een speciaal
tintje. Ik begin de laatste tijd door
te krijgen dat het echt speciaal is,
maar ja waarom? Geen ﬂauw idee.
Zweedse invloeden? Misschien kan
een van de lezers dat een keer uitleggen.
Verder wat kerst artikelen. Een
mooi kerstverhaal en nog een column van Harry Maat over kerst
en commercie. We geven dan weer
aandacht aan dingetjes die een
tijdsbeeld geven. Ook komt
onze lap van het jaar aan
bod. Opperlap worden was
een hele prestatie (en bovendien heeft
hij
voor sponsoring van dit
nummer gezorgd).

Wie zorgt er voor
een editiesponsor?

Van het eerste nummer herhalen
we zes pagina's. De voorpagina en
het vervolg op pagina 2 staan er vanwege hun historische waarde als eerste in. Daarna iets over sinterklaas
en de kerstman. Nu nog steeds en
speciaal in deze tijd van het relevant!
Dat geldt ook voor de kookrubriek

dentendage nog steeds actueel is.
Als je dat doorleest lijkt het wel of
sommige dingen nooit veranderen!
Activiteiten organiseren, ﬁnanciën
op orde houden, sponsors verzamelen, leden vragen actief te zijn
etc. Uit hetzelfde nummer nog iets
over Finnen, Bergen aan zee en een

Bij de ”geboorte” van het Noorderlicht was het gelijk al 1 jaar!? Het
begon in december 1995: Noorderlicht 1e jaargang, nummer 1. Het
volgend nummer was gelijk al 2e
jaargang. Nu ”vieren” we het uitkomen van de 10e jaargang van het
Noorderlicht. Een mijlpaal om even
bij stil te staan; 9 jaar geleden, en
nu wéér. Je zult je afvragen: is het
Noorderlicht dan geen 10 jaar? Nee.
Het bestaat 9 jaar en het is het 10e
jaargang. Kortom gegoochel met getallen. In 1995 schreef de toenmalige voorzitter van de Vereniging,
Peter Starmans, een kort stukje
waarin hij de leden en vrienden van
de Nederlandse Vereniging in Finland opriep om de pen te pakken en
materiaal te leveren voor het Noorderlicht. Dat is veelvuldig gebeurd
en er zijn vele interessante verhalen
en anekdotes verschenen over Ne-

derlanders in Finland, het leven in
Finland of anderszins, maar wel lezenswaardig. Na 9 jaar doe ik een
herhaalde oproep om door te gaan
met het sturen van wetenswaardigheden, anekdotes, gedichten etc.
De redactie ziet ernaar uit om een
zo gevarieerd mogelijk inhoud aan
te bieden en heeft uw hulp nodig.
Het Noorderlicht is een prachtig
medium om ervaringen en gedachten uit te wisselen.

uiteindelijke kopij naar de drukker
en zorgde voor de verzending ervan.
Jos Helmich gaat voorlopig als interimhoofdredacteur door.

Tot onze spijt heeft Harry Maat
het 10 jaar Noorderlicht niet kunnen volmaken. Hij heeft besloten
het hoofdredacteurschap neerteleggen. Bij deze bedanken we hem voor
de vele moeite en tijd die hij erin
gestoken heeft, om het te doen verschijnen. Het was niet alleen bezig
het verzamelen van nieuws, maar
ook schreef hij, en ging hij met de

We wensen ons allemaal een goed
Noorderlicht toe met hulp van de
nieuwe redactie. Op naar de 20e
jaargang.

Rest mij nog de lezers veel leesplezier, een leuk sinterklaasfeest,
een prettige kerst, en een gelukkig
nieuwjaar toe te wensen. En wel in
die volgorde.
Jos Helmich

Veel hulp heeft Harry gehad door
de mensen die de lay-out van het
krantje hebben gemaakt. Misschien
op de achtergrond, maar toch ook
hebben deze mensen een stempel
op het werk gehad. Ook dank aan
hun.

Voorzitter
Arie Oudman

9=10 Noorderlicht is jarig

niet weg dat ik de laatste zal zijn
die met quota gaat werken. Wie zin
heeft komt ons gewoon even polsen
hoe het een en ander
in zijn werk gaat.
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Op de ALV zijn er, vooral op aandringen van Aschwin van der Woude
(zie notulen), veel zaken aan de orde
geweest die eens goed geregeld moeten worden. Een daarvan ging over
de maatschappelijke missie van de
vereniging en de doelstellingen die
een afgeleide daarvan zijn.
Aschwin stelde op de ALV dat gezien het feit dat de statuten van de
vereniging tien jaar geleden voor het
laatst gewijzigd zijn ze wel eens niet
meer up-to-date zouden kunnen zijn.
Omdat de vereniging de laatste jaren
ﬂinke veranderingen heeft ondergaan
h e e f t h ij w a a rschijnlijk gewoon
gelijk. Het bestuur
vond daarom dat
er een werkgroep
gevormd moet
worden die eens
gaat nadenken
over toekomstige
ontwikkelingen en de maatschappelijke missie van de vereniging.
Dat is niet bedacht om iemand met
een kluitje in het te sturen, maar als
een serieuze opdracht. De resultaten zullen de basis vormen voor een
strategisch plan dat een leidraad kan
vormen voor het beleid van de vereniging in de komende tien jaar. Bij
deze wordt daarom iedereen die wil
uitgenodigd om zitting te nemen in
deze werkgroep.

Dit is niet de enige werkgroep die
we in de aanbieding hebben!! Al in
aanloop naar de ALV heeft het bestuur zitten nadenken over sponsering. Dat ging in eerste instantie
over de tarieven en wat daarvoor
geboden kon worden, maar op de
ALV vond men dat een dergelijke
benadering eigenlijk niet voldoende
soelaas biedt. De te vormen sponsorcommissie krijgt daarom de opdracht
om een eigen marketingstrategie te
ontwikkelen waarmee sponsors op
een adequate manier benaderd kunnen worden. Bij de verantwoorde-

Toek o m st ve rk e n n i nge n ,
sponsors benaderen, feesten
en internet
lijkheden van deze commissie hoort
natuurlijk ook het gewoon benaderen
van sponsors, maar de bedoeling is
dus dat op een gerichte manier te
doen. De voorzitter, de penningmeester, en de hoofdredacteur van
Noorderlicht zullen zitting hebben
in deze commissie. Daarnaast enkele leden die het leuk vinden zich
hiermee bezig te houden! Dus meld
je aan!!

Alhoewel de komende bestuursverkiezing nog ver voor ons ligt, wil
ik al wel graag een oproep doen voor
het zich kandidaat stellen voor het
bestuur. Het Noorderlicht komt eens
per kwartaal uit en dat betekend dat
een oproep in het volgend nummer
erg kort dag is voor de jaarlijkse bestuursverkiezing. Wie kunnen zich
kandidaat stellen? In principe kan

ieder lid zich aanmelden of men kan
andere leden voorstellen. Kandidaatstelling is gesloten op 26 februari
2005, waarna de nominatie vastgesteld wordt. De Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur gekozen
wordt is 19 maart 2005. Als u meer
informatie over de procedure, of
wilt u meer informatie wat zo’n bestuursfunctie in de praktijk inhoud,

Het is vervelend, maar af en toe
toch ook wel weer leuk; eigenlijk
geinig. Bart Boef is zo’n lastpak. Hij
heeft een aantal van onze leden het
leven wat zuur gemaakt door ongewenste “spam” te sturen. Dat wil zeggen, ongewenste reclame sturen naar
email adressen van de “gedupeerden”.
Nu is dit fenomeen niet zo bijzonder, want we krijgen, voorzover we
een emailadres hebben, allemaal wel
van deze ongewenste zaken in onze
elektronische brievenbus. Wat echter
verontrustend is dat hij doelgericht
de Nederlanders in Finland berichten

heeft gestuurd en “ergens”
deze email adressen van
de vereniging heeft verzameld. Deze Bart Boef (alias
Gert Konijn) - zijn naam
is om juridische redenen
een pseudoniem - is echter
niet al te slim geweest en
heeft “elektronische vinger
afdrukken” achtergelaten.
Dat vraagt om enig speurwerk, want we zijn tenslotte
benieuwd wie ons zo plaagt.
Ik noem mijzelf niet een
deskundige in dit soort

Nog niets gevonden? Nou geeft
niet. We hebben nog een paar werkgroepen in de aanbieding! Daar is
de Oranjewerkgroep (zie notulen).
Dit is eigenlijk een feestcommissie.
Men wil komende koninginnedag
groots gaan vieren (ook al omdat
koningin Beatrix 25 jaar aan het bewind is). Iedereen die zich hiervoor
wil inzetten kan zich bij het bestuur
aanmelden.
Als laatste hebben de internetwerkgroep in de aanbieding. Internet is
voor deze vereniging heel belangrijk. Laatste nieuws, agenda updates
gaan via de website. Gezelligheid,
ontmoetingen, afspraken, bestuurlijk geregel etc., gaan via het forum
en email. Komt daar in de toekomst
nog een GSM-website bij? De tijd zal
het leren. Maar ook hier moeten eens
over toekomstige ontwikkelingen na
gaan denken om vervolgens te kijken
hoe we het een en ander kunnen uitvoeren. Computer freaks hebben we
al genoeg in deze commissie. Wat
we nodig hebben is de inbreng van
de nuchtere a-technische computergebruiker. Iemand die ook gewoon
eens kan zeggen: “deze knop zit op
de verkeerde plek”. Heb je nu niks
leuks gevonden! Dan je kun je jezelf
aanmelden voor het bestuur!
JH

wil ik daar graag een antwoord op
geven. U kunt kontact opnemen
per email: nvif@oudman.pp.ﬁ of
nedver@kolumbus.ﬁ, telefonisch:
050 – 5903706 of per post via het
secretariaat van de Vereniging.
Uw Voorzitter
Arie Oudman
12 oktober 2004.

speurwerk, maar ik kwam,
met gebruikmaking van allerdaagse zoekmachines op
het Internet zoals Google,
toch heel veel te weten over
deze Bart.
Bart heeft een paar jaar
geleden Abraham gezien.
Geboren is hij in Limburg,
alhoewel hij geen Limburger is. Alvorens hij in Friesland, Drachten belande,
heeft hij, naar ik sterk vermoed in zijn jonge jaren in

Bart houdt of liever hield zich
met waterzuivering bezig. Heeft
een eigen bedrijf, maar het schijnt
niet meer zo goed te lopen. De

Geen Holla ndse haringen in
2004 geproefd? Jammer, ze wáren
er op het Leidens Ontzet feest van
de Vereniging. Honderdvijftig haringen; en allemaal gezond. Tegen-

website van zijn bedrijf ligt plat.
Zijn poging om met gebruikmaking van zijn kennis op het gebied
van membraantechniek zijn voordeel te doen in een waterschapsbestuursverkiezing is mislukt. Hij
werd niet gekozen. Om toch wat
bij te verdienen is hij het internet
opgegaan om daar wat sneller geld
te verdienen met het aan de man
brengen van internettelefonie. Het
bellen van en naar het buitenland is
duur. Die Nederlanders in Finland
zullen er wel wat voor voelen, dacht
hij, niet rekening houdend met een
zekere Internet ethiek. Ach, nu zijn
we weer bij “Af ” om van Monopolie
termen gebruik te maken. Wij zijn
niet van zijn emailrooftochten gediend en vinden dat hij naar de “Gevangenis” moet om daar een beurt
over te slaan. Als u van Groningen
over de snelweg naar Heerenveen
rijdt passeert u op 150 tot 200 meter zijn woning.

