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In dit nummer vindt u een strip
met een grapje van Marko Dekker
uit Oulu. Wij hebben nog een grotere strip van hem gekregen, maar
die bewaren wij voor de volgende
keer.
Dit nummer van noorderlicht is
met name gewijd aan zeer serieuze
zaken zoals de notulen van de algemene ledenvergadering in Turku en
de aldaar gepresenteerde begroting
voor volgend jaar. Tevens vind u
een concept voorstel van het bestuur voor nieuwe verenigingsstatuten. Dit is een discussiestuk en
geen eindvoorstel! Het is de bedoeling dat eind februari in Noorderlicht een eindvoorstel gepubliceerd
wordt. U mening is daarom meer
dan welkom. Kernpunten zijn in
het kort. Loslaten van het nationaliteitsbeginsel, stemrecht voor
partners, en het vaststellen van de
kiesgerechtigde leeftijd. Er is een
debat of dat 16 jaar of 18 jaar moet
zijn. Het zal waarschijnlijk een van
die dingen zijn waar u over kunt
kiezen.
Zelf vind ik dat er eigenlijk nog
een paragraaf over onderverenigingen ontbreekt, maar de vraag is
hoe zeer daar behoefte aan is. Bij
de algemene ledenvergaderingen in
Tampere en Turku is niets van een
dergelijke behoefte gebleken. Beter
is het misschien om gewoon een
actieve contactpersoon in de regio
te hebben. In Jyväskylä en Tampere
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komen daardoor inmiddels aardig
wat activiteiten van de grond. De
hyves die we op het internet hebben helpen hierbij. Johan Plomp
heeft een artikel geschreven over de
hulp die u bij organisatie van activiteiten kunt verwachten. Het is al
heel lang beleid, maar het is goed
om er nog eens extra de aandacht
op te vestigen.
In dit Noorderlicht een advertentie van onze nieuwe sponsor,
management events. Welkom bij de
club. Management events heeft een
hoop vacatures te vervullen. Een
kijkje op hun website is daarom zeker de moeite waard. Voor management events hebben wij afgelopen
tijd emails rondgestuurd. Bij sommigen kwam dat een beetje rauw op
het dak vallen (ook omdat we dat
niet zo vaak doen), maar over het
algemeen was de respons positief. In
dit nummer publiceren we de richtlijnen zoals door mij geformuleerd
en gepresenteerd in de algemene
ledenvergadering van vorig najaar
(2006). Ik hoop dat dit de angst
van sommigen dat we hier verkeerd
mee om zouden gaan wegneemt. De
regels zijn vrij strikt en het is ook de
bedoeling dat zo blijft.
Maaike Wachters heeft een scriptie over Nederlandse emigranten in
Finland geschreven. Een samenvatting van haar bevindingen kunt u
lezen in Noorderlicht. Daarnaast
nog verschillende verslagen van ac-

tiviteiten die afgelopen tijd hebben
plaatsgevonden. Het lustrumfeest
zit daar niet bij. Dat komt om we
al een hoop fotomateriaal op de
website hebben staan en daarbovenop nog een DVD in de maak is,
maar wie weet komen er in Februari nog op terug. We hebben een
korte bespreking van het nieuwste
boek van Arnold Pieterse, Martin
Albers uit Tampere stelt zich voor
en Peter Starmans schrijft nog iets
Martinus Schuurman, een befaamd
muziekkenner.
Verder aankondigingen van Sinterklaasfeesten in de regio Helsinki,
Oulu, en Tampere. Het bestuur is
van zins volgend jaar nieuwe pakken voor Sint en Piet te kopen
indien daar behoefte aan is. Sinterklaas is namelijk Finland aan het
veroveren en dan zijn extra stimuli
in deze richting nooit weg.
Dan wil bij deze ook nog de aandacht vestigen op een artikel over
de "wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoﬀers". Mensen waarop deze
wet van toepassing is en voor een
uitkering in aanmerking denken te
komen moeten daar vlug mogelijk
achteraan. En o ja, er zijn nog steeds
Nijntje knuﬀelrammelaars voor de
allerkleinsten.
Prettige kerst en gelukkig nieuwjaar gewenst van de redactie
Jos Helmich
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este vrienden, de winter is weer
begonnen. Het daglicht is er
heel wat minder dan een half jaar
geleden en de temperaturen zijn ﬂink
gezakt. Voor de kinderen betekent
dit feest, zij wachten op Sinterklaas,
schaatsen, sneeuw en de kerstman.
Voor onze kinderen is het is een voorrecht om te mogen opgroeien in een
gezin met twee culturele achtergronden. In dit land zijn er niet zo veel
gezinnen waar zowel Sinterklaas als
Joulupukki een bezoek brengen.
Niet alleen de kinderen maar
ook vele volwassenen genieten van
plezierige activiteiten in de winter.
Wanneer er in Finland sneeuw ligt
kun je gaan skiën, sleeën of maak je
sneeuwpoppen en iglo's. Wanneer het
vriest en er geen sneeuw ligt haal je
de schaatsen weer te voorschijn. Ook
zijn er mensen die het koude water
trotseren door te gaan ijszwemmen
en enthousiaste vissers doen aan ijsvissen. Thuis zijn de kapstokken vol
met winterkleding die je in Nederland nooit nodig zou hebben.
December, feestmaand, betekent
ook gevoelens van nostalgie. Geen
sinterk laasliedjes gedurende het
winkelen. Opeens merk je dat je ze
toch wel een beetje mist. Evenals de
pepernoten en de chocoladeletters.
Speculaas kan men nu gelukkig ook
in Finse winkels kopen. Wanneer
Sinterklaas weer vertrekt uit Nederland, viert Finland feest.

Marko Dekker - Strip

Voor ons nieuwe vaderland is 90jaren van zelfstandigheid een hele
goede reden om feest te vieren. Sinds
onze vereniging werd opgericht, 70
jaar geleden, is er veel veranderd in
Finland. De redactie van het lustrumboek vond het dan ook een
interessante mogelijkheid om via ar-

chieven over Nederlanders in Finland
ook meer te leren over de geschiedenis van Finland. Het werk van deze
redactie wordt nu voorgezet door
twee nieuwe werkgroepen, met name
het schrijven van kronieken (o.l.v.
Peter Starmans) en het ordenen en
opsporen van archieven (o.l.v. Arie
Oudman). Beide groepen werken
nauw samen, het is onmogelijk om
betrouwbare kronieken te schrijven
zonder de beschikking te hebben
over archiefmateriaal. Beide werkgroepen zijn dan ook dankbaar voor
alle mogelijke hulp van onze leden
wat betreft het aanvullen van onze
archieven en kronieken.
Het is gebruikelijk om gedurende
de feestdagen familie en bekenden
te ontmoeten. Helaas zijn er ook
leden wier contactenwereld door
omstandigheden kleiner geworden
is. Als voorzitter hoop ik van harte
dat wij elkaar ook steunen op mo-

menten wanneer een medelid ons
nodig heeft. Er zijn mensen die de
kersttijd ervaren als een periode van
eenzaamheid.
Na de kerstdagen wordt het weer
tijd om ons voor te bereiden op het
jaar 2008. Het bestuur heeft besloten dat dit een jaar wordt met
traditionele activiteiten. Zoals gebruikelijk wordt het jaar begonnen
met de nieuwjaarsreceptie. De voorjaars-ALV is in Helsinki. Gedurende
de ALV in Turku heeft het bestuur
opbouwende feed-back gekregen over
het aanpassen van de statuten aan
de eisen van de tegenwoordige tijd.
Meer hierover elders in dit blad.
Bij deze wens ik al onze leden
PLEZIER IGE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG 2008
Henriette van der Woude

n dit artikel wil ik een overzicht
geven van de resultaten van het
onderzoek dat ik in het kader van
mijn afstudeerscriptie voor de Universiteit van Tilburg (studierichting
Interculturele Communicatie) heb
uitgevoerd. Het onderzoek richtte
zich op de groep Nederlandse immigranten in Finland, waarbij verschillende onderwerpen aan bod
kwamen, onder andere taalkennis,
aanpassingsmethodes en de houding tegenover de Finse overheid.

Statistieken

een kleine groep. Het totaal aan
immigranten in Finland is 2,3%,
ongeveer 120,000 op een bevolking van 5,3 miljoen. Het aandeel
Europese immigranten is 66% van
het totale aantal immigranten. De
Nederlandse groep in Finland was
in 2006 een groep van 919 personen, wat neerkomt op een aandeel
van 0,75% op het totaal van immigranten in Finland. De groep Nederlanders is vrij gestaag gegroeid
sinds de jaren ‘90, zoals is te zien
in de graﬁek.

Redenen van vertrek

vele verschillende andere redenen
aan te wijzen, zoals familieredenen.
In het geval van Finland zijn het
volgens de oﬃciële cijfers inderdaad
meestal familieredenen dat mensen
naar Finland emigreren. Dit wordt
ook bevestigd door de antwoorden
die de respondenten in deze studie
geven: het grootste deel is naar Finland verhuisd om familieredenen.
De tweede meest voorkomende reden is werk of studie. De resultaten
van het onderzoek bevestigen dus
de theorie dat migratiebeslissingen

niet altijd op basis van economische
redenen worden gemaakt. In het geval van Finland is dit zelfs meestal
niet het geval.

Nederlandse immigranten in Finland zijn hoofdzakelijk mannen, in
Er zijn verschillende redenen
2006 waren er 729 Nederlandse
waarom mensen emigreren. De
mannelijke inwoners in Finland, en
keuze om te migreren is afhankeDe samenleving van ont190 vrouwelijke. De mannen maken
lijk van de context en de afweging
vangst
dus 79% uit van de groep Nederlanwordt door elke migrant anders geders in Finland, en vrouwen 21%.
maakt. Traditioneel wordt migratie
De samenleving van ontvangst
Qua leeftijd zit het grootste deel van
vaak door middel van economische
is een steeds belangrijkere rol gaan
de Nederlandse immigranten in de
redenen verklaard, maar er zijn ook
spelen bij migratie. Door de steeds
groep van 35 tot 44 jaar
toenemende migratiestromen
oud (302 personen, 33%).
en de veranderende houding
Leeftijd
Aantal
Percentage
De z e g roep wordt op
tegenover migranten zijn de
de voet gevolgd door de
regels in een groot deel van
0-14 jaar
64
7%
groep van 25 tot 34 jaar
de migratielanden aange15-24 jaar
40
4%
oud (273 personen, 30%).
scherpt. Het zijn steeds meer
25-34 jaar
273
30%
Gezamenlijk vormen deze
de beperkingen die landen
leeftijdsgroepen dus 63%
aan immigratie stellen die
35-44 jaar
302
33%
van de groep Nederlandse
het aantal immigranten dat
45-54 jaar
128
14%
immigranten in Finland
binnenkomt bepalen. In Finen zijn beduidend groter
land is de overheid juist bezig
55-64 jaar
68
7%
dan de overige groepen.
het aantal migranten te laten
65-74 jaar
29
3%
toenemen. Regels worden
74 jaar en ouder
15
2%
Nederlanders in Finversoepeld en het immigratieproces wordt makkelijker
land
gemaa kt om meer immiVerdeling Nederlandse immigranten in Finland in
Ne d e rl a nd s e i m m i granten te trekken; dit om
2006 naar leeftijd, bron: Statistics Finland, 2007
granten in Finland zijn
de vergrijzing van de Finse
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bevolking tegen te gaan. Een groot
deel van de respondenten is van mening dat het immigratieproces soepel
verloopt voor Nederlanders, hoewel
enkelen ook stevige kritiek hebben.
Het lijkt erop dat dit vooral te maken heeft met het tijdstip waarin men
naar Finland is verhuisd. De respondenten die vóór de Finse toetreding
tot de Europese Unie in 1995 zijn
verhuisd hebben over het algemeen
meer moeilijkheden ervaren dan de
immigranten die na 1995 zijn gekomen. Dit gaat echter niet in alle gevallen op. Het lijkt erop dat het ook
veel te maken met de houding die
men zelf aanneemt en of men hulp
krijgt van iemand die al in Finland
woont en de taal spreekt. Respondenten geven zelf ook aan
dat het met hulp van de Finse
partner of begeleider vaak makkelijker gaat. Wat betreft de
houding, de antwoorden die respondenten geven zijn natuurlijk
subjectief; wat de één makkelijk
vindt kan de ander omslachtig vinden. De houding van de
Finse bevolking tegenover immigranten is sinds de jaren ‘80
ook steeds positiever geworden.
Dit wordt ook ondersteund door
de resultaten uit het onderzoek.

zonder kennis van de Finse taal nooit
helemaal zal integreren. Ook vindt
een ruime meerderheid het belangrijk
om Fins te leren. Opvallend is dat een
minder grote meerderheid het eens is
met de stelling dat je Fins moet kennen om goed te kunnen functioneren
in Finland. Er lijkt dus onderscheid
gemaakt te worden tussen echte integratie en het kunnen functioneren
in een land. Respondenten hebben
dan ook aangegeven dat men in principe wel zonder Fins zou kunnen in
Finland omdat een groot deel van
de Finnen voldoende Engels spreekt;
voor de echte integratie moet men
echter volgens de respondenten wél
de taal kennen.