Overigens, wij hebben de vermoedelijke emaillek gevonden. Er wordt
aan gewerkt dat lek te dichten. Bart
laat het nu wel uit zijn hoofd om iets
dergelijks weer met ons uit te spoken. We hebben wat druk op hem
uitgeoefend.

snijden en tranen krijgen, dat kun
je die mannen niet aandoen. Maar
er is genoeg te doen om het zaaltje
klaar te maken, de haard in de zaal
op te stoken, koﬃe te zetten, de bar
te voorzien van de nodige dranken
en glazen etc. Wierd Folkersma
helpt hen daarbij.

zijn. Hij heeft er ﬁnancieel voor
gezorgd, dat het hier is gekomen,
want ook dit jaar levert de gemeente
Leiden geen haringen en corewijn.
Ook zorgt de ambassadeur voor wat
sterke drank. Gelukkig duurt het
praten niet te lang, want men komt
voor de haringen en hutspot. Het is
heerlijk, zowel de stampot alsook de
haringen. En de tijd gaat snel.

Het feest begint een uurtje eerder
dan vorig jaar. Het is tenslotte Zaterdag en niet Vrijdag, zoals vorig
jaar. Om half zes komen de eerste
gasten al binnen. Overigens zijn er
al een aantal leden, die veel eerder
zijn gearriveerd om de Algemene
Ledenvergadering bij te wonen.
woordig mogen ze Nederland niet
meer verlaten zonder een ”doktersverklaring”.
Alhoewel het eigenlijk op 3 oktober gevierd behoort te worden, is
het om praktische redenen op zaterdag 2 oktober gevierd. Het blokhut
Hirvenpäämaja is weer de plaats
waar het allemaal gebeurt. Vele kilo’s aardappelen zijn aangevoerd en
verder nog wortelen, uien, en al wat
de chef-kok, Gerben Zijlstra, nodig
denkt te hebben, om een heerlijke
hutspot te maken. Het is hem ook
dit keer weer gelukt. Adriaan Perrels
en Stephan Rook hebben het geluk
gehad, dat de uien al kant en klaar
gesnipperd gekocht zijn. Geen uien

De voorzitter verwelkomt iedereen en geeft aan het eind van zijn
toespraak o.a. de nodige instructies
voor het halen van het eten, zodat
we elkaar niet in
de weg zullen lopen. Vervolgens
geeft hij de nieuwe ambassadeur
Engels het woord.
Het is voor hem
de eerste grote gelegenheid om met
de Nederlanders
in Finland kennis te maken. Als
Leidenaar vindt
h ij, d at op het
feest van Leidens
Ontzet haringen
aanwezig moeten

Moraal van het verhaal: wees
voorzichtig met het stoppen van
persoonlijke gegevens op het Internet. Met combineren en deduceren
komen we heel veel te weten. Onderschat de weerstand van Nederlanders in Finland tegen malaﬁde
praktijken niet.
PS. Er is op geen enkel manier een
verband met onze Bart uit Lapland,
die houdt zich met frissere zaken bezig, zowel letterlijk als ﬁguurlijk.
Arie Oudman (op persoonlijke
titel)

Het is leuk om weer oude kennissen te ontmoeten, die we maar een
of twee keer per jaar zien. Soms kennen we elkaar alleen maar via het
forum. Maar ook hebben we nieuwe
leden kunnen begroeten. Kortom
een gezellige avond waar ruim een
vijftigtal leden zijn.
Arie Oudman

Haring en hutspot

een bandje gespeeld, waar hij van
1968-1972 als toetsenman heeft gespeeld, ergens in het oosten van het
land. Heel zeker ben ik niet, maar
een vergelijking tussen een foto van
toen en een huidige foto op het internet hebben sterke overeenkomst.
Bovendien kan ik uit forums halen
dat hij interesse toont in muziek.
Twee jaar later trouwde in Groningen met een 3 jaar oudere vrouw.
Het eerste kind kwam echter wat
te vroeg, want drie dagen na de geboorte was het huwelijk gesloten in
Groningen. Een misrekening denk
ik. Of er een feest was weet ik niet.
Het huwelijk liep uiteindelijk op
de klippen, en 16 jaar na het eerste
huwelijk ging hij met een 7 jaar jongere vrouw uit Drachten opnieuw in
het huwelijksbootje.

Bart boef
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Datum: 2 oktober 2004.
Tijd: 15:20 – 17:45
Plaats: Helsinki, Hirvenpäämaja
Aanwezig: 18 leden (incl. 4 bestuursleden): Arie Oudman (voorzitter),
Sandra van der Veen (bestuurslid,
notulist), Guido Nuijten (bestuurslid), Jos Helmich (bestuurslid),
Aschwin van der Woude, Jutta Fromholz, Adriaan Perrels, Michiel Visser,
Stephan Rook, Wierd Folkersma,
Gerben Zeilstra, (later binnen: Arthur van der Knaap, Ramon Dibbets,
Sari Dibbets, Joop Nieuwland, Anneli Kettunen, Jan van der Ven,
Marja Tuukkanen)
(bestuursleden Maaike Beenen
en Bas Nieuwenhuis waren met
voorkennis verhinderd om deel te
nemen)
Opening. De vergadering wordt
geopend om 15:20 door de voorzitter, Arie Oudman.
Verkiezing voorzitter en notulist
van de vergadering. De Vergadering
kiest Arie Oudman als voorzitter en
Sandra van der Veen als notulist van
de vergadering.
Va st stel l i n g v a n de A gend a .
Na punt 10 worden toegevoegd:
A schwin: punt 11, Doelstelling
vereniging; punt 12, Oranjefeest /
Koninginnedag; punt 13, Website.
Jos: punt 14, Noorderlicht / afscheid
Harry Maat. De agenda wordt goedgekeurd.
Vaststelling van de legitimiteit
van de vergadering. De vergadering
is tijdig aangekondigd in het Noorderlicht, op het forum, als wel via de
nieuwsbrief en de website en wordt
dus legitiem verklaard.
Kiezen van de stemmentellers en
controleurs van de notulen. Aschwin
van der Woude en Michiel Visser
bieden zich aan als controleurs van
de notulen en als stemmentellers
tijdens de vergadering. Dit aanbod
wordt door de andere aanwezigen
goedgekeurd.
Programma van activiteiten 2004.
Wegens afwezigheid van Bas, presenteert Guido het overzicht van de
resterende activiteiten voor 2004.
Aschwin vraagt of de voetbalwedstrijd Nederland – Finland komende

13 oktober wordt uitgezonden op
de Finse televisiezenders, wat inderdaad het geval is. Daardoor is het dus
makkelijk plaatselijk ontmoetingen
hierom heen te organiseren.
Opmerking Aschwin bij
23.10.2004: Aschwin had zich bij
de vorige poﬀertjesavond aangemeld,
maar geen bericht teruggekregen. De
reden hiervoor is niet bekend, maar
het bestuur geeft aan dat men zich in
het algemeen kan aanmelden bij het
secretariaat of de organisator van de
betreﬀende activiteit.
Opmerking Aschwin bij 4.12.2004:
Is er een sinterklaaspak beschikbaar
voor Turku als deze groep besluit
een sinterklaasfeest te organiseren?
Arie meldt dat een dergelijk pak inderdaad beschikbaar is, indien tijdig
wordt afgesproken wanneer het pak
nodig is i.v.m. het beperkt aantal
pakken.
Opmerking bij 29, 30 of 31 december (oliebollenavond): De oliebollenavond is een lokale activiteit, die op
meerdere plaatsen tegelijk georganiseerd kan worden. Organisatie, tijd
en lokatie is door de leden of contactpersonen zelf te bepalen.
Programma van activiteiten 2005.
Wederom worden de jaarlijks terugkerende activiteiten zoals het Leidens
Ontzet, nieuwjaarsborrel, Koninginnedag / Oranjefeest en Sinterklaas
georganiseerd. Een nieuw jaarlijks
terugkerend activiteit is het contactpersonenweekend. Het contactpersonenweekend wordt opgezet om o.a.
te brainstormen over mogelijke manieren om de contacten door het hele
land te verbeteren, maar ook om de
algemene teamspirit tussen de contactpersonen te verbeteren. Op het
forum van de contactpersonen alsook
tijdens de vergadering zijn hierover
positieve reacties ontvangen, al is
het voor de meeste contactpersonen
moeilijk de datum (1-3 juli 2005) nu
al vast te leggen.
Naast de vaste evenementen worden er ook eenmalige activiteiten
georganiseerd, zoals de voetbalwedstrijd Finland - Nederland in
Helsinki. De vereniging zal kaartjes
regelen voor geïnteresseerde leden,
die het geld op de rekening van de
vereniging dienen te storten alvorens
kaartjes gekocht of gereserveerd worden. Meer informatie hierover zal in
het volgende Noorderlicht bekend
worden gemaakt.

Verder is er begin juni een optreden van het Nederlandse kamerkoor
Voix Jolies uit Den Haag (www.voixjolies.nl) in Helsinki en Mikkeli gepland. De vereniging zal proberen dit
concert te combineren met het 25jarig jubileum van koningin Beatrix.
Komend jaar staat ook de kanoactiviteit opnieuw op het programma,
als wel plaatselijke activiteiten zoals
borrelavonden, spelletjesavonden,
barbecues, sauna-avonden e.d.
Aschwin heeft het plan om een
Nederlands ﬁlmfestival in Turku te
organiseren, zoals op de afgelopen
Hanzedagen in Turku. Jos suggereert, dat Aschwin contact opneemt
met Jeroen Carelse die iets soortgelijks organiseert. De lokatie zou een
alternatieve bioscoop in Turku kunnen zijn. De vereniging zal zorgen
voor publiciteit in het Noorderlicht
en op de website. Aschwin is ook
van plan lokale kranten en radio te
informeren.
Jos stelt voor om (plaatselijke)
ontmoetingen in te passen aan bestaande toeristische attracties, zoals
in zijn geval de middeleeuwse markt
in Tammela (Nabij Forssa) begin
augustus.
Arie wil voor continuïteit in de
vereniging zorgen. Daarmee doelt
hij op de vereniging in het algemeen,
het gegarandeerd uitkomen van het
Noorderlicht op geregelde tijdstippen en het verstevigen van de externe
contacten met zusterverenigingen.
Adriaan overweegt wederom een
klaverjasavond te organiseren.
Sponsorprogramma 2005. Arie
geeft toelichting op het plan van het
bestuur om een sponsorcommissie
op te zetten. De commissie gaat zich
actief bezig houden met het werven
van sponsors en daarmee samenhangend het onderhouden van het
contact met de sponsors. Naast 1-2
leden, die actief op zoek gaan naar
sponsors, zitten ter ondersteuning
ook de penningmeester, voorzitter en
een redacteur van het Noorderlicht
in deze commissie. In de vergadering
is een lijst getoond met een voorstel
voor de te hanteren tarieven.
Aschwin suggereert mensen te
zoeken die het juiste inzicht hebben. Het vinden van sponsors vergt
een verkoopmentaliteit, inzicht in de
potentiële sponsor en wat belangrijk

is voor de sponsor zelf.
Aschwin stelt voor de commissie
een sponsorplan op te laten zetten,
waarin de voordelen voor een sponsor staan opgesomd, alsook welke
tak van sponsors gezocht gaan worden (marktsegment).
Van de huidige sponsors heeft
Noviant aangekondigd volgend jaar
te stoppen met de sponsoring.
Adriaan merkt op dat het vinden
van geldsponsors moeilijk is in deze
tijd en dat het beter is te zorgen
voor sponsorrelaties die langdurig
zijn. Denk ook aan projectgebonden sponsoring, bijvoorbeeld op
de Oranjeactiviteit. De vereniging
moet zich afvragen wat we te bieden
hebben voor de sponsors.
Jos denkt aan sponsors die een kolom verzorgen in het Noorderlicht
met de bedrijfsnaam erbij (zgn. editiesponsors). Als voorbeeld noemt
hij juridisch experts en accountant
consultancy’s, die kunnen vertellen
over de Fins en/of Nederlandse wetgeving en zaken als erfrecht.
Guido denkt aan gedrukte tshirts met sponsorreclame, die tijdens sportactiviteiten e.d. gedragen
kunnen worden.
Aschwin vraagt of het bestuur
open staat voor commerciële ideeën.
Michiel noemt als voorbeeld het
concept van de Finse kerstmarkt
in de Zeemanskerk in Rotterdam.
Business op het bijv. het Leidens
Ontzet (standjes) kan zorgen voor
meer ledentrek.
Arie vertelt dat voor het Oranjefeest apart sponsors worden gezocht, die willen ondersteunen
door middel van standjes met eten
en drinken, maar ook bijvoorbeeld
informatiestands of verkoopstalletjes (markt). Stephan Rook is bezig
met het invoeren van Nederlandse
spullen en heeft interesse als de vereniging kan zorgen voor een stand
en contacten.
Goedkeuring begroting 2005.
Guido presenteert het ﬁnanciële
overzicht van inkomsten en uitgaven, inclusief de begroting tot en
met 1 oktober 2004 . Guido geeft
aan dat de inkomsten tot en met
de eerste oktober iets minder zijn
dan begroot. Een van de redenen is
dat het entreegeld voor het Leidens

Ontzet is weggestreept. Vervolgens
presenteert Guido de begroting
voor 2005 en geeft daarop een toelichting.
De voorgestelde begroting voor
2005 is door de Vergadering goedgekeurd.
Goedkeuring contributie 2005.
Het voorstel de contributie voor
2005 niet te verhogen is door de
Vergadering goedgekeurd.
Doelstelling vereniging (doelgroep). Aschwin ziet graag dat de
vereniging zich niet alleen concentreert op de Nederlanders in Finland, maar ook op hun aanhang
(Finse partners, kinderen). Om hen
te bereiken zou de communicatie
binnen de vereniging, naast Nederlands ook in het Fins en/of Engels
moeten. Guido ziet dat als de taak
van de Nederlandse partner.
Adriaan merkt op dat de populatie van Nederlanders in de tijd is
veranderd. Hij ziet niet de noodzaak
de statuten te veranderen, maar wel
te beschouwen hoe de situatie nu is
(bijv. expats, studenten, Finnen die
uit Nederland zijn teruggekeerd).
Spreken de activiteiten en het Noorderlicht de doelgroep nog aan?
Aschwin vraagt zich af of de vereniging informatie verstrekt voor
Nederlanders die in Finland willen
integreren. Sandra antwoordt dat
dit soort informatie op de website
van de vereniging te vinden is. Ook
het Noorderlicht bevat nuttige informatie.
Het bestuur neemt zich voor om
de doelstelling onder de loep te
nemen, aangezien de laatste wijziging bijna 10 jaar geleden is aangebracht.
Or a nj e f e e s t / K on i n g i n ne dag. Arie vertelt dat de Ambassadeur heeft aangegeven een zaal
(Kaivohuone) te willen af huren
voor het aankomende Oranjefeest
(= koninginnedag), in plaats van de
residentie beschikbaar te stellen.
Het is de bedoeling dat er naast
de geserveerde drankjes, ook stalletjes komen met typisch Nederlandse
etenswaren en wenselijk ook met
informatie over de sponsors voor
dit evenement.
Het bestuur geeft aan een Oranje-

werkgroep (4-5 mensen) te willen
opzetten, die zich bezig gaat houden
met de organisatie en praktische
zaken van het feest. De werkgroep
bestaat uit leden van de vereniging
en medewerker(s) van de Ambassade. Het feest is een samenwerking
tussen beide organisaties: Ambassade en Vereniging. De werkgroep
opereert zelfstandig, maar is verantwoording verschuldigd aan het
Bestuur en Ambassade. De voorzitter van de Vereniging en de Ambassadeur hebben af en toe de nodige
overleg over de voortgang.
Het bestuur zoekt dus vrijwilligers voor deze Oranjewerkgroep.
Aschwin en Stephan R. hebben zich
tijdens de vergadering aangemeld
voor de werkgroep. Michiel meldt
zich aan onder voorbehoud. Guido
(penningmeester) meldt zich aan
voor de ﬁnanciële zaken, maar niet
voor de organisatie. Het bestuur
zal een oproep voor vrijwilligers in
o.a. het Noorderlicht plaatsen. De
deadline voor de het opstellen van
de werkgroep is gesteld op 15 november 2004.
Website. Aschwin vindt dat informatie op de website moeilijk te
vinden en ziet graag dat de structuur verbeterd wordt en dat er meer
consistentie in de website gebracht
wordt.
Aschwin wil als contactpersoon
van Turku, een eigen pagina binnen de website van de Vereniging
opzetten, die hij zelf kan aanpassen. Ook is er in Turku behoefte
aan een eigen mailinglist, Michiel
stelt voor hiervoor Yahoo Groups
te gebruiken.
Aschwin suggereert verder dat het
beter is als de vereniging een eigen
host name gebruikt, bijv. www.nedver.ﬁ in plaats van het huidige www.
kolumbus.ﬁ/nedver. Bestuursleden
en contactpersonen zouden dan een
eigen emailadres kunnen krijgen
(bijv. bestuursfunctie@nedver.ﬁ of
voornaam.achternaam@nedver.ﬁ).
Nu is er alleen het emailadres van
de vereniging (nedver@kolumbus.
ﬁ) en daarnaast legio persoonlijke
adressen.
Aschwin heeft mogelijkheden te
zorgen voor een eigen server en wil
de vereniging daarin graag helpen.
Het bestuur is geïnteresseerd in mogelijke voorstellen ter verbetering
van deze faciliteiten. Er start een
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discussie over het wel of niet openstellen van het forum aan niet-leden
(zie ook discussies op http://www.
star ware.ﬁ/nedverﬁn ). A schwin
en Stephan zien grote voordelen in
het openstellen, waardoor een groter publiek bereikt wordt. Michiel
heeft geen bezwaar om een gedeelte
open te stellen, maar is van mening
dat er ook een duidelijk gesloten gedeelte moet zijn voor de leden. Het
bestuur ziet vooralsnog bezwaren in
het openstellen van het forum. Het
forum is bedoeld als communicatiemiddel speciﬁek voor de leden, openbare fora zijn er al voldoende op het
net en voor alle geïnteresseerden toegankelijk. Het openbaar stellen van
het forum geeft ongewenste gasten
onbeperkt toegang tot discussies die
alleen aan de leden zijn toevertrouwd
en geeft mogelijkheden tot misbruik
van de site. De website en het gastenboek zijn al openbaar, zodat iedereen
de mogelijkheid heeft van de vereniging kennis te nemen.

Geplande activiteiten 2005

Noorderlicht / afscheid Harry
Maat. Arie vermeld dat Harry Maat
heeft bedankt voor de functie hoofd-

redacteur van het Noorderlicht en
dat Jos zijn taak heeft overgenomen
als hoofdredacteur ad interim.
Jos licht zijn voorgenomen werkwijze toe. Hij vertelt dat hij een
redactie aan het opzetten is met
medewerkers voor de lay-out en
met vaste schrijvers. Hij hoopt door
meer mensen er bij te betrekken, het
democratisch gehalte wordt verbeterd en het draagvlak vergroot. De
redactie bestaat momenteel uit Jos,
Guido (schrijver), Wierd (lay-out) en
Jeroen (lay-out). Jos heeft tevens Michiel, Adriaan en Marina gevraagd
als vaste schrijvers. Jos ziet het liefst
nog een vrouwelijk lid in de redactie. Jos vraagt het vertrouwen van de
Vergadering voor zijn beleid inzake
het Noorderlicht.
De Vergadering heeft kennis genomen van Harry’s besluit zijn functie
als hoofdredacteur neer te leggen. De
Vergadering erkent dat Harry zich 10
jaar met verve voor het blad heeft ingezet. De nieuwe redactie wordt door
de Vergadering gesteund door middel
van een motie van vertrouwen.

Jos wil in elk redactioneel een
soort verantwoording aﬂeggen aan
de lezer. Hij zal dat als hoofdredacteur schrijven, maar niet publiceren
zonder goedkeuring van de redactie.
Verder wil hij dat de redactie eens
per jaar of half jaar verantwoording
aﬂegt aan de vereniging (net zo zeer
als het bestuur dat doet).
Aschwin stelt voor de algemene
werkwijzen te documenteren. Het
bestuur licht toe dat werkwijzen voor
het Noorderlicht beschreven staan
in het “Huishoudelijk reglement”,
hierin kunnen aanvullingen gemaakt
worden.
Rondvraag, Jan feliciteert Arie met
de gevonden sponsors. Guido stelt
voor de notulen te plaatsen in het
aankomende Noorderlicht (deadline
8.10.2004).
Sluiting. De vergadering loopt
enigszins uit en wordt gesloten rond
17:45.
Sandra vd Veen

vr

07.01.2005

NIEUWJAARSBORREL (I.S.M. DE AMBASSADE)

za

05.02.2005

SCHAATSEN EN SNERT

za

19.03.2005

ALV + ACTIVITEIT ALV + ACTIVITEIT IN HELSINKI OF OMSTREKEN

vr

29.04.2005

KONINGINNEDAG (I.S.M. DE AMBASSADE)

wo

08.06.2005

do

09.06.2005

VOETBAL WK KWALIFICATIE FINLAND-NEDERLAND. OLYMPIA STADION HELSNKI
25-JARIG JUBILEUM KONINGIN BEATRIX / CONCERT KAMERKOOR

vr

01.07.2005

START CONTACTPERSONENWEEKEND IN PETÄJÄVESI

zo

03.07.2005

EINDE CONTACTPERSONENWEEKEND IN PETÄJÄVESI

za

20.08.2005

KANOËN IN KLAUKKALA

za

01.10.2005

ALV + LEIDENS ONTZET

za

11.11.2005

SAUNA-AVOND IN VANTAA

za

03.12.2005

SINTERKLAASVIERING (I.S.M. ZATERDAGSCHOOL) IN HELSINKI

Begroting betreft loopjaar 2005
Nederlandse Vereniging in Finland

Contributiebijdragen
18 euro individueel lidmaatschap
36 euro gezinslidmaatschap
Contributie-inkomsten gebaseerd op huidig aantal leden: 106 individueel en 85 gezinsleden.
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En ik ben .... Marcel de Boer uit Haukivuori
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Hoe ben je in Finland terecht gekomen?
Na het afsluiten van mijn HAVO in
1977, was ik een van de vele die niet
precies wist wat voor een vervolgstudie te doen… Uiteindelijk besloot ik
om in het buitenland (Zwitserland)
een opleiding in talen en administratie te volgen. Daar hoog in de
bergen kwam ik
een langharige
Fi n se met een
”Vuok ko” jurk
en bontlaarzen
tegen. En toen
ze me ook nog
wijsmaakte dat
haar moeder een
esk imo was en
dat ze thuis rendieren hadden,
was deze kaaskop hopeloos verloren! Na wat schijnbewegingen in
de richting van Duitsland, Italië en
een wat langere periode onder de
rook van Schagen (N.H.) , zijn we
uiteindelijk met ons gezin van drie
kinderen in Haukivuori neergestreken….. Daar hebben we een boerderij gekocht en leven nog steeds met
onze nog 2 thuiswonende kinderen, 3
honden en 3 paarden geïsoleerd maar
gelukkig in de naaldbossen!