Taalkennis wordt over
het algemeen als één
van de belangrijkste
voorwaarden voor integratie gezien.

De migrant en de taal

Wat betreft de kennis van de Finse
taal onder Nederlandse immigranten is er veel variatie. De meeste
respondenten geven aan de taal onvoldoende te kennen, maar er is ook
een redelijk deel dat aangeeft de taal
voldoende tot zeer goed te spreken.
De vraag is dan vervolgens wat deze
variatie veroorzaakt. Naar mijn mening zijn er verschillende verklaringen; bijvoorbeeld de periode dat men
al in Finland is en het belang dat
men hecht aan kennis van de Finse
taal. Wat de periode betreft blijkt
er in deze groep correspondenten
erg weinig samenhang te zijn tussen
de tijd die men al in Finland heeft
doorgebracht en de kennis die men
heeft van de taal. Ook de relatie tussen taalkennis en het belang dat men
hecht aan Finse taalkennis lijkt niet
direct te zijn. Wel lijkt er een positieve samenhang te bestaan.

Taalkennis wordt over het algemeen als één van de belangrijkste
voorwaarden voor integratie gezien.
Ook de Finse overheid hecht veel
belang aan kennis van de Finse taal
en heeft taalcursussen tot één van de
pijlers van de integratiewet gemaakt.
De Nederlandse respondenten in
deze studie lijken het hier mee eens te
zijn, een zeer ruime meerderheid van
de respondenten geeft aan dat men

De Nederlandse taal lijkt een link
te zijn naar de eigen culturele achtergrond. Een grote meerderheid
van de respondenten die kinderen
hebben brengt deze kinderen ook
in contact met de Nederlandse taal.
Een deel praat Nederlands met de
kinderen en een ander deel laat de
kinderen les volgen. Als reden hiervoor wordt veelal aangegeven dat de
kinderen kunnen communiceren met

Een groot deel van de respondenten voelt zich welkom in Finland en
ervaart geen problemen op basis van
culturele achtergrond. De respondenten hebben over het algemeen
het idee dat Finnen vinden dat ze
deel uitmaken van de maatschappij.
Ook hier zijn natuurlijk uitzonderingen op, maar over het algemeen
hebben Nederlanders het gevoel dat
Finnen geen probleem hebben met
de aanwezigheid van Nederlanders.
Wel moet hierbij opgemerkt worden
dat enkele respondenten wel een verschil aangaven tussen Nederlanders
en andere nationaliteiten; ze gaven
aan dat in hun ervaring voornamelijk
niet-Westerse immigranten nog wel
eens moeilijkheden hebben.

familieleden in Nederland en dat ze
zich de Nederlandse cultuur eigen
kunnen maken. Taal lijkt dus sterk
verbonden te zijn met cultuur voor
Nederlandse immigranten.

Aanpassing
Het aanpassen aan een ander land
kan op verschillende manieren gebeuren en is af hankelijk van verschillende variabelen. In het geval
van de respondenten in deze studie
gebeurt aanpassing vooral door het
leren van de taal en het overnemen
van gewoontes en gebruiken. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat
een redelijk aantal respondenten van
mening is dat er niet veel verschil
is tussen Finland en Nederland wat
betreft cultuur, en dat het daardoor ook niet echt nodig is om je
echt aan te passen. De meeste respondenten hebben wel interesse
in Finse activiteiten, maar veelal
doen ze enkel de dingen die ze
zelf leuk vinden en blijven vooral
zichzelf. Er is dus geen sprake van
assimilatie, meer van integratie. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen
interne en externe assimilatie, wat
bij deze respondenten ook van toepassing lijkt te zijn. Een groot deel
van de respondenten past zich aan de
Finse gebruiken en gewoontes aan,
maar blijft zich Nederlander voelen.
Enkele respondenten merken ook op
dat ze zich in Finland thuis voelen,
maar dat ze altijd Nederlander zullen blijven. Een deel van de respondenten vermeld wel dat hun gedrag
veranderd is. Opvallend is dat de
taal geen voorwaarde voor aanpassing lijkt te zijn, terwijl er vanuit de
Finse overheid veel aandacht wordt
besteed het belang van taalkennis bij
immigratie. Een deel van de respondenten vindt zichzelf aangepast aan
de Finse samenleving, maar vermeld
hierbij enkel de taal nog niet machtig
te zijn. Een ander deel van de respondenten vindt zichzelf juist nog
niet helemaal aangepast omdat men
de taal nog niet spreekt. De meningen lijken dus verdeeld te zijn over
wat aanpassing precies betekent. Dit
begrip is expres niet uitgelegd in de
vragenlijst, om de respondenten de
kans te geven een eigen deﬁnitie te
formuleren. Het verschil van mening
zou te maken kunnen hebben met de
verschillende interpretaties die men
aan ‘aanpassing’ kan geven. Zoals
eerder opgemerkt is simpel functioneren in een land goed mogelijk
zonder taalkennis, en het zou kunnen dat sommige respondenten dit

als aanpassing zien. Anderen vinden
zichzelf wellicht pas aangepast als
men volledig geïntegreerd is.

Culturele identificatie
Culturele identiﬁcatie is een
kwestie van het gevoel bij een bepaalde groep te horen. In dit licht
is het interessant dat een groot deel
van de respondenten in deze studie
aangeeft het Nederlandse paspoort
niet op te willen geven voor emotionele redenen. Veel respondenten
geven aan Nederlander te willen
blijven en hebben dus een bepaalde
band met Nederland; ze hebben
mogelijk het gevoel nog te veel bij
de Nederlandse groep te horen om
dit op te geven. Dit betekent echter
dat men dus ook de Finse nationaliteit niet aan wil nemen. Enkele
respondenten overwegen om een
dubbele nationaliteit aan te vragen
omdat men ook een band heeft met
Finland en dit graag tot uiting wil
brengen door middel van het aanvragen van de Finse nationaliteit,
maar er zijn niet veel respondenten
die hier behoefte aan hebben. De
vraag is dan in hoeverre nationaliteit te maken heeft met de integratie in een land en in hoeverre
nationaliteit slechts een symbool is
geworden binnen Europa omdat er
geen directe praktische aanleiding
is (bijvoorbeeld om ergens te mogen wonen) om van nationaliteit te
veranderen.
Een andere vraag in de vragenlijst was om aan te geven hoeverre
men zich Nederlander of Fin voelt.
De antwoorden hierop geven een
indicatie van de cultuur waar men
zich mee identiﬁceert. Wat het eerste opvalt is dat bijna niemand van
mening lijkt te zijn dat identiteit
een rechtlijnig proces is; het idee dat
als de één minder wordt dat de ander dan automatisch evenveel meer
wordt is bij deze groep niet van toepassing. Er is bijna geen samenhang
tussen de twee identiteiten. Identiteit blijkt ook heel sterk te zijn en
moeilijk te veranderen, er zijn maar
heel weinig respondenten die zich
meer Fins dan Nederlands voelen en
het gemiddelde van de Nederlandse
identiteit ligt een stuk hoger dan
dat van de Finse identiteit. Daarnaast geeft een groot deel van de
respondenten aan de Nederlandse
identiteit belangrijk te vinden. Uit
de resultaten van het onderzoek
wordt niet duidelijk welke variabelen identiteit beïnvloeden; er is geen

correlatie met kennis van de Finse
taal, leeftijd of tijd dat men al in
Finland woont.

heeft gekregen. De respondenten in
deze studie zijn dus waarschijnlijk
niet representatief voor alle Nederlanders in Finland, omdat
een groot deel van de respondenten door de opzet van
het onderzoek automatisch
al contact heeft met andere
Nederlanders. De resultaten
van het onderzoek zouden
hierdoor beïnvloedt kunnen
worden; de Nederlanders die
aan dit onderzoek hebben
meegewerkt zijn allicht al meer geneigd om andere Nederlanders op
te zoeken en zich bezig te houden
met hun Nederlandse identiteit
dan Nederlandse immigranten die
geen Nederlandse vrienden hebben
in Finland.

Velen willen hun Nederlandse paspoort
niet opgeven.
Contact met andere Nederlanders
Het netwerk van landgenoten in
het nieuwe land is een belangrijk aspect bij migratie. Ten eerste kan het
netwerk als informatiebron dienen,
en dit lijkt ook zeker het geval te zijn
bij de respondenten in deze studie.
Één van de redenen die mensen opgeven om contact te zoeken met andere Nederlanders is om informatie
over Finland en het migratieproces
in te winnen. De belangrijkste reden lijkt echter emotioneel te zijn:
mensen willen graag contact met
mensen die dezelfde culturele achtergrond hebben en gebruiken deze
contacten ook om te zorgen dat de
Nederlandse cultuur deel blijft uitmaken van hun leven. Opvallend
is dat iedere respondent wel op de
één of andere manier contact heeft
met Nederlanders, de één heel actief via de Nederlandse Vereniging
en de ander meer toevallig en vrijblijvend, maar er is niemand die
aangeeft niets met andere Nederlanders te maken te hebben (hoewel er
enkele zijn die wel afstand houden
van andere Nederlanders). Dit kan
waarschijnlijk grotendeels verklaard

Uit deze studie is vooral naar
voren gekomen dat de enige algemene opmerking die er te maken is
over Nederlandse immigranten in
Finland, is dat het een heterogene
groep is. Er zijn veel onderlinge
verschillen, niet alleen wat betreft
leeftijd en reden om naar Finland
te verhuizen, maar ook in de mate
van aanpassing, de mate waarinmen
het nodig vindt om zich aan te passen, de taalkennis en de band die
men heeft met Nederland en andere
Nederlanders in Finland. De groep
respondenten die met deze studie
heeft meegewerkt is maar een kleine
steekproef van de totale groep, en
verder onderzoek zou waarschijnlijk
beter de hele groep in beeld kunnen
brengen. Ook zou het interessant
zijn om een vergelijking te maken
met andere nationaliteiten binnen
Finland, vooral omdat de verschillen tussen de immigrantengroepen
volgens eerder gedaan
onderzoek groot blijken (met name tussen
Westerse en niet-Westerse immigranten).
Deze studie kan daar
alvast een eerste bijd ra ge a a n le veren.
Ook zou het interessant zijn om een vergelijking te maken met Nederlandse immigranten
in andere landen. Er is nog niet veel
onderzoek verricht naar de migratiestromen van de laatste jaren en
ook hiervoor zou deze studie als
opstapje kunnen dienen. De volledige versie van mijn scriptie is op
verzoek verkrijgbaar.