Winterprogramma 2004

Hoe bevalt het leven je in Finland?
Fantastisch en het wordt eigenlijk
steeds maar beter! Vooral nu ik de
taal beter beheers en me in de cultuur meer ga thuisvoelen. Ook voel
ik me bevoorrecht om in deze prachtige natuur te mogen wonen en mijn
kinderen deze entourage voor hun

Z aterd a g 13 november.
Sav usauna- en gourmetavond.
Savusauna afgehuurd van 15.00
tot 17.00 in Kuusijärvi, Vantaan
ulkoilukeskus zwemmen kan in het
meer op 10 m van de sauna eigen
bijdrage: 9 euro p.p. Aanmelden uiterlijk 1 week van te voren. Gourmetavond van 18.00 tot 24.00, lokatie
nog nader te bepalen. Na het eten
spellen, zoals kaarten, klaverjassen,
catan, sjoelen of wat men meeneemt.
Eigen bijdrage: 6 euro p.p. Aanmelden uiterlijk 1 week van te voren.

Zaterdag 4 december. Sinterklaas.

Ism de zaterdagschool wordt de
goedheiligman weer verwelkomt in
de Perkkaanpuisto-school aan de

jeugd te mogen aanbieden. De rust
en de schoonheid zijn belangrijk
voor me; eveneens de naar mijn mening solide en goed georganiseerde
staat. Verder krijgen wij veel steun
van onze buren en ook de gemeente
Haukivuori ondersteunt ons in alle
ideeën en projecten die we hier mogen uitvoeren. Prima!
Vertel eens
iets over je leven
Toen wij in
1998 naar Finland verhuisden, sprak ik
nagenoeg geen
Fins. Via het
Arbeidsbureau
heb ik toen een
kor te c u r su s
Fins gevolgd.
Daar ik in Nederland een periode
als hovenier in een instelling voor
geestelijk gehandicapten had gewerkt
, ben ik hier begonnen te werken als
vrijwilliger gehandicaptenbegeleider,
vervolgd met de opleiding B-verpleegkundige. Deze heb ik met goed
gevolg afgelegd en ben enige tijd als
begeleider werkzaam geweest. Maar
uiteindelijk heb ik toch weer het roer
omgegooid en heb in 2001 mijn eigen
hoveniersbedrijf(je) opgezet. Inmiddels ben ik weer een paar jaar verder
en heb een leuke klantenkring bij
bedrijven, gemeentes en particulieren gekregen. Hoofdmoot is toch
wel kleinschalige aanleg van tuinen
en onderhoud maar dit seizoen heb
ik ook 2 ontwerpen verkocht. Nadeel is de lange winter en ik ben ook
druk aan het ﬁlosoferen om daar

Luutnantinkuja in de stad Espoo.
Elisa telefoon gids 2004, kaartblad
50 - DD/78-80
Men wordt om 10:30 verwacht.

Savusauna,
Gourmet
Oliebollen,
Sinterklaas
Voetbal
Van 11:00 -13:00 ontvangt de Sint
alle zoete en stoute kinderen.

wat voor te bedenken! Sneeuwtuinen, sneeuwisolatie, sneeuwruimen
, sneeuwkunst etc. etc. Verder doe
ik vrijwilligerswerk voor het Rode
Kruis en help hier in Haukivuori
met de opvang van vluchtelingen uit
Afghanistan. En ik moet niet vergeten te vermelden dat ik af en toe wat
marketingprojectjes doe voor onze
gemeente (zie b.v ”Autiotalo” project in Aviisi) met het gevolg dat er
inmiddels meerdere landgenoten zich
in deze regio vestigen.
Nederland
Eigenlijk mis ik nog het meest mijn
familie, het opgroeien van kleine
neefjes en nichtje, oude schoolvrienden / vriendinnen en mijn prachtige
jeugdtijd in het kunstenaarsdorp
Bergen en Bergen aan Zee (N.H.).
Aan de andere kant heb ik weinig
interesse in het “volle”, het “drukke”
en het “snelle” van de tegenwoordige,
opportunistische samenleving in ons
vader / moederland. Wel stampotten,
andijvie en gehaktballen!
De mooiste ervaring in Finland
Dat is toch eigenlijk wel een prachtige heldere en koude “sterren”nacht
eind jaren 70 dat Sari en ik met goede
vrienden de dichtgevroren kust voor
Helsinki opgingen rond een grote
tanker liepen die ver op zee was ingevroren . Het was kraakhelder en
het ijs “golfde” onder onze voeten…..
De hoge wanden van het schip, het
golfen van het ijs , de heldere sterren , de verlatenheid en in de verte
de lichten van de stad Helsinki ….
Het was eigenlijk alles!
Marcel de Boer

29, 30 of 31 december. Oliebollenavond 2004.

Zin om eens een oliebollenavond
te organiseren? De Nederlandse vereniging zorgt voor de nodige ondersteuning. Zowel met mankracht als
in ﬁnanciële zin.

Voetbalwedstrijd Finland Nederland d.d. 8 juni 2005.
Mensen, die de wedstrijd samen
met de leden van de vereniging in
het Olympisch stadion willen bijwonen, worden verzocht voor 1 februari 2005 een aanbetaling van 40
euro te storten op de rekening van
de vereniging (200138-476383) met
gebruikmaking van viitenummer
9988. De vereniging zal voor de tickets zorgen.

zag ik echter boerenkoolzaad in de
winkel, en toen heb ik geprobeerd
om zelf boerenkoolplanten op te
kweken. Dat lukte wonderwel en zo
konden we dat jaar na de eerste vorst
boerenkool eten. Heerlijk!
Vrouw en kinderen waren ook
enthousiast. Wat een lekkere Nederlandse groente! Maar een paar
dagen later vertrouwde m’n vrouw
me toe dat de
kinderen het
eigenlijk toch
n iet z o lekker hadden
gevonden.
Een beetje
vies, eigenlijk
wel. Dus dat
ik maar een
beetje begrip moest tonen als ze het
de volgende keer niet aten. Nou ja,
dat ze meer van makaronilaatikko
en pinaattiletut houden wist ik al.
Jammer, maar helaas.

Boerenkool siert in
Minsk de bloe mbakken

Nadat de verhuizing naar Helsinki heb ik een oude hobby weer
opgepakt: tuinieren. We huurden
een volkstuin en gingen dapper aan
de slag. De eerste jaren deden we dat
zonder boerenkool, want mijn Finse
vrouw had ook wat in te brengen en
we richtten ons een beetje op wat de
Finnen zoal verbouwen Daar hoort
boerenkool heel duidelijk niet bij.
Bovendien wist ik niet goed hoe ik
het moest aanpakken, want anders
dan in Nederland kun je hier niet
naar een tuinder gaan om koolplanten te kopen. Een paar jaar geleden

Hoewel Marcel’s verhaal over
boerenkool ietwat ontmoedigend in
de oren klinkt wil ik u allen in deze
wintermaanden een nieuwe stamppot niet onthouden. Er zijn nog immers genoeg Nederlanders die dit
blaadje lezen. Zelf vind ik het leuke
aan stamppot dat het nogal chunky
is. Glad geslagen aardappel is niks
voor mij, ook al lijkt heel Finland
wel verzot op muusi. Gelukkig is er
echter een mooi compromis. Knolselderijstamppot.
Breng een ruime pan water aan
de kook. Schil de aardappels en
snijd ze in grove stukken. Schil de
knolselderij en snijd die in ﬂinke
dobbelstenen. Doe de aardappels
en knolselderij in een pan kokend
water met wat zout, en kook ze in

Bij de tweede keer boerenkool was
er voor de kinderen dus wat anders,
maar toen vroeg mijn vrouw of ik
in het vervolg misschien wat minder boerenkool door de aardappels
wilde doen. Dan leek het meer op
perunamuusi, en dat was toch beter verteerbaar. Enﬁn, u voelt het
aankomen, na die volgende keer
vroeg ze of ik de boerenkool misschien apart kon houden van de
aardappelpuree. Dan kon ze zelf
de “sterkte” van de boerenkool bepalen. Om mij vervolgens na de
maaltijd te laten vaststellen dat
ze helemaal geen boerenkool had
genomen. Want ze vond het toch

eigenlijk niet zo lekker. Een beetje
vies, eigenlijk wel...
Met een diepe zucht trok ik de
conclusie dat boerenkool aan de
Finnen niet besteed is. Of toch?
Dit voorjaar had ik weer een bak vol
zaailingen en toen vroeg een vriendin van ons (een Finse), of ze niet
een paar plantjes kon meekrijgen.
Natuurlijk kon dat, en ik vroeg er
half gekscherend, half serieus bij,
of ze wist hoe het klaargemaakt
moest worden. Daarop keek ze met
aan of ik gek was. Natuurlijk waren
de boerenkoolplanten niet om te
eten, maar voor de sier! Ze zouden
prachtig staan in een grote pot op
het terras.
De oplettende lezer zal zich ondertussen afvragen wat Halosenniemi
met dit verhaal te maken heeft. Wel,
op deze plek aan het Tuusulameer
is niet alleen het indrukwekkende
huis van de schilder Pekka Halonen
(1865-1933) te bezichtigen, maar
ook de bijbehorende moestuin. Hij
verbouwde er een groot deel van
de groenten voor zijn gezin, en op
de plek van toen is nog steeds een
moestuin met groenten zoals Halonen die ook had. Tot mijn stomme
verbazing stond daar tussen allerlei
andere gewassen ook boerenkool.
Heuse echte boerenkool, nog mooier dan die van mijzelf. Honderd jaar
geleden werd er in Finland dus al
boerenkool gegeten. In ieder geval
door Halonen. Ik zou best eens een
keer bij hem hebben willen eten.
Marcel Messing

een minuut of 20 totdat de aardappels gaar zijn.

spekjes (stukjes rookspek kun je bij
Lidl kopen)

Snipper de uien, doe ze in een
pannetje met een klontje boter en
de suiker. Smoor de uien gedurende
10 minuten op een lage stand.

Ingrediënten (voor zes personen
of gewoon twee keer eten):

Verwarm de room met de nootmu sk a at, de mosterd ( ge wone
mosterd, geen turun sinappi!), wat
peper en zout in een steelpannetje.
Giet de aardappels en de knolselderij af en roer hier de warme room
en uien doorheen. Stamp alles met
een stamper ﬁjn en breng het op
smaak met peper en zout.
Serveer met rookworst, plakken
kaas, of nog beter met uitgebakken

2 kg Aardappels
2 knolselderijen (ongeveer ½ kg)
5 uien
klontje boter
1 theelepel suiker
2 dl room
1 theelepel geraspte nootmuskaat
2 eetlepels mosterd
peper
zout
JH

Knolselderijstamppot

De bijdrage over Hete Bliksem in
de vorige aﬂevering las ik kort nadat
we een bezoek hadden gebracht aan
Halosenniemi. Daarom dacht ik:
“Nu wordt het toch echt tijd dat ik
een stukje over boerenkool schrijf.”
Daar ben ik namelijk verzot op,
maar buiten de hoek van Europa
waar ik vandaan kom, heb ik het
nog nergens gezien. Dat wil zeggen,
als groente. Op vakantie in Portug a l heb i k
weleens een
soort bladkool gegeten, ma a r
dan met
gladde bladeren. Wel
om te eten,
ma a r geen
boerenkool. In Minsk, waar woonden voor we naar Helsinki kwamen,
sierde boerenkool de bloembakken
in een van de hoofdstraten. Ik stond
erbij, keek ernaar, en geloofde m’n
ogen niet. Wel boerenkool, maar
niet om te eten.