Nederlandse immigranten in Finland zijn een
heterogene groep
worden doordat deze mensen ook
niet mee zouden willen werken aan
deze studie, maar het geeft wel aan
dat veel migranten toch bewust nog
met hun afkomst bezig zijn.
Een groot deel van de respondenten geeft ook aan zich nog
betrokken te voelen bij wat er in Nederland gebeurt en gaat regelmatig
terug naar Nederland. Hierbij moet
wel opgemerkt worden dat een groot
deel van de respondenten de vragenlijst via een andere Nederlander

Maaike Wachters
maaike.wachters@gmail.com
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M

enigeen zal liever wat anders lezen dan de statuten, desalniettemin hopen we toch dat iedereen wil meedenken
en zijn of haar mening erover wil geven. Het huidig bestuur heeft herhaaldelijk benadrukt dat de NViF zo goed
mogelijk met de verscheidenheid binnen de Nederlandse gemeenschap in Finland rekening moet houden, opdat iedereen
zich even welkom voelt. Die verscheidenheid is bovendien de laatste jaren aan het toenemen. Verder vinden wij dat in een
steeds meer vervlochten Europese cultuur de af bakening van de Nederlandse gemeenschap ruim mag worden opgevat. We
hebben het daarom liever over een gemeenschap van nederlandssprekenden en personen die zich nauw verbonden voelen
met de Nederlandse en nederlandstalige cultuur, dan over Nederlanderschap alleen. Daarnaast hebben wij gemerkt dat er
onduidelijkheid bestaat over het stemrecht van partners. Het bestuur wil graag de partners meer bij de vereniging betrekken.
Vandaar dat deze conceptstatuten een duidelijke omschrijving proberen te geven over het stemrecht van familieleden.
De belangrijkste veranderingen betreﬀen de bepalingen over wie lid kunnen worden. Naast het verdwijnen van nationaliteitseisen beogen de nieuwe regels ook duidelijkheid te verschaﬀen wat betreft leden die via een gezinslidmaatschap
lid zijn. Het statutair vastleggen dat partners ook kiesrecht hebben, indien voor het gezinslidmaatschap betaalt is, is een
belangrijke stap. Ook kunnen andere gezinsleden die de kiesgerechtigde leeftijd (16 of 18?) hebben bereikt stemmen.
Daarnaast worden de reeds geldende regels voor de bestuursverkiezing iets meer uitgewerkt en aangescherpt. Last but not
least worden de regels w.b. beëindiging van het lidmaatschap en betalingsverplichtingen verduidelijkt.
Hieronder staan de statuten, links de thans nog geldende tekst en rechts de nieuwe voorlopige ontwerptekst. De leden
krijgen nu de kans een eerste reactie te geven op de tekst zodat het bestuur dit in haar eindvoorstel kan meenemen. Reacties kunnen per brief, maar liever nog per e-mail gericht worden aan de voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van
de vereniging (voor email adressen zie colofon). Verder zal er op het discussieforum van de NViF website een map worden geopend voor respons en discussies over de statuten. Eind Februari 2008 zal Noorderlicht het eindvoorstel van het
bestuur publiceren zodat er eind maart over gestemd kan worden. U hebt na de februari-publicatie nog twee weken om
wijzigingsvoorstellen in te dienen. Deze zullen dan op de website gepubliceerd worden en in het stemformulier worden
opgenomen.
Het Bestuur

Huidige Statuten

Concepttekst nieuwe statuten

1.0

De naam van de vereniging is “De Nederlandse
Vereniging in Finland” en de plaats van vestiging
is Helsinki.

1.0

De naam van de vereniging is “De Nederlandse
Vereniging in Finland” en de statutaire plaats
van vestiging is Helsinki

2.0

Het is het doel van de vereniging om de kontakten tussen de in Finland wonende Nederlandstaligen te verstevigen door het organiseren van
bijeenkomsten. De vereniging biedt informatieve diensten aan Nederlanders die zich tijdelijk
of permanent in Finland willen vestigen of alreeds gevestigd zijn.

2.0

Het is het doel van de vereniging om de kontakten tussen de in Finland wonende Nederlandstaligen te verstevigen door het organiseren van
bijeenkomsten. De vereniging biedt informatieve diensten aan Nederlanders die zich tijdelijk
of permanent in Finland willen vestigen of alreeds gevestigd zijn.
Ook biedt de vereniging gelegenheid voor het
uitwisselen van informatie tussen Nederlandstaligen en Finnen met interesse voor de Nederlandse cultuur.

3.0

De vereniging streeft er niet naar economisch
proﬁjt te behalen en heeft ook geen politieke aspiraties.

3.0

De vereniging streeft er niet naar economisch
proﬁjt te behalen en heeft ook geen politieke
aspiraties.

4.0

De Nederlandse taal is de voertaal. Alle geschriften, publicaties, en bestuursmededelingen worden in de Nederlandse taal geschreven, tenzij
wettelijk anders is vereist.

4.0

De Nederlandse taal is de voertaal. Geschriften
zijn derhalve bij voorkeur in het Nederlands,
tenzij wettelijk anders is vereist.
In het HH reglement worden nadere speciﬁcaties
toegevoegd.

5.0

De vereniging onderscheidt gewone leden, buitengewone leden, ereleden, donateurs en sponsors.

5.0

De vereniging onderscheidt gewone leden, ereleden, donateurs en sponsors
•) W.b. mogelijke deﬁnities van plaatselijke leden wordt verwezen naar het huishoudelijk reglement i.s.m. contributieva ststellingen.;
naamopgave

5.1

Alle in Finland wonende Nederlandse staatsburgers, alle personen van Nederlandse afkomst,
hun naaste familieleden of relatiepartners, die
hun achttiende leeftijd bereikt hebben, kunnen
gewoon lid worden. Gewoon lidmaatschap geeft
recht op het bijwonen van bijeenkomsten, het
ontvangen van een verenigingsblad, het hebben
van stemrecht en het zich beschikbaar mogen
stellen als bestuurslid.

5.1

Alle inwoners van Finland die zich verbonden
voelen met de Nederlandse taal en cultuur kunnen lid worden. In overige gevallen beslist het
bestuur over het lidmaatschap.

5.2

Buitengewone leden zijn alle andere personen
die hun achttiende levensjaar hebben en niet gerangschikt kunnen worden onder het gewoon
lidmaatschap. Buitengewoon lidmaatschap geeft
recht op het bijwonen van bijeenkomsten en het
ontvangen van een verenigingsblad.

5.2

Alleen leden die de 16 jarige leeftijd hebben bereikt hebben stemrecht.

5.3

Ereleden zijn gewone of buitengewone leden die
door het bestuur wegen bijzondere diensten als
zodanig zijn benoemd. Deze leden zijn als enige
groep gevrijwaard van betaling van de jaarlijkse
contributie. Het erelidmaatschap geeft recht op
het bijwonen van bijeenkomsten, het ontvangen
van een verenigingsblad en het hebben van stemrecht.

5.3

Ereleden zijn leden die door het bestuur wegen
bijzondere diensten als zodanig zijn benoemd.
Deze leden zijn als enige groep gevrijwaard van
betaling van de jaarlijkse contributie. Overigens
hebben ereleden dezelfde rechten en plichten als
gewone leden.

5.4

Donateurs zijn privépersonen of ondernemingen
die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en zich bereid hebben verklaard de
vereniging voor een bepaalde periode ﬁnancieel
te steunen zonder een compensatie hiervoor te
willen ontvangen. Donateurs, wanneer geen gewoon of buitengewoon lid, hebben geen lidmaatschapsrechten en lidmaatschapsplichten.

5.4

Donateurs zijn privé-personen of ondernemingen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven en zich bereid hebben verklaard de
vereniging voor een bepaalde periode ﬁnancieel
te steunen zonder een compensatie hiervoor te
willen ontvangen. Donateurs, indien geen lid
zijnde, hebben geen lidmaatschapsrechten.

5.5

Sponsors zijn privépersonen of ondernemingen
die zich bereid hebben verklaard de vereniging
voor een bepaalde periode ﬁnancieel te steunen
of een dienst te willen aanbieden en daarvoor
gecompenseerd worden. De compensatie kan
bestaan uit het plaatsen van een advertentie in
het verenigingsblad of het plaatsen van advertentiemateriaal tijdens bijeenkomsten. Sponsors,
wanneer geen gewoon of buitengewoon lid, hebben geen lidmaatschapsrechten en lidmaatschapsplichten.

5.5

Sponsors zijn privé-personen of ondernemingen
die zich bereid hebben verklaard de vereniging
voor een bepaalde periode ﬁnancieel te steunen
of een dienst te willen aanbieden en daarvoor
gecompenseerd worden. De compensatie kan
bestaan uit het plaatsen van een advertentie in
het verenigingsblad of andere publicaties van de
vereniging dan wel het plaatsen van advertentiemateriaal tijdens bijeenkomsten. Sponsors,
indien geen lid zijnde, hebben geen lidmaatschapsrechten.

De rechtsgeldigheid van de leeftijdsgrens moet
nog nagegaan worden, evenals de (wettelijke)
noodzaak voor de deﬁnitie van buitengewone
leden.

Een Frisse wind - ook door de statuten
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5.6

Gewone leden en ereleden hebben stemrecht,
voorzover minstens 16 jaar. Jongere leden hebben geen stemrecht, maar hebben overigens gelijke rechten en plichten als gewone leden.
Sponsors en donateurs hebben, als zodanig, geen
stemrecht.

5.7

Men kan zich als lid aanmelden bij het bestuur
van de vereniging. Het bestuur beslist over de
goedkeuring van het verzoek.

6.0

Opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging moet schriftelijk geschieden en gericht
worden aan het bestuur van de vereniging. Voor
een reeds aangevangen lidmaatschapsjaar dient
een lid de contributie te voldoen ongeacht het
tijdstip waarop de schriftelijke opzegging verstuurd is.
Bij overlijden wordt het lidmaatschap automatische beëindigd.

6.1

Het bestuur kan een lidmaatschap van een lid
beëindigen in geval van:
a.
het ondanks schriftelijke aanmaningen
niet voldoen van de contributie;
b.
handelen in strijd met de statuten of huishoudelijk reglement op een dusdanige wijze dat
aanwijsbare schade wordt berokkend aan de vereniging.
Een besluit tot royement moet schriftelijk aan
het betreﬀende lid meegedeeld worden.
Een alternatief of tussenstap zou kunnen zijn te
besluiten tot opschorting van stemrecht bij achterstallige betaling.

7.0

De belangen van de vereniging worden behartigd door het bestuur, dat door de algemene
ledenvergadering in maart telkens voor een periode van een (1) jaar wordt gekozen. Tijdens de
vergadering treedt het oude bestuur af, nadat de
vergadering het van zijn verantwoordelijkheden
ontslagen heeft. Aansluitend in de zelfde vergadering wordt een nieuw bestuur geïnstalleerd.
De vergadering kiest eerst de voorzitter en daarna de andere leden van het bestuur. Stemming
wordt gehouden via geheime stembriefjes.
Schriftelijk of per volmacht stemmen is geoorloofd. Een kiescommissie draagt zorg voor een
ordelijk en eerlijk verloop van de stemming, met
inbegrip van controle van de geldigheid van de
kandidaatstelling voor bestuurslidmaatschap.
De procedure voor benoeming van een kiescommissie wordt aan het HH reglement toegevoegd.

7.1

Kandidaten voor een nieuw bestuur dienen zich
uiterlijk vier (4) weken voor de vergadering,
waarop over een nieuw bestuur gestemd wordt,
schriftelijk bekend te maken bij de kiescommissie. Bij de kandidaatstelling dienen kandidaten
kenbaar te maken of zij slechts onder voorwaarden bestuurlid willen worden en welke voorwaarden dat zijn.

7.2

Indien er kandidaten voor het nieuwe bestuur
zijn die slechts onder voorwaarden bestuurslid
willen worden, dan dient de vergadering expliciet een uitspraak te doen over deze kandidatuur
afzonderlijk. In overige gevallen kan het bestuur
via één (1) stemming bevestigd worden.

7.3

Het bestuur telt tenminste 5 en ten hoogste 9
leden. De bestuursfuncties zijn voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en andere
benodigde functies. Bovengenoemde functies
kunnen ten hoogste voor vijf (5) achtereenvolgende jaren door dezelfde persoon worden waargenomen. Indien geen opvolger gevonden wordt,
kan de periode telkens worden verlengd met een
(1) jaar door de vergadering.

7.4

Het bestuur heeft beslissingsbevoegdheid wanneer de helft (1/2) van de bestuursleden aanwezig is. Het bestuur komt bijeen op uitnodiging
van een of meerdere bestuursleden. In de bestuursvergadering wordt een besluit met meerderheid van stemmen genomen. Als het aantal
stemmen voor en tegen gelijk zijn, beslist de stem
van de voorzitter.

7.5

Het bestuur heeft het recht om in gevallen waar
de statuten niet in voorzien de nodige huishoudelijke reglementen op te stellen en/of aan te
vullen.

8.0

Uit naam van de vereniging tekent de voorzitter
van de vereniging samen met een (1) van de leden van het bestuur.

Een Frisse wind - ook door de statuten
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10.0

De algemene ledenvergaderingen van de vereniging worden in maart en oktober gehouden.

9.0

Het boekjaar# van de vereniging valt samen met
het kalenderjaar. De balans van ieder boekjaar
moet voor eind januari van het jaar daarop volgend zijn opgemaakt. Deze balans moet samen
met het jaarbericht van het bestuur voor de eerste dag van februari aan de kascommissie worden
overhandigd. De kascommissie brengt verslag
uit tijdens de algemene ledenvergadering in
maart. De kascommissie bestaat uit twee leden
en een reserve lid en wordt gekozen tijdens deze
ledenvergadering voor een periode van een (1)
jaar.
#) De bepaling van een lidmaatschapsjaar, evt.
i.s.m. contributieregelingen vindt plaats in het
huishoudelijk reglement.

10.0

De algemene ledenvergaderingen van de vereniging worden in het voorjaar en het najaar gehouden.

In maart worden zaken behandeld zoals:
In maart worden zaken behandeld zoals:
Presentatie van het jaarverslag
Financieel verslag
Verslag kascommissie (schriftelijke verklaring)
Verantwoordelijkheidsverklaring zittend bestuur
Verkiezing nieuw bestuur
Verkiezing kascommissie
Andere zaken die vroegtijdig (is tot drie weken)
voor de aanvangsdatum van de ledenvergadering
aan het bestuur zijn bekend gemaakt.
In oktober worden zaken behandeld zoals:

Presentatie van het jaarverslag
Financieel verslag
Verslag kascommissie (schriftelijke verklaring)
Verantwoordelijkheidsverklaring zittend bestuur
Verkiezing nieuw bestuur
Verkiezing kascommissie
Andere zaken die vroegtijdig (is tot drie weken)
voor de aanvangsdatum van de ledenvergadering
aan het bestuur zijn bekend gemaakt.
In oktober worden zaken behandeld zoals:

Presentatie en goedkeuring van het budget voor
het aankomend jaar
Presentatie van de voorgenomen activiteiten voor
het aankomend jaar
Vaststelling van de contributiebijdrage voor het
aankomend jaar
Andere zaken die vroegtijdig (is tot drie weken)
voor de aanvangsdatum van de ledenvergadering,
aan het bestuur zijn bekend gemaakt.

Presentatie en goedkeuring van het budget voor
het aankomend jaar
Presentatie van de voorgenomen activiteiten
voor het aankomend jaar
Vaststelling van de contributiebijdrage voor het
aankomend jaar
Andere zaken die vroegtijdig (is tot drie weken)
voor de aanvangsdatum van de ledenvergadering, aan het bestuur zijn bekend gemaakt.
10.1

Een buitengewone algemene leden-vergadering
wordt gehouden als het bestuur dit nodig acht
of als tenminste eentiende (1/10) deel van de
gewone leden van de vereniging dit wenst en dit
schriftelijk aan het bestuur kenbaar maakt. Overigens gelden de zelfde regels qua aankondinging
en stemming als bij een algemene ledenvergadering.

12.0

Over het veranderen van de statuten van de vereniging of over het opheﬀen van de vereniging
kan alleen beslist worden met driekwart (3/4)
meerderheid van stemmen, gerekend naar het
aantal stemmen dat bij de stemming werd afgegeven. Het bestuur en ieder gewoon lid van de
vereniging kan een voorstel tot verandering van
de statuten van de vereniging indienen. Het
voorstel moet minstens een maand voor een algemene ledenvergadering bij het bestuur schriftelijk worden ingediend.

11.0

Goedkeuring van verandering van de statuten
van de vereniging kan alleen doorgang vinden
bij een gekwaliﬁceerde meerderheid van tenminste 75% van de uitgebrachte stemmen.

11.1

Het bestuur en ieder verengingslid, anders dan
jeugdlid, kan een voorstel tot verandering van
de statuten van de vereniging indienen. Het
voorstel moet minstens een maand voor een algemene ledenvergadering bij het bestuur schriftelijk worden ingediend, voorzien van de
handtekeningen van tenminste vijf (5) leden.

11.2

Voor de goedkeuring van een besluit tot ophefﬁng van de vereniging is een gekwaliﬁceerde
meerderheid benodigd van tenminste 75% van
de geldige uitgebrachte stemmen.
In geval van opheﬃng treden de leden van het
laatste bestuur van de vereniging als boedelbeheerders op, onder voorbehoud van hiervan afwijkende besluiten van de ledenvergadering.

Sponsor BB&L Car Rental
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Het bestuur nodigt u uit voor de nieuwjaarsreceptie

O

p vrijdag 11 Januari 2008 biedt het bestuur een
nieuwjaarsreceptie aan. Aanvang 17.30.

Adres: Sompiontie 4, 00730 Helsinki (Tapanilan
työväentalo) in de wijk Tapanila in het noorden van Helsinki. Hulp van leden bij de voorbereidingen wordt toegejuicht. Ook tips voor de verkrijgbaarheid van oliebollen
zijn zeer welkom.

Opgave via telefoon of e-mail bij de voorzitter of vicevoorzitter.

Ondersteuning regionale activiteiten

Bereikbaarheid: Per trein, station Tapanila ligt op zo’n
100 meter; NB niet alle ‘lähijunat’ stoppen daar!! Per bus:
74, 76A ja 76B (uitstappen in Päivöläntie). Auto: Tuusulanväylä (snelweg), er af op de grens van Helsinki en Vantaa
en dan via Tapaninkyläntie oostwaarts, straatnaam verandert in Tapaninkaari, nog voor ‘t spoorviaduct rechtsaf
Päivöläntie in (voor laatste stukje zie kaartje).

E

én van de doelstellingen van
de vereniging is het bevorderen van de regionale activiteiten. Het
ontwikkelen van die activiteiten zal
gewoonlijk door de plaatselijke leden
zelf gebeuren. Zij hebben de beste
kijk op wat er nodig is, hebben vaak
al een netwerk opgezet en kennen de
plaatselijke mogelijkheden. In een
aantal plaatsen hebben we contact
personen, die het plaatselijke werk
coördineren en het bestuur op de
hoogte houden. Deze mensen zijn
onmisbaar en hun inzet wordt zeer
gewaardeerd.
Er is waarschijnlijk wat onduidelijkheid over hoe de landelijke vereniging deze plaatselijke activiteiten
kan ondersteunen. In de eerste plaats
biedt de vereniging de mogelijkheid
om van gedachten te wisselen over
wat voor soort activiteiten er opgezet
kunnen worden. Er zijn voorbeelden
uit verschillende steden die elders
gebruikt kunnen worden. Daarnaast
beschikt de vereniging over een lijst
van leden in elke regio, die gebruikt
kan worden om een netwerk op te
zetten (de privacy van de leden in

zij misschien ook helpen met advies
en de ﬁnanciën. Voor het aanvragen
van ﬁnanciële steun voor de activiteiten is het van belang een raming
van de kosten (en inkomsten) op te
zetten en die aan de penningmeester
te sturen. Steun aan een regio kan
toegekend worden op grond van het
aantal leden in de regio, het beschikbare budget en de geschiktheid van
de geplande activiteit met betrekking
tot de verenigingsdoeleinden. Ook
niet leden kunnen eventueel aan de
activiteiten deel nemen, vaak is het
goed om dan een kleine bijdrage in
de kosten te vragen.

acht nemend). Verder kan de vereniging helpen om de activiteiten te
adverteren op het internet of in het
Noorderlicht. Ook is er een budget
beschikbaar voor de regio activiteiten.
Bij het organiseren van plaatselijke activiteiten is het goed om het
bestuur ervan in kennis te stellen.
Naast hulp bij het adverteren kunnen

Voor alles is de inzet van jullie, de
leden, het belangrijkst. Hopenlijk
zal de bovengenoemde steun bijdragen aan de ontplooiing van nieuwe
activiteiten. Voor vragen of opmerkingen kun je bij alle bestuursleden
terecht. Marina Nijhuis en ik zijn
speciaal belast met de ontwikkeling
van activiteiten in de regio.
Namens het bestuur - Johan Plomp

Plaats: Aboa Vetus & Ars Nova, Tijd: 15:30-18:25
Aanwezig: Martin Albers, Jean Blankert, Stephan Vermeulen, Jos Helmich, Ramon Dibbets, Hans Klooster,
Johan Verkerk, Johan Plomp, Henriette van der WoudeRantalaiho, Adriaan Perrels, Stephan Rook. Alle aanwezigen zijn lid.
1. Opening vergadering. De vergadering wordt geopend door Henriette van der Woude Rantalaiho. Het
bestuur stelt zichzelf voor. De vergadering heeft voldoende
deelnemers en is rechtsgeldig
2. Verkiezen voorzitter en notulist van de vergadering. Henriette zal fungeren als voorzitter van de vergadering. Johan Plomp zal de notulen schrijven.
3. Bestendiging van de benoemingen van de kiescommissie. Guido Nuijten en Peter Starmans vormen op dit
moment de verkiezingscommissie. Er wordt voorgesteld
om hun termijn met een half jaar te verlengen. Omdat de
personen niet aanwezig zijn, zal de bevestiging worden
uitgesteld tot hun toestemming is verkregen. Het bestuur
wordt gemachtigd om indien noodzakelijk veranderingen
in de kiescommissie aan te brengen. [Toevoeging; Guido
en Peter hebben na de vergadering ingestemd met dit voorstel]
4. Presentatie van de voorgenomen activiteiten en het
budget voor het aankomend jaar. Stephan Rook presenteert het voorstel voor het budget voor het volgende jaar.
Baten: De noodzakelijke reservering voor onverwachte
kosten zullen op het budget als reservering voor bijzondere
gebeurtenissen worden aangemerkt, in plaats van “inhuldiging” (dit geldt ook voor dezelfde post bij de lasten).
Lasten: Het woord ALV kan verwarring brengen in het
Fins. Voor de duidelijkheid zal het uitgeschreven worden
of met een andere afkorting aangeduid worden.
De stijging van het budget voor internet en forum heeft
te maken met het professioneler maken van de website en
het gebruiken van diensten van de provider. Dit zal ook de
eventuele overname van de site in de toekomst vereenvoudigen. Er werd gediscussieerd over de aanwezigheid van de
vereniging, of leden van het bestuur, op internet fora zoals
Hyve en Linked-In. Aangezien de vereniging vaak via het
internet gevonden wordt, en jongeren meer gebruik maken
van dit soort fora, is aanwezigheid op zich positief.
Het boek over Nederlanders in Finland is een groot succes geweest. Van de 330 gedrukte boeken zijn er ongeveer
250 verkocht. Dit onverwachte succes is ook een ﬁnanciele meevaller. Er werd gediscussieerd over een eventuele
vertaling van het boek in het Fins.
Het budget wordt goedgekeurd met de in de vergadering
aangebrachte kleine wijzigingen (bijlage 1). De activiteiten
voor volgend jaar worden kort samengevat. Naast de vaste
activiteiten (ALV in voorjaar en najaar, nieuwjaarsfeest,
Leidens ontzet) zullen ook regionale activiteiten worden
georganiseerd. Leden worden aangespoord om activiteiten
te ontplooien.
De ALV in het voorjaar zal in Helsinki worden gehouden. De lokatie van de najaarsvergadering blijft nog
open.