Boerenkool
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Erfrecht in Nederland

Per 1 januari 2003 is het nieuwe
erfrecht in werking getreden /bron
nr. 1/. In hoofdlijnen zijn de vier
groepen bloedverwanten in volgorde
van erfopvolging:

(perillisryhmät) alsmede de aan de
weduwe / weduwnaar gegeven status aparte de volgorde van erfopvolging /2/:

Groep 1: partner (echtenoot, echtgenote of wettelijk geregistreerd) en
kinderen
Groep 2: ouders, broers en zusters
Groep 3: grootouders
Groep 4: overgrootouders
Groep 5: de Nederlandse staat

Groep 1: kinderen (rintaperilliset /
vainajan lapset)
Groep 2: ouders, broers en zusters
(perittävän vanhemmat ja sisarukset)
Groep 3: grootouders, ooms en tantes (perittävän isovanhemmat, sedät,
enot ja tädit)
Groep 4: de Finse staat

Erfgenamen uit een lagere groep
erven alleen dan, indien er geen enkele erfgenaam of afstammeling van
een erfgenaam uit een hogere groep
meer is.

Erfgenamen uit een lagere groep
erven alleen dan, indien er geen enkele erfgenaam of afstammeling van
een erfgenaam uit een hogere groep
meer is, m.u.v. de partner.

Alle erfgenamen krijgen in principe ieder een gelijk deel van de nalatenschap. Half broers en -zusters
erven echter de helft van wat broers
en zusters erven.

Indien de kinderen geboren zijn
in een buitenechtelijke relatie / geboren zijn (in tijd) voor de huwe-

Indien een erfgenaam reeds overleden
is, treedt plaatsverv u l l i ng op. De a fstammelingen van de
erfgenaam erven door
plaatsver vulling als
hun vader of moeder
eerder is overleden
dan de erﬂater.

De positie van het kind is beschermd tegen het testament in die
zin, dat het kind te allen tijde recht
heeft op het wettelijke
erfdeel (lakiosa), zijnde de helft van het
erfdeel, indien er geen
sprake zou zijn van een
testament /3/.

S i n d s 1 .1 .19 8 0 h e b b e n
adoptiekinderen dezelfde
positie als de biologische
kinderen.

De wettelijke verdeling (nieuw sinds 1.1.2003) bepaalt,
dat de partner alle zaken krijgt toebedeelt. De kinderen krijgen hun
erfdeel niet in handen, dit wordt
omgerekend in geld. Het bedrag is
pas opeisbaar na overlijden van de
partner. De partner hoeft dus niet
een van de ouders van de kinderen te
zijn, als de overledene opnieuw was
getrouwd. De partner heeft ook het
gebruiksrecht op het erfdeel, zodat
de kinderen slechts het erfdeel ontvangen wat nog over is na overlijden
van de partner.
Met een testament kan iedereen
onterfd worden m.u.v. de kinderen.
Zij hebben altijd recht op hun legitieme portie, hetgeen de helft is van
het erfdeel dat het kind zou hebben
gekregen indien er geen testament
geweest zou zijn.

Erfrecht in Finland

De partner (echtenoot, echtgenote of wettelijk geregistreerd) van de
overledene (vainajan leski) heeft in
deze een status aparte. De kinderen
passeren de weduwe / weduwnaar
in de volgorde van erfopvolging.
De partner heeft desalniettemin
het volledige beschikkingsrecht en
gebruiksrecht van de onverdeelde
erfenis. De verdeling van de erfenis
(pesänjako) wordt pas na overlijden
van de weduwe / weduwnaar ten
uitvoer gebracht. Indien er geen kinderen zijn, erft de weduwe / weduwnaar alleen van de overleden partner
in die zin onafhankelijk of er tussen
de partners sprake was van een huwelijksvoorwaarde of niet (mikäli
rintaperillisiä ei ole, perii leski yksin
kuolleen puolison. Näin siitä riippumatta onko puolisoiden välillä ollut
avioehtoa vai ei).

Indien er geen testament is opgesteld, vormen drie groepen

lijksvoltrekking, dient de vader de
kinderen wettelijk erkend te hebben,
alvorens er sprake kan zijn van recht
op erven.
Sinds 1.1.1980 hebben adoptiekinderen dezelfde positie als de biologische kinderen. Tussen de biologische
ouders en adoptiekinderen zijn geen
wettelijke verbindingen meer en kan
er tussen hen geen erfrecht uitgewisseld worden.
Alle erfgenamen krijgen in principe
ieder een gelijk deel van de nalatenschap. Over de status van half broers
en -zusters is niets gevonden.
Indien een erfgenaam reeds overleden is, treedt plaatsvervulling op. De
afstammelingen van de erfgenaam
erven door plaatsvervulling als hun
vader of moeder eerder is overleden
dan de erﬂater. De afstammeling is
beperkt, dat kinderen van ooms en
tantes geen aanspraak op de erfenis
hebben.

O pmerk e l ijk s t e
verschillen

Het meest opmerkelijke verschil is de positie van de partner in
de verdeling van de erfenis. De gevolgen van
dit en andere verschillen worden getracht enigszins te verduidelijken aan
de hand van enkele voorbeelden.

a) man en vrouw getrouwd + 3 kinderen / man overlijdt
De Nederlandse wet verdeelt de
erfenis gelijkmatig over de erfgenamen, dat ieder (vrouw en kinderen)
25% erft van het erfdeel van de man
/ vader. De vrouw behoudt beschikkingsrecht over het gehele deel. Na
haar overlijden wordt het erfdeel van
de man aan de kinderen uitgekeerd
en wordt het erfdeel van de vrouw
(haar deel incl. 25% van de man)
verdeeld.
De Finse wet verdeelt de erfenis gelijkmatig over de erfgenamen, dat ieder kind 33% erft van het erfdeel van
de vader. De vrouw behoudt beschikkingsrecht over het gehele deel. Na
haar overlijden wordt het erfdeel van
de man aan de kinderen uitgekeerd

en wordt het erfdeel van de vrouw
(haar eigen deel) verdeeld.
Zolang noch de man noch de
vrouw een af wijkend testament
heeft opgemaakt, maakt dit geen
verschil voor de kinderen. De vrouw
kan in de rest van haar leven vrij
bepalen over het erfdeel: verkopen,
verhandelen, schenken of gewoon
opmaken en schulden maken. Uiteindelijk komt het erop neer, dat na
overleden het erfdeel van de vrouw
(al dan niet incl. haar geërfde deel
van haar man) wordt verdeeld over
de kinderen.
Indien de vrouw besluit na overlijden van haar man een testament op
te stellen en de kinderen te onterven
(m.u.v. het kindsdeel en m.u.v. het
beheerde erfdeel voor de kinderen),
indien de vrouw kinderen van een
andere man heeft, indien de vrouw
opnieuw trouwt of indien de vrouw
niet de moeder maar stiefmoeder
van de kinderen is, betekent dit voor
de kinderen, dat zij in de Nederlandse situatie minder zullen krijgen dan in de Finse situatie. In het
geval van de stiefmoeder betekent
dit, dat een niet familielid het geld
van de kinderen bezit en beheert
tot haar overlijden. De Finse kinderen moeten wachten en hopen, dat
nog 100% van het erfdeel over is,
de Nederlandse kinderen, dat nog
tenminste 75% over is.
b) man en vrouw als geregistreerd
partners + 1 kind / man
overlijdt
De Nederlandse wet verdeelt de erfenis gelijkmatig
over de erfgenamen, dat zowel de vrouw als het kind ieder 50% erft van het erfdeel
van de man / vader, e.e.a.
conform voorbeeld a. Als
het kind kan aantonen het
kind te zijn, is het erfgenaam.

erfd. Dit en haar eigen bezit komen
tegoed aan de staat, indien zij niet
in het testament heeft vastgelegd,
wat met de nalatenschap (jäämistö)
moet gebeuren.
Volgens de Finse wet erven de
erfgenamen van de eerder overleden
echtgenoot uit groep 2 (dus haar
schoonouders, -broers en –zussen)
het erfdeel, ook dat van de weduwe
(mikäli leskeltä ei ole jäänyt perillisiä, perivät ensiksi kuolleen puolison toissijaiset perilliset myös
lesken) /2/. Overeenkomstig als
er ten tijde van het overlijden van
de weduwe geen erfgenamen van
de 2e groep van de eerder overleden echtgenoot meer zijn, erven
de erfgenamen van de weduwe de
volledige nalatenschap (vastaavasti
jos lesken kuollessa ei ole olemassa
ensin kuolleen puolison toissijaisia
perillisiä, saavat lesken perilliset
koko jäämistön) /2/.
Deze zinnen lijken met elkaar
in tegenspraak, maar de partner is
in het Finse recht geen erfgenaam,
zolang er geen andere erfgenamen
zijn. In genoemd voorbeeld beheert
de weduwe het erfdeel van haar
overleden man, dat uiteindelijk
bestemd is voor de erfgenamen uit
groep 2, omdat er geen kinderen
zijn. Pas als de man geen eigen erfgenamen heeft, krijgt de vrouw het
erfdeel in haar bezit en wordt het
na haar overlijden aan haar erfgenamen uit haar groep 2 verdeeld.

Welk erfrecht is
van toepassing?

De Finse wet vereist eerst dat de
man het kind erkent, anders staat
het kind met lege handen en ontvangt de vrouw alles. Zodra het
kind erkent is, wordt de erfenis voor
100% aan het kind toebedeeld. De
vrouw erft niets, maar behoudt wel
zoals in voorbeeld a het beschikkingsrecht over het gehele deel.
c) Weduwe zonder eigen erfgenamen
Volgens de Nederlandse wet heeft
de weduwe ten tijde van overlijden
van haar man zijn volledige bezit ge-

Deze situatie geldt vanzelfsprekend
ook voor de weduwnaar bij wie zijn
vrouw al eerder is overleden.
Welk erfrecht is van toepassing
voor de in Finland woonachtige
Nederlandse staatsburger? Hiervoor
wordt mogelijk een antwoord in het
Haagse verdrag /4/ gevonden. Op 1
oktober 1996 trad in Nederland het
verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging in werking, die in internationale gevallen
bepalen van welk land de regels van
het erfrecht gelden.
In de normale situatie, waarbij

het land van de nationaliteit van de
erﬂater (perinnönjättäjä / perittävä)
tevens het land van zijn woonplaats
is, is vanzelfsprekend het erfrecht
van dat land van toepassing. Zodra
men (tijdelijk) in een ander land
woont, gaat de nationaliteit voor in
de bepaling van welk erfrecht van
toepassing is. Pas na 5 jaar aantoonbaar in een ander land gewoond te
hebben, gaat het erfrecht van het
land van de woonplaats gelden. Het
verdrag geeft echter ook de mogelijkheid een rechtskeuze te maken,
waarbij in eniger mate afgeweken
kan worden van genoemde regeling. De rechtskeuze moet in het
testament worden opgenomen. De
rechtskeuze is strikt gebonden aan
regels en is slechts geldig, indien is
aangewezen:
Het recht van de nationaliteit, die de erﬂater bezit op het moment van keuze of op het moment
van overlijden.
Het recht van de gewone verblijfplaats op het moment van keuze
of op het moment van overlijden.
Erfrecht van landen van de echtgenoot / echtgenote, erfrecht van
landen, waarin op een ander moment gewoond is, kunnen derhalve
niet gekozen worden.
In het Finse regeringsvoorstel
met betrekking tot internationale
verdragen m.b.t. erfrecht /5/ wordt
gemeld, dat wordt het Haags verdrag genoemd en tevens vermeld,
dat het Haagse verdrag tot nader
orde nog niet van kracht is. Vier
landen hebben het ondertekend
en slechts Nederland heeft het ook
geratiﬁceerd. Navraag bij het ministerie van justitie van Finland (oikeusministeriö) /6/, of en hoe het
Haags verdrag in Finland geaccepteerd is, gaf het volgende duidelijke
antwoord: Suomi ei ole liittynyt
eikä ole liittymässä mainitsemaan
Haagin sopimukseen, oftewel Finland is niet verbonden noch zal het
zich verbinden aan het genoemde
Haags verdrag.
De Finse wet geeft desondanks
binnen zekere grenzen de mogelijkheid tot rechtskeuze (Keskeinen
säännös laissa on perintökaaren 26
luvun 6 § (1228/2001)). Conform
deze wet kan de erﬂater van toepassing verklaren:
Het recht va n het la nd,
waarvan de erﬂater de nationaliteit
bezit op het moment van keuze of
op het moment van overlijden (sen
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valtion laki, jonka kansalainen on
kuollessaan tai määräystä antaessaan).
Het recht van het land, waarin
de gewone verblijfplaats op het moment
v a n
keuze of
op het
m o ment
v a n
overlijden i s
of eerder is
geweest (sen valtion laki, jossa hänellä on määräystä antaessaan tai kuollessaan kotipaikka tai jossa hänellä
on aikaisemmin ollut kotipaikka).
Indien de erﬂater op het moment van keuze getrouwd is, kan tevens het recht van het land, hetgeen
is vast te leggen in de ﬁnanciële randvoorwaarden van het huwelijk. (Jos
perittävä on määräystä antaessaan
avioliitossa, sovellettavaksi voidaan
lisäksi määrätä sen valtion laki, jota
on sovellettava avioliiton varallisuussuhteisiin)

de afhandeling van de erfenis zelve
de belastingdiensten van Finland en
Nederland zich met de situatie bemoeien. Volgens IFZ 1999-02433 M,
19 januari 2000, /7/ wordt gesteld,

ger zijn dan de Nederlandse, zolang
er maar evenwicht in behandeling
is met de eigen instellingen van de
andere Staat. De hiervoor bedoelde
verklaring wordt in de praktijk de
we derk er i g heid s verklaring genoemd
/10/.

Finland en Nederland hebben geen wederkerigheidsregeling! Elk geval wordt apart
bekeken!

Indien er onder de Finse wet geen
rechtskeuze is gemaakt, wordt primair de wet van het land van de
nationaliteit als rechtsgeldige gehanteerd, zolang de persoon minder dan
5 jaar in een ander land zijn / haar
woonplaats heeft.
Het komt er uiteindelijk in grote
lijnen gelukkig op hetzelfde neer.
Voor bijzondere gevallen zijn er kleine verschillen in de bepaling van de
rechtskeuze. In Finland is het echter
vrij zinloos naar het Haags verdrag te
verwijzen. Voor de in Finland woonachtige Nederlander is het van belang
na te gaan welk erfrecht hem/haar
geschikter acht en binnen het kader
van de rechtskeuze al dan niet de
keuze te maken.

De belastingdienst

Situatie 1: De in Finland woonachtige Nederlandse staatsburger komt
te overlijden en hij/zij zijnde de erﬂater in deze laat een erfenis na.
Situatie 2: In Nederland komt een
persoon te overlijden en laat een erfenis na, waartoe de in Finland woonachtige Nederlandse staatsburger
zijnde een erfgenaam in deze recht
op heeft.
In beide gevallen komen los van

dat op 28 december 1995 Nederland
en Finland een nieuw belastingverdrag hebben ondertekend. Dit nieuwe verdrag is van toepassing vanaf 1
januari 1998. Het belastingverdrag
tussen Finland en Nederland dient
tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking
tot belastingen naar het inkomen en
naar het vermogen. Dit is gewijzigd,
zie /8/ en /9/ d.d. 30.7.2004.
Maar wat betekent dit nu in de
praktijk? Het ministerie van Financiën stelt, dat met betrekking
tot successie en schenkingsrecht
en recht van overgang (verkrijging
door buitenlandse instellingen; wederkerigheid) dat er op grond van
artikel 67, tweede lid, van de Successiewet 1956 de bevoegdheid is
kwijtschelding te verlenen van successie- en schenkingsrecht en recht
van overgang verschuldigd wegens
verkrijging door een andere Staat,
een staatkundig onderdeel of een
plaatselijk publiekrechtelijk lichaam
van een andere Staat of de in voormeld artikellid bedoelde instelling,
vereniging of stichting. De kwijtschelding kan worden verleend tot
het bedrag dat verschuldigd zou zijn
indien de schenkingen aan vergelijkbare Nederlandse verkrijgers zouden
zijn gedaan. De hiervoor bedoelde
tegemoetkoming wordt slechts verleend indien de buitenlandse Staat,
waar de desbetreﬀende rechtspersoon
is gevestigd, verklaart dat in geval
van makingen of schenkingen door
een inwoner van die Staat aan een
Nederlandse rechtspersoon, over die
makingen of schenkingen niet meer
belasting zal worden geheven dan de
buitenlandse Staat zou heﬀen indien
de verkrijger op het grondgebied van
die buitenlandse Staat zou zijn gevestigd. De heﬃng van de buitenlandse
Staat mag dus gunstiger of ongunsti-

Finland is echter
niet bereid gebleken een wederkerigheidsregeling te
treﬀen. Opgemerkt
wordt, dat Finland
wel de bereidheid
heeft om per concreet geval bepaalde Nederlandse
instellingen, waarbij de beoordeling
plaatsvindt aan de hand van over te
leggen stukken, gelijk te behandelen
als hun eigen instellingen.
Wat zeggen ze hiervan in Finland?
De Finse belastingdienst, Verohallinto, stelt dat een in Finland wonende
persoon wereldwijd belastingplichtig is in Finland (Suomessa asuva
henkilö on Suomessa maailmanlaajuisesti verovelvollinen) en men
is verplicht aangifte te doen van
inkomsten en bezittingen uit het
buitenland, zelfs als deze niet naar
Finland overgebracht worden (on
annettava Suomeen veroilmoitus ulkomaisista tuloistaan ja ulkomailla
olevasta varallisuudestaan ja on veronalaista silloinkin, kun varoja ei siirretä Suomeen) /11/. Dit klinkt niet
al te hoopgevend.
Verder wordt er gesteld, dat er in
Finland ook belasting wordt geheven
over erfenissen en schenkingen over
buitenlands bezit (Suomessa suoritetaan perintö- ja lahjavero myös
ulkomaisesta omaisuudesta). Hierbij
wordt vereist, dat de erﬂater of erfgenaam op het moment van overlijden in Finland zijn/haar woonplaats
heeft (tämä edellyttää kuitenkin, että
perinnonjättäjällä tai perillisellä oli
kuolinhetkellä varsinainen asunto
ja koti Suomessa). Finland heeft
met o.a. Nederland een verdrag ter
voorkoming van een dubbele belastingheﬃng. Dit verdrag kan de belastingplicht in Finland begrenzen
(Suomella on Alankomaiden kanssa
sopimus perinnön kaksinkertaisen
verotuksen estämisestä ja sopimus
voi rajoittaa verovelvollisuutta Suomessa) /11/.

Uit alle algemene informatie, zoals boven gegeven, kan helaas niet
eenduidig worden opgemaakt, welk

Iedere persoonlijke situatie lijkt
het beste voorgelegd te worden aan
de belastingdiensten. Persoonlijk
ben ik bijzonder geïnteresseerd of
er al lezers zijn, die zich met deze
materie geconfronteerd zijn en hoe
dit opgelost moest worden.

Bronvermelding
/1/ Belasting en er ven 2003,
http://www.belastingdienst.nl/erven/download/678.htm
/2/ Perintökaaren sisältö, http://
www.reumaliitto.ﬁ/sivut/tutkimusrahasto/Testamen/laki.html
/3/ Mainio, http://www.mainio.
net/print.asp?path=1;1132;1135;7
751;77621
/4/ Erfrecht en het Haags verdrag http://www.postbus51.nl (> brochures -> justitie -> recht ->
erfrecht. voor het leven geregeld)
http://www.justitie.nl/Images/11_
14089.pdf
/5/ Hallituksen esitys Eduskunnalle HE 44 - 2001 vp http://www.
ﬁnlex.ﬁ/linkit/he/20010044
/6/ Oikeusministeriö, henkilö-,
perhe- ja perintöoikeus, kansainvälinen perhelainsäädäntö http://
www.om.ﬁ/tulostus/3561.htm en
navraag via palaute
/7/ http://www.intax.nl/verdrag/
ﬁnland.htm

Beste landgenoten,

Wat ons ook is opgevallen is hoe goed Finnen en
Nederlanders het eigenlijk
met elkaar kunnen vinden.
Er is een natuurlijke sympathie voor elkaar, we kunnen
elkaar vertrouwen. De Finnen lijken niet afgeschrikt
te worden door onze Nederlandse nieuwsgierigheid.

Ik ben de redactie van
Noorderlicht dankbaar
dat ik een paar woorden mag schrijven zodat ik me a a n u k a n
voorstellen. Het is me
al opgevallen dat de Nederlandse Vereniging in
Finland een bloeiend bestaan heeft met vele enthousiaste leden. Bravo,
laten we zo doorgaan.

En zo hebben we inderdaad onze
eerste weken ervaren. We zijn overspoeld met vragen hoe het toch mo-

Bovengenoemd artikel is slechts
een informatieve samenvatting cq.
een interpretatie van ondergetekende. Aan dit artikel kunnen geen
rechten worden ontleend. Iedereen
wordt ten zeerste aangeraden zijn
of haar persoonlijke situatie zelf na
te gaan. Hopelijk, dat dit artikel

dan rondom de Middellandse Zee.

Sinds 2 augustus 2004
ben ik de nieuwe Nederlandse Ambassadeur in
Finland.

Tot voor kort was ik
Ambassadeur in Tunesië, een land gelegen aan
de zuidﬂank van Europa. Onze overplaatsing van het
(uiterste) zuiden naar het (uiterste)
noorden was even slikken. Maar
niet voor onze 13 jarige zoon Philip
die nooit wakker ligt van reizen en
verhuizingen. Voor hem stond allang vast dat Finland ons voorland
was, het land van (onze) toekomst,
het land waar nieuwe dingen worden bedacht.