5. Vaststelling van de contributiebijdrage voor het
aankomend jaar. De contributie blijft onveranderd.
6. Voorstel voor statutenvernieuwing. Adriaan presenteert een voorstel voor de nieuwe statuten (bijlage 2).
Ad 2. De vereniging kan zich ook tot doel stellen om
Nederland beter bekend te maken onder de Finnen,
door bijvoorbeeld een boekje uit te geven met feiten over
Nederland(ers).
Ad 5. Er wordt gediscussieerd over de verschillende
lidmaatschapssoorten en de stemgerechtigde leeftijd. De
vergadering stelt voor de formulering te vereenvoudigen
en eventueel in het huishoudelijk reglement de details te
regelen. De voorkeur voor de stemgerechtigde leeftijd ligt
bij 16 jaar. Hier zal bij de volgende ALV over beslist worden. Eventueel kan hierover en over aanverwante zaken
een enquête op het internet worden opgezet. Er is mogelijk een noodzaak om de buitengewone leden te deﬁniëren
in de statuten.
Ad 6. Lidmaatschapsaanmeldingen in het laatste kwartaal houden automatisch lidmaatschap voor het volgende
jaar in (dit is al lange tijd in gebruik geweest). Het zou op
prijs gesteld worden door de leden, dat de rekening voor
het lidmaatschapsgeld eerder in het jaar gestuurd wordt.
Er werd gediscussieerd over de regelingen voor het beeindigen van het lidmaatschap bij bijvoordbeeld achterstallige betalingen. De discussie zal op het internet worden
voortgezet.
Ad 7. De kiescommissie kan als extra taak ook de controle van de Kandidatuur voor bestuurslid doen.
Er zal op het internet of via andere wegen gevraagd worden aan de leden om commentaar te geven op de nieuwe
statuten. De gewijzigde statuten zullen in de volgende
ALV ter goedkeuring worden aangeboden. Een vertaling
is noodzakelijk, ook om goedkeuring van de Finse autoriteiten te verkrijgen.
7. Instellen archiefcommissie en kroniekschrijverscommissie. Er wordt voorgesteld een archievencommissie
in te stellen. De taak van de commissie is het verzorgen
van de archieven, onder andere door te zorgen voor een
goede bewaarplaats en het ordenen van de archieven. De
vergadering keurt dit voorstel goed. Arie Oudman, Peter Starmans en Henriette zullen in eerste instantie deel
uitmaken van deze commissie. De kroniekschrijverscommissie zal als taak hebben om te schrijven over de geschiedenis van de vereniging en zijn leden. Een van de taken
zou kunnen zijn de portretten die in het boek staan uit te
breiden op de website van de vereniging. Er wordt opgemerkt dat het verhaal over De Caluwé op de website veel
onzorgvuldigheden bevat. Johan Verkerk zal een nieuwe
beschrijving voorstellen. De kroniekschrijverscommissie
bestaat voorlopig uit Peter Starmans, Frej Granlund (in
geval van toestemming), Henriette en Johan Verkerk.
8. Regiobeleid. Activiteiten moeten door de regio’s
zelf worden opgezet. Steun kan van de vereniging gevraagd
worden. Als leidraad zal ongeveer 2/3 van het betaalde
lidmaatschapsgeld aan de regio’s ter beschikking worden
gesteld voor activiteiten. Deze steun kan aangevraagd worden bij het bestuur. In het Noorderlicht zal een artikeltje
hierover geschreven worden door Johan Plomp.

Notulen A.L.V. 10 November 2007 in Turku
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Richtlijnen voor het gebruik van emailings
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9. Samenwerking. De Nederlandse School in Helsinki
is vrij groot en veel gezinnen zijn daar actief bij betrokken.
Samenwerking met de Nederlandse school is belangrijk
en gebeurt op dit moment door de Sinterklaasviering. De
Finse-Nederlandse vereniging is meer op de culturele uitwisseling geënt. Ook samenwerking met deze vereniging
zal worden doorgezet. In Turku zijn “taalcirkels”. De Universiteit van Turku organiseert deze voor het oefenen van
de Nederlandse taal. Er zal contact worden opgenomen
met deze cirkels (voor de volgende vergadering). Samenwerking met de Belgische vereniging in Finland gebeurt
al in veel plaatsen (bijvoorbeeld Oulu en Tampere). Er
zijn ook contacten met de Finse vereniging in Nederland.
Contacten met andere verenigingen zijn belangrijk. Andere, niet genoemde verenigingen kunnen aan het bestuur
worden doorgegeven.

10. Discussie gebruik van e-mail voor advertenties. Er
werd gediscussieerd over e-mail advertenties, die tot zover
meestal op personeelswerving betrekking hebben gehad.
De advertenties zijn aantrekkelijk voor de vereniging omdat
100 euro per advertentie wordt betaald. Ook voor de leden
is er een duidelijk nut. Meer commerciële advertenties zijn
moeilijker. Er moet enige censuur worden toegepast. Ook
om advertenties op de website te plaatsen moet er censuur
worden toegepast. Jos heeft richtlijnen opgesteld voor de
mailing van advertenties.

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging heeft in
2006 besloten dat aan adverteerders de mogelijkheid kan
worden geboden gebruik te maken van de emailadressen
die vermeld staan op de ledenlijst van de Nederlands Vereniging. Dit is geﬁatteerd door najaars-A.L.V. in 2006.
Dit onder aantal strikte voorwaarden.

geeft duidelijk aan waarom het gaat.

1) De vereniging moet er baat bij hebben.
2) De mailing moet passen in de doelstelling van de vereniging.
3) De regels van privacy mogen nooit geschonden worden.
4) De mailing moet duidelijk als zodanig herkenbaar
zijn.
5) Leden moeten nee kunnen zeggen.
Aan de eerste voorwaarde wordt voldaan door een bedrag van 100 euro te vragen voor elke emailing. De emailings vallen buiten de normale bedragen voor sponsoring
en advertering. Dat wil zeggen dat ook sponsors een extra
bedrag hiervoor moeten neertellen.
Aan de tweede voorwaarde wordt voldaan door onderscheid te maken tussen personeelsadvertentie en algemenere advertenties. Personeelsadvertenties passen vrijwel
altijd binnen de doelstelling van de vereniging en kunnen
daarom vaak zonder meer verstuurd worden.In geval van
twijfel kan de advertentie eerst in het bestuur besproken
worden. Algemene advertenties vereisen altijd een bestuursbesluit aangezien de aard van deze advertenties sterk kan
verschillen. Het is voldoende als de helft van het bestuur
hiermee instemd. Deze regel is bedoeld om een snel een
besluit te kunnen. De emailing word immers door bedrijven alleen ingezet indien snelheid gewenst is.
De derde voorwaarde is zeer belangrijk. Bedrijven mogen
nooit de ledenlijst of een deel daarvan inzien. Dit is tegen
de Finse wet en ook het verenigingsbelang is er niet mee
gediend als de gegevens van leden op straat komen te liggen. De emailing wordt daarom BCC verzonden.
Aan de vierde voorwaarde wordt voldaan door in de onderwerpregel duidelijk aan te geven waarom het gaat. I.e.
”Personeelsadvertentie van bedrijf X”, danwel ”reclame
voor sjoelbakken”. Ook het email adres waarvanuit het
verzonden wordt (reclame@nederlandsevereniging.ﬁ )

11. Rondvraag. Er waren geen onderwerpen voor de
rondvraag.
12. Sluiting. Henriette sluit de vergadering om
18:25.

De vijfde voorwaarde is belangrijk omdat het raakt aan
de Finse wetgeving op het gebied van Spam. Leden moeten
ten alle tijde nee kunnen zeggen tegen emailings.

Uitvoering
Na eventuele toetsing van de advertentie binnen het bestuur licht het hoofd van reclamecommissie de secretaris
in dat er een emailing op komst is. De secretaris draait
een lijst uit van leden die hebben aangegeven de mailings
te willen blijven ontvangen. In de lijst staan voornaam,
achternaam, primair email adres, secundair email adres.
Deze lijst wordt ingevoerd in het mailprogramma. De mailing kan in principe vanuit elk mail programma verzonden
worden. De afzender is altijd reclame@nederlandseveren
iging.ﬁ en dit is ook het reply to adres (veel spam wordt
als zodanig herkent doordat de ”reply to” niet hetzelfde is
als het email adres waarvan het verzonden is. Wij verzenden geen spam dus zijn deze twee adressen dezelfde. De
ontvanger is altijd secretariaat@nederlandsevereniging.ﬁ,
de mail gaat CC naar de opdrachtgever. Daar zijn twee
redenen voor. Ten eerste: de opdrachtgever kan zien dat
wij onze plicht doen. Ten tweede: leden moeten in staat
zijn de opdrachtgever te bereiken dus moet dit email adres
zichtbaar zijn.
De mail gaat BCC naar de leden om privacy te waarborgen. Vanwege het het feit dat spamﬁlters niet van grote
mailings houden wordt de email in batches van 10 verzonden. Een template voor de mailing aanmaken is daarom
handig. Het hangt van het mail-programma af hoe dat in
praktijk gebeurt.

Verder gebruik email in de vereniging
De vereniging heeft graag uw emailadres. Niet omdat
we zo graag advertenties willen sturen (u kunt altijd nee
zeggen nietwaar?), maar met name of nieuwsbrieven op
goedkope wijze te kunnen rondsturen. Het sturen van
nieuwsbrieven per post kost geld. Steun daarom de vereniging en geef ons uw emailadres! Geef dan ook gelijk
op wat u wilt dat we doen.
Jos Helmich (Hoofd reclame commissie)

e Nederlandstaligen uit Länsi-Uusimaa zijn op
bezoek op het landgoed Gårdskulla geweest.
Raija Rehnberg was onze gastvrouw en zij vertelde over
hun veelzijdig bedrijf en over het Suitia-kasteel. De nadruk bij dit landbouwbedrijf ligt toch op de moderne
landbouw; met 700 hectare akkers en 1000 ha bos is
het een van de grotere landbouwbedrijven in Finland.
Langs de Kuninkaantie werd ongeveer 500 jaar geleden
het Suitia-kasteel gesticht en ook al is het gedeeltelijk
veranderd en verbouwd, het is nog steeds een indrukwekkend kasteel met een rijke geschiedenis. Goede foto’s
van het kasteel staan nog op de site van de universiteit
van Helsinki. Tot vorig jaar gebruikte de universiteit
van Helsinki het kasteel voor onderzoek en als proefboerderij, maar nu staat het hoofdgebouw eigenlijk leeg.
De zalen kunnen gehuurd worden voor feesten en bruiloften, maar niet voor lang. De eigenaar, kapiteeli oy,
wil het kasteel verkopen en er is al een vraagprijs genoemd van 12 miljoen euro. De Rehnbergs huren de
stallen waar ze ongeveer 200 stuks vee hebben staan.
Na de rondleiding door het Suitia -kasteel hebben we
koﬃe aangeboden gekregen in het restaurant van het

Z

aterdag 15 september om half
negen vertrokken wij richting
Ylitornio, dat in het zuidelijk Lapland ligt. Ook al regende het, was er
toch een groep van negen kinderen
en tien volwassenen die meegingen.
De bus had het consulaat Wetteri
Oy voor ons geregeld en daar zijn
we allemaal heel dankbaar voor!
Na een busrit van ongeveer drie
uur kwamen we in Ylitornio aan
bij Natascha en Rob Rijkens en hun
paarden. Ze zijn in het voorjaar van
2004 uit Nederland naar Finland
verhuisd en in augustus zijn ze met
hun bedrijfje, Cold Spirit Riding
Tours, begonnen. Ze organiseren
zomers en winters verschillende

landgoed Gårdskulla, waar elke zomer ongeveer 6000
bezoekers komen. De meesten komen voor het museum, waarin enkele tientallen tractoren, antieke auto’s,
arresleeën, zelfs een handleiding voor het maken van
klompen in het Nederlands en andere oude landbouwvoorwerpen verzameld zijn in de afgelopen veertig jaar
door de schoonvader van Raija Rehnberg. Het museum
wordt privé beheerd, en er is een grote verzameling tractoren en andere historische werktuigen te bezichtigen.
Het landgoed Gårdskulla ligt aan weg 1130 tussen Siuntio en Virkkala en het is echt de moeite van
een bezoekje waard ook in de winter. Op 15 december wordt er een kerstboomsafari georganiseerd, zodat je zelf het bos in kunt gaan en je eigen kerstboom
kunt hakken. Dat is altijd een traditionele bezigheid en een leuk uitstapje als je geen eigen bos hebt.
Er waren daar trouwens op zondag 2 september 6 Nederlandse bezoekers, niet zo veel.
Stephan Vermeulen

trektochten voor toeristen. Men kan
op paarden of met een snowmobil
door Lapland rijden of gewoon met
een rugzak een week in Lapland
rondtrekken. Rob kent de natuur
van Lapland goed en hij weet veel
over survival trips maken via zijn
hobby padvinderij. Natascha heeft
sinds ze een klein meisje is, paardgereden en aan wedstrijden meegedaan samen met haar paarden, die
ze uit Nederland mee naar Finland
namen.
Iedereen die zin had, mocht met
de IJslandse paarden van Rob en Natascha rijden in de rijbak. De paarden hebben ook IJslandse namen,

namelijk: Oﬃgur, Jössi, Kentucky
en Smjörvi. Na het paardrijden
liepen we een eindje in het bos.
Uiteindelijk kwamen we bij een
kota aan waar we lunch aten: soep,
brood en natuurlijk ook makkara.
Na het eten gingen we weer terug
naar de paarden en dronken nog
koﬃe, thee of sap.
Na de koﬃe stapten we weer in
de bus en reden we achter Rob aan
richting Aavasaksa. Aavasaksa is
een 242 meter hoge berg en daarmee de hoogste berg van het zuidelijk Lapland. Op de berg is bij
voorbeeld onderzoek gedaan door
Franse wetenschappers in 17361737 om te bewijzen dat de aarde
niet rond is maar dat de polen zijn
afgeplat. We hebben een eindje op
de berg gelopen en van het mooie
uitzicht en de herfstkleuren genoten. Ylitornio ligt aan de grensrivier tussen Zweden en Finland en
het leek wel als of de herfstkleuren
aan de overkant mooier waren!
Nat en koud zaten we dan weer
in de bus op weg naar Oulu. Onderweg zijn we even bij een mooie
waterval gestopt om wat foto’s te
maken. De kinderen vonden het
wel spannend. In het ABC restaurant in Tornio hebben we wat gegeten. Om ongeveer acht uur waren
we weer in Oulu. Volgens mij vond
iedereen het een leuke dag!
Marleen Wierenga

Syysretki naar Ylitornio

D

Gårdskulla
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Sinterklaas in Kauniainen en Tampere
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S

interklaas heeft ons laten weten op 1 december om 11:30 audiëntie te houden in het Uusi Paviljonki (Nya Paviljongen) aan de Läntinen Koulupolku 3 in Kauniainen Hallo allemaal,

De Nederlandse School en de Nederlandse Vereniging hebben dit jaar de Goedheiligman weer uitgenodigd. Hij heeft
ons laten weten op 1 december om 11:30 audiëntie te houden in het Uusi Paviljonki (Nya Paviljongen) aan de Läntinen
Koulupolku 3 in Kauniainen. De zaal gaat open om 10:45 en we verzoeken iedereen om op tijd te komen. De locatie
kunnen jullie hieronder vinden of op: http://www.kauniainen.ﬁ/nyapaviljongen
Ouders: zoals gebruikelijk nemen jullie voor de kinderen een cadeau mee dat bij de garderbobe verdekt kan worden
afgegeven (NAAM NIET VERGETEN). Richtprijs voor het cadeau is rond de 15 – 20 €.
Bezoek de website van Sinterklaas die vanaf half november weer open is: http://www.sinterklaas.nl
Met vriendelijke groeten,
Henriette van der Woude-Rantalaiho
Voorzitter Nederlandse Vereniging in Finland
Vincent Soudant
Voorzitter Stichting Nederlandse Taal en Cultuur in Finland

Z

ie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Via vele sluizen, meren en kanalen weet zij dit jaar zelfs haar weg
te vinden naar Tampere. Van harte welkom om met ons dit jaar het Sinterklaasfeest te vieren. Het feest zal gehouden worden in het oude gebouw van het kursuscentrum Ilkko, net over de grens van Tampere in Kangasala (zie onder).
Op 5 December, rond 17:00 zullen we beginnen om alles op orde te maken, om ongeveer 17:30 het feest te beginnen en
op Sinterklaas te wachten. Na de aankomst van Sinterklaas zal de goedheiligman geschenken aan de kinderen geven (zie
aanwijzingen hieronder), waarna we gezamelijk het meegebrachte eten, drinken en andere versnaperingen zullen nuttigen. Het opwachten van de Sint gaat natuurlijk gepaard met de nodige liedjes en verhaaltjes. Iedereen is welkom, maar
ik zou graag een berichtje ontvangen met hoeveel jullie komen (en wat extra informatie over de kinderen, zie onder). De
Nederlandse Vereniging in Finland zal het grootste deel van de kosten voor zijn rekening nemen, maar ik zou niet-leden
willen vragen om 5 euro per persoon of 10 euro per gezin bij te dragen aan de kosten. Hieronder nog wat aanwijzingen
voor het goede verloop:
NYYTTIKESTIT: Het eten en drinken zal weer volgens het “nyyttikestit” systeem worden aangeboden. Dat wil zeggen, iedereen neemt wat te eten mee en we eten gezamelijk wat er is meegebracht. Wij zullen voor het drinken zorgen.
Ook zullen we zorgen voor strooigoed. Gezien het tijdstip zou het goed zijn als we een geimproviseerde maaltijd zouden
kunnen samen stellen van hetgeen meegebracht is. Dus zowel zoet als hartig is welkom. Je kunt mij eventueel laten weten
wat je mee wilt brengen, zodat ik kan inschatten wat er nog nodig is.
CADEAUTJES: Cadeautjes voor de kinderen worden door de ouders meegebracht en duidelijk van de namen van de
kinderen voorzien. Om het makkelijker te maken om kinderen uit een gezin tegelijkertijd te voorzien van cadeautjes
vraag ik jullie om de cadeautjes aan elkaar te binden dan wel in een zakje te doen. De cadeaus kunnen voor de aanvang
af worden gegeven, ze worden dan verzameld in een zak. Het is natuurlijk altijd leuk om een cadeautje van een gedichtje
te voorzien... Ik zou willen vragen om maar een cadeautje van geringe waarde (5-10 euro) per kind te geven.
HET BOEK VAN SINTERKLAAS: Sinterklaas weet alles van de kinderen, zelfs als ze in Finland wonen. Als informatiepiet vraag ik nu de medewerking van de ouders om deze gegevens te verzamelen. Stuur even per e-mail de naam en
leeftijd van elk kind op met een vermelding welke taal (talen) het kind spreekt. Ook wat extra informatie zoals de school,
welke klas, hobbies etc. is welkom (maar niet te lang, want de Sint moet het ter plekke kunnen lezen).
LOCATIE: Het kursus centrum Ilkko is gemakkelijk te bereiken door vanuit Tampere (door Messukylä en langs Kaukajärvi) naar Kangasala te rijden (via de Kangasalantie). Ongeveer 1,5km na de grens van Kangasala staat Ilkko aangegeven
naar rechts. Volg de weg, na 500m staat er weer een bordje naar rechts. De auto kan op de parkeerplaats gezet worden.
Het (oude) hoofdgebouw vind je door tussen het nieuwere gebouw en de vijver door te lopen, het is dan recht voor je. Per
bus kun je de lijnen 70 en 75 naar Kangasala nemen. Bij Vatiala begraafplaats kun je uitstappen en het pad 200 m naar
rechts en over het grindpad naar beneden volgen. Steek Ilkontie over en je bent ter plekke. Als vervoer een probleem is
laat me dat weten, dan kunnen we vast wel een oplossing vinden. Het www adres van Ilkko: www.ilkko.ﬁ, aanwijzingen
en link naar de kaart onder yhteystiedot/ajoohjeet of contacts/how to get to Ilkko Conference Centre.
CONTACT: Als er nog vragen, opmerkingen of ideeen zijn dan hoor ik dat graag. Stuur even een E-mailtje naar dit
adres (eventueel met cc naar mijn werkadres: Johan.Plomp@vtt.ﬁ, dit lees ik door de week vaker), of bel me op: tel. 0407187684.
Met vriendelijke groeten – de regelpieten Johan Plomp en Johan Scholliers

19

Sinterklaas in Oulu

Goed nieuws uit Spanje!