/8/ http://www.evd.nl/zoeken/
ShowBouwsteen.asp?bstnum=1908
Finland belastingwetgeving
/9/ http://www.helsinki.nl/main.
php?id=1:74 belasting / Finnish tax
administration
/10/ Successie- en schenkingsrecht en recht van overgang; wederkerigheid http://www.minﬁn.
nl/default.asp?CMS_ITEM=MFC
WD5E27D4B5EFCB4950A1341F
FD1570CC0BX12X58289X95
/11/ http://www.vero.ﬁ/nc/doc/
dow n load.a sp ?id =1514 ;279701
Ulkomailla oleva varallisuus, ulkomainen pääomatulo ja asumistodistukset

En die is er, want de afgelopen maand heb ik heel
wat belangstelling langs
zien komen. Uit allerlei
hoeken, de politiek, de universitaire wereld, de overheid, het toerisme.

gelijk is dat Finland in zulke korte
tijd is uitgegroeid tot een modelland voor innovatie in Europa. Dat
is overigens niet helemaal verwonderlijk want de belangstelling voor
het (verschijnsel) Finland staat niet
alleen maar valt samen met de uitbreiding van de Europese Unie.
Door die uitbreiding met maar
liefst 10 landen lijkt het zwaartepunt van de Europese Unie te zijn
verschoven naar het Noorden. Ineens is er meer Europese Unie komen te liggen rondom de Baltische

Je vraagt je af, waar komt
dat allemaal door. Het kan
niet alleen maar onderlinge sympathie en zoek naar innovatie zijn.
Daar kan ik vlak na aankomst nog
geen verklaring voor vinden. Wat
ik wel kan doen is U uitnodigen zelf
uw opvatting hierover te geven. U
kunt dat doen door direct met mij
in contact te treden. Mijn mailadres is HEL-CDP minbuza.nl.
Met vriendelijke groet,
Robert Engels

Onze nieuwe ambassadeur

van de twee landen belasting geheven gaat worden. Daarbij wordt
het nog moeilijker gemaakt, dat
de overledene voor de heﬃng van
successierecht beschouwd wordt in
Nederland woonachtig te zijn, als
hij een Nederlander was die nog
geen 10 jaar in buiten Nederland
woonde /1/. In beide landen zijn er
bovendien nog verschillen in belastingtrappen, belastingkortingen
en andere mogelijke aftrekposten.
Beide belastingdiensten van Nederland en Finland lijken genoeg regeltjes te hebben te kunnen eisen, dat
de belasting in hun land geheven
moet worden.

Erfrecht in Nederland/Finland
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In het grote dierenbos
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Martin Vroegoud, Koning van het
grote dierenbos, zat tevreden voor
zich uit te kijken. De zon scheen, er
stond een lekker briesje, de kinderen waren lekker aan het spelen op
het strand. Het was als een onﬁnse
zomer. Maar Martin Vroegoud zat
dan ook niet in Finland. De stenen
en naalden op de Finse strandjes
waren nooit zijn favoriet geweest. Je
kon potverkoﬃe geen voet verzetten
of je trapte wel ergens in. Een verdwaalde Duitse mol had hem weleens
over Zandvoort verteld en hoe ﬁjn
je daar gaten kon graven en zandkastelen bouwen, maar Martin zat
het niet zitten. Finse mollen hadden
indertijd nogal wat gaten langs de
Fins-Russische grens gegraven. Verrassingspakketje erin, zand erover,
en klaar. Geen enkel probleem. Nu
zat een stel Canadese ijselijke bromberen daar moeilijk over te doen.
Die gaten hadden ze geen problemen
mee, maar wat de verrassingspakketjes betreft konden ze de humor niet
waarderen. Martin zuchtte eens diep.
Wat hem betreft waren de gaten het
grootste probleem. Martin hield van
schoon en opgeruimd. Gaten waren
niet netjes.
Dus zat Martin met familie op
zandwitte strand van Johannesstad,
ergens in het zuiden van Afrika. De
kinderen waren leuk bezig, geen
wolkje aan de lucht. De hemel was
schitterend blauw en de golven gaven
een zacht geruis. Ergens verderop
stond een pinacolada verkoper zijn
waar te venten, maar op Martin’s
klandizie hoefde hij niet te rekenen.
Thuis dronk hij nooit alcohol, en
dus hier ook niet. Tot grote ontzetting van de hofhouding had Martin
champagne van de feestjes verbannen. Men dronk nu een justje als er
iets te vieren viel. Het had hem veel
boze blikken opgeleverd, maar Martin was immuun voor boze blikken.
Als een uil keek hij je met zijn grote
brillenglazen aan totdat je gewoon
weg begon te krimpen. Probleem
opgelost. Er was geen discussie meer
over geweest.
Het strand was mooi opgeruimd.
Schoon gehouden door wat onderbetaalde lokale apen. Dat zou ook wel
wat voor Finland zijn dacht Martin.
Als de Finse stranden wat schoner
zouden kunnen hoefde hij ook niet
halve aardbol over om eens lekker
van het strand te genieten zonder op
al die natuurlijke en onnatuurlijke
rommel te trappen. Ook in de hoofdstad zouden de straten wat schoner

kunnen. Ach wat zou dat de wereld
mooi worden. Martin Vroegoud zat
zo verder wat te mijmeren en met
een gelukzalige glimlach droomde
hij weg.
Terug in Finland had hij er nog
eens met zijn vader over gesproken.
Die was per slot van rekening professor geweest. Papa Vroegoud had
echter wat afwezig voor zich uit gestaard en zoiets als vakantiekolder
gemopperd voordat hij weer in slaap
dommelde.
Groot was Martin’s verbazing ook
geweest toen op een regenachtige
dag persmuskiet het raam binnen
kwam vliegen. Persmuskieten waren
sowieso nooit echt welkom. Enﬁn,
als koning zijnde moest je wel eens
wat. De muskiet nam zijn hoed af
en ging op de rand van de schemerlamp zitten. Martin’s gezicht betrok.
“Die krijg ik daar nooit weg voordat
hij zijn zegje gedaan heeft”, dacht
hij nog. Wat is er nu weer gebeurd?
Lang op een antwoord hoefde hij niet
te wachten. De persmuskiet stak on-

middellijk van wal. “Wat is uw commentaar op de uitspraken van Papa
Vroegoud in de Stadscourant?”, was
zijn eerste vraag. Martin begon nog
donkerder te kijken. “Welke uitspraken?”, vroeg hij wantrouwig. “Weet
u niks van? Nou, eeeh, hij zei zoiets
als dat zwarte apen hier niet zouden
kunnen werken omdat ze niet zo intelligent zijn als onze minst begaafde
witte apen. Nou, nou wat is u commentaar?”, zoemde de persmuskiet.
Martin voelde de woede in zich opborrelen en exploderen. “Eruit”, beet
hij de persmuskiet toe, “eruit”. En
hij keek hem net zolang aan met de
grote glazen totdat de muskiet het
te warm onder de voeten werd en de
kamer verliet.
Een week later stond Martin tegenover een grote groep persmuskieten.
Zijn gezicht stond weinig vrolijker
dan die bewuste avond. Ze wilden
dat hij op zijn blote knieën excuses
aan ging bieden. Maar Martin vertikte dat. Hij zei droog, “ik ben het
wel eens vaker niet met mijn vader
eens”, en daar bleef het bij.

Vooraf

Het ligt in de bedoeling de boekbespreking tot een vaste rubriek
te maken. Zowel nederlandstalige
ﬁctie als non-ﬁctie kunnen besproken worden. Het gaat met name om
boeken die recent zijn uitgekomen.
Hierbij zal ‘recent’ wel met een korreltje zout genomen worden, een
boek van twee jaar terug kan voor
de Nederlandse gemeenschap in
Finland nog steeds iets totaal nieuws
zijn. Alle redactieleden zullen van
tijd tot tijd een boekbespreking verzorgen. We hebben uiteraard niet de
pretentie professionele kunstcritici
te zijn. Boekbesprekingen zijn natuurlijk altijd persoonlijk, maar de
nadruk zal
niet liggen
op het in
de hemel
prijzen of
de grond
i n sch rijven van
boeken.
De bedoeling is om een klein beetje
een kijkje te geven op hetgeen er in
Nederland gepubliceerd wordt.

gelegd door een opdracht van het
NRC om gedurende een jaar (1999)
door Europa te reizen en wekelijks
verslag te doen in de krant. Ofschoon het boek wel een eenheid
vormt schijnt er toch nog wel iets
van die stukjesstructuur door, in
het ene hoofdstuk wat meer dan het
andere. De hoofdstukken zijn gegroepeerde naar achtereenvolgende
maanden waarin Mak tegelijkertijd
zowel thematisch als ook chronologisch (qua eeuw) voortreisde.
De kracht van Geert Mak is om
historische ontwikkelingen en tijdsbeelden te schetsen aan de hand
van de wederwaardigheden van

Een boeiende kĳk
op de 20e eeuw
dit boek voor mij vooral de idioterie
van de oorlog in al zijn aspecten.
Maar nu genoeg gemopperd !
Ondanks mijn kritische kanttekeningen heb ik het boek vrijwel altijd met veel genoegen gelezen en
levert het een boeiende kijk op de
20e eeuw, m.n. de mate waarin de
verschillende volken en landen zaken
al of niet op dezelfde manier beleefd
hebben en de mate
waarin men van de
geschiedenis wist te
leren. En ja, Mak
heeft ook Finland
bezocht en gesproken met Claes
Andersson (tot voor kort kopstuk
in Vasemisliitto, en ook psychiater,
jazz liefhebber en verdienstelijk pianist) en met Amayya Abu-Hanna
(tot Finse genaturaliseerde Palestijnse, publiciste en actief in Vihreä Liitto). Hiermee is meteen al
duidelijk dat zijn informatiebasis
wat smal was wat betreft Finland,
hoewel Mak ook veel vakliteratuur
verzameld heeft. Wat hij allemaal
over Finland schrijft moeten jullie
zelf maar uitvinden, maar een fraai
citaat waarin hij zijn overtocht van
Zweden naar Finland beschrijft wil
ik jullie niet onthouden, aangezien
het Mak’s gave des woords en gevoel
voor metaforen goed etaleert.

In Europa - reizen door de twintigste
eeuw door Geert Mak

Titel: In Europa - reizen door de
twintigste eeuw.
Schrijver: Geert Mak.
Uitgeverij: Atlas.
Aantal bladzijden: 1222.
Jaar: 2004.
Prijsindicatie: 40 euro.