O

ok dit jaar vergeet Sinterklaas de kinderen in Oulu
niet! Zelf kan hij dit keer niet naar Oulu komen,
maar hij hoopt dat alle kinderen en volwassenen op 5
december op Veteläisenkuja 3 vanaf 17.30 samenkomen.
Hij heeft met zijn assistentes ter plaatse, Sandra en Marina, overlegd en afgesproken, dat dįįr dan Zwarte Piet
de kadootjes kan afgeven. Net zoals voorgaande jaren:
een kadootje tot ong. 10 Euro, voorzien van liefst een
gedichtje of briefje, dat dan voorgelezen kan worden.
Een leuke suprise mag natuurlijk ook!
Elk gezin brengt een kleinigheid mee om te eten, Sandra en Marina zorgen voor warme chocolademelken glögi. Ook wordt gezorgd voor voor sinterklaas-snoepgoed,
aan de Nederlandse Vereniging wordt hiervoor weer een
ﬁnanciele bijdrage gevraagd.
Natuurlijk zijn ook mensen zonder kinderen van harte
welkom! Misschien een leuke gelegenheid om nieuwe
Nederlandstaligen in de buurt te leren kennen? :-)

“Op bezoek in Finland” door Arnold Pieterse
2007 KIT Publishers – Amsterdam, Wereldreeks EUROPA

E

en fris en interessant deel van de leuke Wereldreeks
EUROPA over Finland is nu verschenen. Het mooi
ogende boek is van de hand van ons verenigingslid Arnold
Pieterse. Dit ‘scholierenboek’ is bedoeld voor jeugdigen
met behoefte aan wat meer algemene informatie over Finland. En daar is dit boek heel geschikt voor. Het is zelfs
ook nog boeiend voor leden die de leeftijd van ‘jongere’
al overschreden hebben!
Het boek is voorzien van goede kaarten en talrijke
mooie illustraties. De inhoud geeft antwoord op de voornaamste vragen, de faq’s zogezeid, die bij iemand opkomen, als hij/zij iets méér over Finland wil weten dan het
feit, dat het in Noord-Europa ligt. Er wordt door Arnold
deskundig en vrij uitvoerig ingegaan op de hoofdpunten
van de Finse geschiedenis, daarna wordt het land opgedeeld in noord (Lapland) en zuid (Uusimaa, het Nieuwe
Land, het zwaartepunt van Finland sedert eeuwen), in
oost (Karelië bijvoorbeeld) en west (Åland en de kuststreken van Finland, waar de eeuwenlange invloed van
Zweden het beste te bespeuren is). De steden-driehoek
in Zuid-Finland met Helsinki, Turku en Tampere krijgt
dan zijn beurt en voorts gaat het boek kort in op het vervoer (modern en probleemloos), de mensen (sympathiek
en traditiegebonden op een gezonde manier), het (uitstekende) onderwijs, de smakelijke keuken, de gezonde
economie en tenslotte de mooie natuur en het toerisme,
wat daarmee allerhand te maken heeft.
Het betreft hier een rijkgeïllustreerd boek van 48 grote
bladzijdes (iets meer dan A4), dat via de Nederlandse
vereniging (kijk op de site) of bij ondergetekende direct
(petrus.starmans@pp.inet.ﬁ)besteld kan worden. De
kosten inclusief het toesturen zijn 15 euro. Na ontvangst
van dit bedrag wordt het boek aan de bestellers toege-

stuurd (dat zal pas na 12 december zijn, als Arnold de
eerste reeks uit Nederland meebrengt; zijn er meer bestellingen, dan komen die eventueel later). Een aanradertje
dus voor niet al te veel geld.
Met vriendelijke groet
Peter Starmans.
Lehtori

Op bezoek In Finland

Groeten van Sinterklaas en hopelijk tot ziens op 5
december.

Ik ben...Martin Albers
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M

ijn Eerste Winter in Finland.
Het is December 1985, en
een uitzonderlijk koude winter heeft
Nederland in de ban van sneeuw en
ijs gelegd. Ik wandel met mijn broer
sinds lange tijd weer over kanalen
en meren vanuit Lisse naar plaatsen
waar we anders nooit zouden komen,
zoals Oud Ade. Men denkt er over de
Friese elf-stedentocht weer in Nederland te rijden, zoals een jaar geleden,
en niet in Finland.

gesoliciteerd naar banen - zowel in
Nederland als in Finland. Vlak voor
de aanvang van de kerstvakantie
laat ik mijn baas weten dat ik voor
een sollicitatiegesprek naar Finland
zal gaan, want een bedrijf was in

Ik werk als chemisch analist op het
Biofarmaceutisch lab van de Universtiteit van Amsterdam. Er is een
reorganisatie op komst in de farmacie
aan de Nederlandse Universiteiten,
en het blijkt dat de Biofarmacie zal
worden ‘overgezet’ naar Utrecht. Na
enige voorzichtige onderhandelingen
op de faculteit ziet het er naar uit dat
ik, na een jaar met plezier in Amsterdam te hebben gewerkt, naar een
nieuwe baan zal moeten zoeken.
Al enige tijd weet iedereen op mijn
werk dat ik ‘iets’ met Finland heb.
Ik ben een ‘Sibeliaan’ en een halve
Fennomaan. In de afgelopen zomer
had ik zelfs een weekje vakantie in
Helsinki en omgeving genomen voor
een kleine studie omtrent Sibelius’
vroege werken. Dit ondermeer nadat de Kullervo-symfonie voor het
eerst in Nederland was uitgevoerd (in
Arnhem...). Gedurende mijn studies
kreeg ik enige assistentie van een Finse jonge dame met wie ik enige correspondentie had het afgelopen jaar.
Eigenlijk wist ik niet veel van haar af.
Alleen dat ze verpleegster was, en dat
ze de dochter was van een kennis die
ik had opgedaan tijdens mijn eerdere
vakantie in Finland, in 1980.
Hoe dan ook: na een dag lezen in
de Univeriteits-bibiotheek, naast de
grote witte kerk op de Senaatintori,
bood ze me ineens een ijsje aan, en
maken een wandelingetje door het
centrum van Helsinki. We wandelen
en praten veel. Na enige dagen méér
met haar door de straten van Helsinki te hebben geslentered - en een
gat in mijn nieuwe zomerschoenen
te hebben opgelopen - blijk ik ineens
stapel verliefd op haar te zijn... Tsja,
het zal je maar overkomen!
Terug op de Universiteit in Amsterdam beschouwt men mijn groeiende verhouding met Finland met
argwaan, maar al gauw heeft men
door dat het menens is. Ik heb al
enige maanden intensief Fins geleerd
op de volksuniversiteit. Ook heb ik

me geinteresseerd. “Weet je wel hoe
KOUD het daar is in de winter?” zegt
hij. “Zeker, maar daar kan men zich
toch op kleden!” antwoord ik. Na 22
jaar in Finland weet ik dat de kou
zeker één van de MINDERE problemen is. In Amsterdam was het ook al
koud en ik had al een lekkere warme
bontmuts en een nieuw warm jasje bij
Morris gekocht... Nee, ik wist dat het
vinden van werk in Finland wel het
GROOTSTE probleem was, want ik
had daar al eens een paar jaar eerder
navraag naar gedaan bij de Finse ambassade in Den Haag.
Net voor Nieuwjaar zet ik eerst
koers naar Oulu, alwaar mijn nieuwe vriendin nu studeert voor wijkverpleegster. Ze woont in bij een
tante, en de gastvrijheid is hier van
een zeer bijzondere klasse. Ik mag
niet eens afwassen! Wij wandelen
veel door Oulu, en ik bewonder het
stille, koude, uiterst mysterieuze
landschap, met witte, beijzelde bomen in de parken. En waar zijn alle
mensen...? Het is -24 °C en moet
zelfs de kleppen van mijn bontmuts
omlaag zetten. Het jasje is ineens niet
zo warm meer. Mijn neus en oorlelletjes bevriezen, en ik vraag me af waar
ik in Godsnaam aan begin... Het is
ook voortdurend schemerig, iets dat
mijn anders zo lustige gedachten in
een enigszins melancholieke toonaard transponeert (Des groot?). Maar
het is warm genoeg in de ﬂat en het
gezelschap is ook hartverwarmend.
Na enige dagen Oulu en mijn nieuwe

vriendin verkend te hebben, zet ik
koers met de trein naar Helsinki. Zij
neemt afscheid van me op het perron
met een traantje in haar ogen en ze
denkt: “Dat red ie nooit!”
Ik verblijf een paar nachten bij de
ouders van mijn vriendin. Op de eerste dag in Helsinki neem ik mij voor
Erik Tawaststjerna op te zoeken. Ik
had zijn adres al de vorige winter per
brief gehad - via mijn toen nog zo
onbekende penvriendin - en ik vind
zonder problemen zijn woning in Katajanokka. Na het oplopen van een
aantal trappen en het ringelen van de
bel moet ik even wachten, maar dan
wordt de deur geopend door een oudere man met warrig zwart/grijs haar
en een klein snorretje. “Are you Erik
Tawaststjerna?” vraag ik met zachte
stem. Na bevestiging informeer ik
hem dat ik uit Nederland kom en
het één en ander te vragen heb over
Sibelius. Hij schijnt positief verrast
te zijn en laat mij binnen.
Hij vertelt me dat hij nog even
wat werk moet afmaken, en of ik
een half uurtje kan wachten. Ik zeg
dat het voor mij geen probleem is.
Hij drukt een stapeltje papieren in
mijn handen, die de drukproeven
blijken te zijn van het laatste deel van
de Engelse vertaling van Tawaststjerna’s Sibelius-biograﬁe. Dit opus,
door Robert Layton uit het Zweedse
origineel vertaald, heeft lang op zich
laten wachten. Ook zou het nog jaren
duren voordat het laatste (vijfde) deel
van de encyclopedische Finse versie
in de boekwinkel zou verschijnen.
In ieder geval, het half uur in een
hoekje van de woonkamer ging snel
voorbij.
Na het vertrek van zijn secretaresse, treedt Erik Tawaststjerna de
woonkamer in met een blikje bier
en twee glazen. “Dus U komt uit
Nederland?” vraagt hij. “Ja,” zeg ik.
Hij verdeelt het biertje christelijk in
twee delen en zegt dat hij het Nederlandse volk als uitermate gecultiveerd beschouwt. Ik zeg dat ik meer
die indruk heb van de Finnen. Dan
vermeld ik dat de Nederlandse auteur Simon Vestdijk een heel boek
geschreven heeft over de symfoniën
van Sibelius, en ik vraag of hij dat
boek kent. Hij zegt dat hij het boek
bestudeerd heeft.
Ik vermeld ook dat Okko Kamu
en Leif Segerstam in Amsterdam een
paar fraaie concerten hebben gegeven in het Concertgebouw en dat de

Kullervo-symfonie voor het eerst in
Nederland was uitgevoerd, alhoewel in een beetje afgelegen plaats.
Erik zegt dat hij juist opnieuw met
Kullervo bezig is, en dat vooral de
onstaans-geschiedenis nog enige
revisie vergt... Ik herinner me een
kleine frase uit de Engelse vertaling
van zijn boek (zie hiernaast)
Dus ik vraag: “Is het niet zo dat
Sibelius er mee begon in Wenen,
en dat het was voortgekomen uit
een klein volkswijsje?” Ik loop twee
stappen naar de vleugel en speel het
kleine melodietje van het bovenvermelde citaat. “Nee, nee, nee,” zegt
Tawaststjerna, ”dat heeft zijn weg
gevonden in een héél ander werk!”
(Het moet ofwel de Ballet-Scène
of de Ouverture in E zijn geweest
uit 1891)
De maestro neemt meteen plaats
achter de vleugel en begint allerlei
motieven te spelen, en daarna vol-

gen hele stukken uit de Kullervosymfonie - met een gemak alsof
hij het ZELF geschreven heeft! Na
een lange uiteenzetting met muziekvoorbeelden, vraag ik nog wat
losse dingen en het gesprek rolt op
natuurlijke wijze naar het einde.
Voor ik de deur uitstap zegt Tawastjerna dat de ﬂat waarin hij woont
door Eliel Saarinen is ontworpen.
Hij zegt dat ik maar eens opnieuw
moet langskomen.
De tweede dag in Helsinki voel
ik me wat gespannen. Ik ga naar
een diagnostica-bedrijfje in Kauniainen - met de trein - en heb een

Planning to aim high
in your career?