Kronikeur van de
recente geschiedenis
Geert Mak heeft een reputatie gevestigd als kronikeur van de recente
geschiedenis in Nederland, met
name bekeken vanuit een sociaal
gezichtspunt en vaak geplaatst in
de belevingswereld van een individu
of familie (eerdere boeken o.a.: Hoe
God verdween uit Jolwerd; De eeuw
van mijn vader).
Met In Europa heeft Mak wel
een hele zware klus op zich genomen. Om te beschrijven hoe men
in verschillende Europese landen
de twintigste eeuw heeft beleefd is
meer een levenswerk dan één boek.
De grondslag van het boek werd

personen, zonder de essentie van de
beschouwde maatschappelijke ontwikkeling uit het oog te verliezen.
De geschiedenis krijgt aldus een
gezicht en dat is vaak meer aansprekend dan een anonieme verhandeling of een feitenrelaas en is zelfs
ijzersterk als de schrijver niet vervalt in anekdotiek. Echter waar bij
de vorige boeken deze aanpak zeer
goed werkte stuit het hier toch op
de grenzen van zijn toepasbaarheid.
Door de veelomvattendheid van het
beschrevene moet Mak meer gaan
uitleggen op de wijze van een studieboek. Verder lopen er een aantal ‘tijden’ door het boek heen. Ten
eerste is er het ‘nu’, d.w.z. wat Mak
gedurende die reis in 1999 beleeft.
Dan zijn er de terugblikken aan de
hand van levensverhalen van ondervraagde personen (middels citaten,
samenvattingen van Mak, etc.) en
verder zijn er de feitelijke of studiematige beschrijvingen (van een
leger, veldslag, etc.). Op zich is het
naast elkaar voorkomen van ‘tijden’
uiteraard niets bijzonders in een
boek, maar het gevolg is dat Mak’s
verpersoonlijkingsbenadering van
de geschiedenis minder eﬀectief uit
de verf komt. Ook krijgt de Tweede
Wereldoorlog, ofschoon ontegenzeggelijk een dramatische dieptepunt, wel erg veel aandacht. Het
boek heeft een uitgebreid notenapparaat en een ﬁkse literatuurlijst
en noodt aldus uit tot meer lezen.
Naast de vele rake beschrijvingen
en boeiende beschouwingen toonde

“…Om zes ‘s avonds laten we de
kade van Stockholm achter ons, de
laatste ﬂats schuiven voorbij, in de
huizen staat het eten op tafel, de televisie aan, de kleintjes gaan naar bed
en wij de nacht in. Andere paleizen
drijven tegelijk met ons weg, naar
Estland, Letland of een paar Zweedse
eilanden.
De hele nacht schudt en kraakt het
schip. Bij het eerste licht ga ik naar
buiten. Op het bovendek blijkt een
ijskoude storm te staan, maar het
schip glijdt voort als een strijkijzer
Gods.”
Adriaan Perrels

Boekbespreking

19

Editiesponsor - Salla, de vakantiebestemming voor het hele gezin

20

Salla

Wie Salla zegt, zegt.....? Natuurlijk! Zonder natuur, rust
en ruimte zou Salla immers geen Salla zijn. Mooie naam,
Salla. Elk jaar wordt op 19 juli, haar naamdag, de Salladag gevierd.
Deze happening trekt ieder jaar weer vele duizenden
bezoekers naar dit doorgaans rustige kerkdorp in Oost
Lapland. De gemeente Salla bestaat uit vele gehuchten en
dorpjes, samen goed voor

Ca. 4800 inwoners. Zij moeten de totale oppervlakte van
de gemeente, bijna 6000 km2, delen met de vrij rondlopende ca.12.000 rendieren. Gemiddeld amper één mens
en twee rendieren op een vierkante kilometer. Heel veel
ruimte dus! Op het grondgebied ook een deel van Nationaal Park Oulanka, men zegt wel het mooiste Nationaal
Park van Finland en een van de mooiste van Europa.
Het WNF heeft het park uitgeroepen tot Europese jungle
en inmiddels maakt het ook deel uit van de vanuit Nederland gesponsorde PAN Parks organisatie (http://www.panparks.org). Noord Salla bestaat voor het grootste gedeelte
uit een van de grootste wildernisgebieden van Europa:
Tuntsa, een wildernis met tunturi’s (kale Laplandbergen), elanden, beren, wolven en rendieren. Midden Salla
heeft meer groen, meren en riviertjes, een enkele tunturi
en het kerkdorp. Zuid Salla bezit meren, rivieren en veel,
heel veel bos. Vandaar dat in het voorjaar de vogelaars
hun hart op kunnen halen en in het najaar de Ruska met
al haar prachtige herfsttinten velen naar deze omgeving
doet trekken.

Sallatunturi

Temidden van dit alles ligt onderaan de Sallatunturi het
toeristencentrum met hotel Revontuli, vakantiebungalowpark Sallatunturin Tuvat en Salla’s Caravan Camping, die

bij de Finnen vooral in de winter in gebruik is, maar ’s
zomers ook aangedaan wordt door buitenlandse toeristen.
Een net hotel, eenvoudige tot zeer luxe vakantiebungalows
met sauna en open haard en een caravan/camper camping
met alle voorzieningen. Op de grens van het ca. 10 km
verderop gelegen Salla Dorp is ook nog een eenvoudige
kleine (gras) camping te vinden. Er is dus echt voor elk
type vakantieganger wel een slaapplekje te vinden.
’s Winters zijn de hellingen van de Sallatunturi een
eldorado voor de fervente skiër. Niet vanwege de lengte
van de piste alswel vanwege de uitstekende preparaties en
fantastische sneeuwkwaliteit. Geen overvolle pistes, maar
alle ruimte om je techniek te verﬁjnen. Wie Swatch accessoires heeft: ook in Salla kan deze geavanceerde techniek
gebruikt worden om uw skipas ‘op te laden’.
Overigens, wist u dat Salla de snelste skipiste van Finland heeft? Tijdens het WK Speedskiën in 2003 werd het
baanrecord van maar liefst 167,91 km/h gevestigd! Maar
doorgaans liggen de snelheden van de toeristen aanmerkelijk lager.........Wie dat allemaal te snel gaat, kan voor het
langlaufen kiezen: Ruim 100 km lattu, waarvan 23 km
verlicht! Een skipas kost ca. €25, per 6 dagen ca. €100.
Ski's / stokken / schoenen ca. €22, 6 dagen ca. €70.

Rendierpark

’S Zomers en ’s winters worden er vanuit het op ca. 4 km
van de Sallatunturi gelegen Rendierpark door Jotos Activity Center de nodige activiteiten georganiseerd. Onder
leiding van ervaren en deskundige gidsen is het mogelijk
om te kanovaren in Oulanka, een huskyfarm te bezoeken,
uitleg te krijgen over het leven van de rendieren, te hiken,
sneeuwschoenwandelen, ijsvissen, rendiersledetochten en
topper is de huskysafari. Van een kort rondje tot een tweedaagse safari is mogelijk. Na aﬂoop ontvangt u een huskydan wel rendierrijbewijs. In de omgeving van Sallatunturi
zijn ’s zomers vele wandel- en mountainbiketochten te
maken. (verhuur mountainbikes bij Sallan Caravan). Het
beroemdste wandelpad is het zgn. OPOE-pad. In een
notedop ziet u alle landschappen: moeras, bos, heuvelrug
en een meertje. Een prachtige gelegenheid om ervaring op
te doen en te picknicken bij een kampvuur en een laavu
(halfopen schuilhut).
Heeft u al zin gekregen? Bart Braafhart kan u nóg uitgebreider informeren: bart@salla.ﬁ

www.salla.fi
In alle jaargetijden
dé vakantiebestemming
voor het hele gezin
Beleef de sensatie van:
Middernachtzon
Ruska
Noorderlicht
Nationaal Park Oulanka, de wildernis van Tuntsa, het Rendierpark.
Kanovaren, kerkbootroeitocht, hiken, goudzoeken, bessen- en
paddestoelen plukken.
Husky- en rendiersledetochten, sneeuwschoenwandelen,
ijsvissen en sneeuwscootersafari’s
En altijd heerlijke Lapse delicatessen in de A la Carte Restaurants!

SALLA, altijd goed!

Editiesponsor - Salla, de vakantiebestemming voor het hele gezin
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Noorderlicht nr 1, pagina 1
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Noorderlicht nr 1, pagina 2
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De kerstman en sinterklaas
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Kookrubriek
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Dialect
Peter Starmans feliciteert de pasgeborene

26

De achterkant

27

ALV 29 Maart 1996
28

Een woord van de voorzitter

29

Mitä SUOMALAISUUS on?

30

Kinderpagina

31

Weer of geen weer

32

Het Raumanees

33

Kerstnotities

De hamvraag

34

Persoonlijke berichten

Kerstnotities
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Vader de Caluwe - Het begin van de Nederlandse vereniging
36

Laplander van het jaar 2002
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Personeelsadvertentie Vertaa.fi

38

Internet Developer (m/f )
Vertaa.ﬁ is the leading price comparison portal (B2C e-commerce) in Finland.
Vertaa.ﬁ is a daughter company of Dutch based Vergelijk.nl, which is one of the largest price and product comparison sites. Vertaa.ﬁ started in the Finnish market year
2000. The oﬃce is based in Utrecht, the Netherlands.
Vertaa.ﬁ has grown signiﬁcantly and is now looking for an Internet Developer (BA
/BSc level). You will become part of the internet development team of Vergelijk.nl.
Your speciﬁc task will be to carry out the ambitious technical planning of Vertaa.ﬁ.
You will be responsible for the daily maintenance of the Finnish website, the adding
of functionalities, and the further improvement of the site. You will work closely
together with the Vertaa.ﬁ’s Category Manager.
Therefore, it is important that you are ﬂuent in Finnish and have good knowledge
in Dutch and in English. Also, it is important that you are able to work accurately
and you have an eye for details. You love taking initiative. You have a creative mind
and you like to contribute your ideas in order to expand Vertaa.ﬁ. You have excellent communication
skills and enjoy working in a young and dynamic team.
Job requirements:
•
•
•
•
•
•

University degree (BA or BSc);
good knowledge of Perl;
experience with MySQL, Linux or Unix;
advanced experience of HTML, Javascript and CSS;
good communicational skills;
ﬂuent in Finnish and English and good knowledge in Dutch.

If you would like any more details about Vertaa.ﬁ and this position, please contact
Liisa Matinvesi (Category Manager) at info@vertaa.ﬁ or on 09-4521700. Please send
your application with your CV: info@vertaa.ﬁ .

Artikelen, tekeningen en fotos dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk layout
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat in 150 of 300 dpi. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt
wordt!! Bekijk de plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Mensen die tabellen opsturen doen dat in
word of excel! Geen tabellen als plaatjes graag! Zend het geheel per email naar noorderlicht_ﬁnland@yahoo.com

Verhuisd?
Geeft u 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. 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://www.starware.nl/nedverﬁn/forum/
. De Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Eens per maand
TURKU
•
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
•
Contactpersoon: Ashwin van der Woude
•
Tel. 044 - 291 0341
JYVÄSKYLÄ
De borrelavonden in Jyväskylä zijn omgedoopt tot etentjes. Voor
informatie over de aankomende data neem contact op met Maai•
•

meer
ke.

Contactpersoon: Maaike Beenen
Tel. 050 - 599 3116

OULU
In Oulu worden Kolonisten van Catan-avonden bij mensen
gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd. Borrelavonworden normaal gesproken gehouden in:
•
•
•

t hu is
d e n

Tervahovi (Hallituskatu 13-17)
Contactpersoon: Sandra van der Veen
Tel. 050 - 573 9762

HELSINKI
•
Pullman Bar (centraal station, tweede etage)
•
Contactpersoon: Adriaan Perrels
•
Tel. 050 - 583 8575
ten.

Agenda
Zaterdag 13 november. Savusauna- en gourmetavond.
Zaterdag 4 december. Sinterklaasavond.
29, 30 of 31 december. Oliebollenavond 2004.

Contactpersonen
Regio

Contactpersoon

FORSSA
HELSINKI
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LOHJA
MIKKELI
OULU
TAMPERE
TURKU

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Maaike Beenen
Aty Gerasimoﬀ
Stephan Vermeulen
Marcel de Boer
Sandra van der Veen
Johan Scholliers,
Ashwin van der Woude

VAASA

Erik Smit

Email

jospeternl@netscape.net
ariepaivi@yahoo.com.uk
maaikebeenen@hotmail.com
atygerasimoﬀ@fotokone.ﬁ
vermeulen@kolumbus.ﬁ
marceldeboer@luukku.com
sandra.vanderveen@luukku.com
johan.scholliers@lid.kviv.be
aschwin.van.der.woude@
linux-aktivaattori.org
erik.smit@pp.inet.ﬁ

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575
050 - 599 3116
040 - 822 4790
050 - 322 7144
040 - 572 8084
050 - 573 9762
050 - 599 4359
050 - 567 6665
050 - 373 8310

Actuele Informatie

Kopy inleveren voor 14 januari 2005

Lähettäjä:
Jos Helmich
Rastaantie 4
30100 Forssa