So do we!

sollicitatiegesprek met de directeur
en de leidster van het onderzoek.
Het gesprek verloopt zonder grote
problemen. Er is een nieuw TEKES
project begonnen waarin VTT en
een aantal ﬁrma’s deelnemen, en
het heeft allemaal te maken met de
‘biosensoren’, een onderwerp waar
ik al iets over gelezen heb, maar dat
in die tijd een nieuw onderwerp was
in Finland.
Men is wel geinteresserd in iemand die blijkbaar geschikt is (weet
iets van electrochemie en bioanalyse
af...) Ook stelt men het op prijs dat
ik al wat Fins gestudeerd heb en
zelfs iets van Sibelius schijn te weten. De directeur zegt: “Hier is een
zekere professor Erik Tawaststjerna
heel populair. Hij heeft veel over
Sibelius geschreven.” Ik vermeld
dat ik zijn werk gelezen heb, alhoewel alleen dat wat in het Engels
vertaald is. De directeur knikt instemmend. Dan zegt hij: “Hij geeft
ook lezingen over Sibelius aan de
Universiteit, en er gaan veel mensen naar luisteren, ook mensen die
geen musicale achtergrond hebben.”
Zonder er verder iets van te denken
zeg ik dat ik gisteren een uurtje bij
Tawaststjerna thuis ben geweesd, en
dat hij zelfs piano voor me heeft gespeeld. Hij staart me aan met grote
ogen. “Werkelijk?” stamelt hij.
Die baan die zat wel goed. Helaas heb ik Tawaststjerna niet meer
gezien, maar op de 21e September
van dit jaar moest ik weer aan hem
denken, en heb ik geprobeerd me
die dagen weer voor de geest te halen. Ik moet zeggen: de tijden zijn
veranderd en het lijkt wel VIJFTIG
jaar geleden...
Martin Albers

Check our open career and
internship opportunities at
www.managementevents.com/jobs

Martin Albers is chemicus en
onderzoeker bij VTT sinds 1987.
Na één jaar in Kauniainen te hebben gewerkt, vestigde hij zich in
Tampere, en heeft dit jaar 21 jaar
voor VTT gewerkt, grotendeels in
biomaterialen- en biosensoren-onderzoek.

Ik ben...Martin Albers
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Begroting Nederlandse Vereniging in Finland 2007/2008

Baten

Gebaseerd op:
contributie, individueel (85)

€ 2.200,00

23,00% Huidig aantal betalende leden

contributie, gezin (75)

€ 2.550,00

26,00% Huidig aantal betalende leden

overschotten voorgaand jaar

€ 840,00

9,00% forecast

sponsoring en advertenties

€ 1.700,00

17,00% 1 hoofdsponsor & 4 sponsors

inhuldiging

€ 2.000,00

21,00%

overigen incl. rente

€

30,00

0,00% vorige jaren

balansboekingen

€

400,00

4,00% Etentje boek

forecast omzet -/- forecast eindbalans
2007

€ 9.720,00
Lasten
a) bestuurskosten
huidige verwachte kosten minus
boek gerelateerde kosten

banktransacties

€ 100,00

1,00%

Secretariaat & archief

€ 400,00

4,00% X

reiskosten

€ 500,00

5,00% X

bestuursvergadering

€ 100,00

1,00% X

€ 1.100,00

b) landelijke activiteiten
Nieuwjaarsreceptie

€ 400,00

4,00% X

ALV + culturele activiteit

€ 400,00

4,00% X

ALV + Leidens Ontzet

€ 700,00

7,00% X

€ 1.500,00

Namens het bestuur.
Stephan Rook
Penningmeester

Wat is de Wubo?
De Wubo is een Nederlandse wet die
voorziet in uitkeringen en voorzieningen
aan mensen die in de Tweede Wereldoorlog tijdens de Duitse bezetting van
Nederland of de Japanse bezetting van
voormalig Nederlands-Indië als burger
zijn getroﬀen door bombardementen,
beschietingen, vrijheidsberoving, internering, verplichte tewerkstelling, onderduik, mishandeling, e.d. en daardoor
blijvend lichamelijk of psychisch letsel
hebben opgelopen. De Wubo is ook van
toepassing op de zogeheten Bersiap-periode in voormalig Nederlands-Indië (15
augustus 1945 tot 27 december 1949).
U komt in aanmerking voor de Wubo
als:

Toekenning met terugwerkende kracht
tot 1 oktober 2006. Als u uw aanvraag
indient vóór 1 januari 2008 en aan u
wordt een uitkering of een voorziening
toegewezen, geldt deze toekenning met
terugwerkende kracht vanaf 1 oktober
2006 (de maand van de uitspraak van
het Europees Hof ).
U kunt u aanvraag indienen of informatie opvragen bij:
Pensioen- en Uitkeringsraad
Postbus 9575
2300 RB Leiden
Nederland.
Tel.nr. +31 71 5356822,
fax.nr. +31 71 5766003.
Internet: www.pur.nl,
e-mail: info@pur.nl.

· u op dit moment de Nederlandse nati-

I

n Tampere is er een kleine gemeenschap van Nederlandstalige families. Al bijna 10 jaar komen wij
om de twee weken samen in een pub, maar tot dit jaar
was er nog niets georganiseerd voor families. Op de algemene vergadering hadden wij de hoofden bij elkaar
gestoken om samen iets af te spreken. Op een zonnige
zomerdag zijn wij naar Viikinsaari geweest, een eiland
in Pyhäjärvi, en brachten daar de namiddag al pratend,
zwemmend en grillend door.
Op zaterdag 13 november nodigde Johan Plomp de
Nederlanders uit voor een spelletjesavond en een gezellig samenzijn. Wij waren met 8 families, en Henriette
en Jos waren speciaal uit Zuid-Finland gekomen om de

avond met ons door te brengen. Terwijl de peuters in
het gezelschap met het speelgoed van Johan’s kinderen
speelden en de jongens in de frisse oktoberavond op de
trampoline sprongen, praatten wij gezellig met elkaar.
Wij genoten van het lekkere meegebrachte eten, en waagden ons aan Catan spelletjes. Hartelijk dank aan Johan
en Kaisa voor de gezellige avond.
Johan Scholliers
NB: Meer foto's zijn op het web te vinden in de fotohoek. http://www.nederlandsevereniging.ﬁ/galtwo/

Wet Uitkeringen Burger-oorlogsslachtoffers

uitzondering gebruik maken van de Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoﬀers
1940-1945 (Wubo). Door een uitspraak
van het Europees Hof in oktober 2006
kunnen nu alle oorlogsgetroﬀenen met de
Nederlandse nationaliteit en woonachtig
binnen de Europese Unie toegang krijgen
tot de Wubo.

onaliteit heeft én
· u binnen de Europese Unie woont én
· u oorlogsgeweld heeft ondergaan én
· er bij u als gevolg van het ondergane
oorlogsgeweld sprake is van lichamelijke
of psychische invaliditeit.

Spelletjesavond in Tampere

ederlandse oorlogsgetroﬀenen die
N
niet meer in Nederland wonen
konden in het verleden slechts bij hoge
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M

artinus Schuurman is van
jaargang 1935, hij is dus 72
jaar oud, maar is nog steeds niet van
plan ermee op te houden. Zolang
hij er nog plezier in heeft en voldoende kracht vindt voor het plannen, ontwerpen en uitvoeren van
bouwprojecten of het voorbereiden
en uitwerken van het muziekfestival
‘Lux musicae’, gaat Martinus graag
en intensief maar zeker ook rustigjesaan verder. In dit artikel wilde
ik me vooral tot de musicus en muziekliefhebber Martinus Schuurman
beperken.

Iets over zijn leven
Martinus Schuurman is geboren
in Schiedam uit een van herkomst
Haagse familie. Al in 1938 verhuisde
het gezin naar Lochem ten oosten
van Zutphen. Hij herinnert zich
nog heel goed dat in 1940 de Duitsers het stadje binnenmarcheerden
en wat er in het hart van overbleef
- ook op latere leeftijd! - was: vrees
voor die oosterburen. In 1942 trok
het gezin naar Amersfoort, waar vader tot kerkorganist was benoemd.
Martinus’ herinneringen aan zijn
middelbare schooltijd in Amersfoort
zijn zeer positief, omdat er een sfeer
van creativiteit en zelfwerkzaamheid
op die school heerste. Dat werd wel
anders toen de familie rond 1950
naar Den Haag verhuisde en hij zijn
gymnasium af moest maken op een
klassiek lyceum oude stijl met veel
tucht en strenge eisen. Goed wel,
maar het maakt de mens schuchter
en remt de spontaniteit. Het inspirerende van zijn Haagse schooljaren
noemde Martinus wel – daarbij overigens heimelijk lessen spijbelend! zijn intensieve meeleven met het rijke
muziekleven van de residentiestad.
Want dát boeide en interesseerde
hem in hoge mate.
Van moeders kant was zijn opa
een respectabele maar ook tamelijk vrijzinnige dominee, Johannes
Gerritsen, enige tijd hofpredikant
onder Koningin Wilhelmina. Dominee Gerritsen heeft de dochter van
Wilhelmina, kroonprinses Juliana,
in 1909 nog gedoopt. Naar ik heb
begrepen, op een heel waardige en
bijna oud-christelijke, Augustijnse
doopmanier! Martinus deed voor,
hoe zijn opa na ieder bezoek bij de
Koningin uit de ruimte moest terugtreden zonder haar zijn achterkant
te tonen, dus voorzichtigjes naar de
deur schuifelend en dan buigend afscheid nemen, prachtig! Die formele

dagen van weleer zijn gelukkig nu
enigszins voorbij, ook al houdt kleindochter Koningin Beatrix van een
streng protocol, zoals we dat in 1995
bij haar bezoek aan Finland wel degelijk gemerkt hebben. Opa Gerretsen
was als jong dominee in de door en
door roomse stad Nijmegen - door
zijn vele vriendschappelijke contacten met Rooms Katholieke collega’s een geziene persoon met zeer humane
en ook kunstzinnige trekken.
Ook van vaders kant was Martinus’ opa een predikant, maar dan
een die van de strengere protestants
calvinistische richting was. Dominee
Schuurman was in de imposante grote kerk van Kampen – een bolwerk
van streng protestantisme in Nederland! – als predikant aangesteld.
Hij was recht door zee en stond als
aan vast baken in de branding van
zijn tijd. Een goede predikant dus,
een gestrenge maar rechtvaardige
en goudeerlijke mens, met naast zich
een vrouw – oma Schuurman – die
liefhebbend en trouw voor het grote
domineesgezin met 11 kinderen zorgde. Vader Schuurman was daarvan de
benjamin – enigszins autoritair en
misschien zelfs een klein beetje verwend, zoals zo vaak bij de jongste.
Toch krijg ik wat de levensinstelling van Martinus zelf betreft de stellige indruk, dat hij vooral een aardje
naar zijn vaartje heeft meegekregen
– hij bezit de inborst van zijn eigen
zo door en door gelovige vader, die
organist en cantor van de gemeente

was en die deze muzikale aanleg zijn
zoon Martinus van jongs af aan heeft
meegegeven. Zijn vader was een vernieuwer van protestantse eredienst,
zong met zijn koor nieuwe of hernieuwde liederen en componeerde er
zelf ook vele, vaak op bijbelteksten
van de liturgie van dat moment.
Maar goed ... een stevige scheut
van moeders vader en diens eerlijke
vrijzinnigheid heeft hij zeker ook
meegekregen. Martinus is kritisch en
zoekt naar de juiste oplossing en de
juiste instelling, opa Gerretsen was
zijnerzijds schriftkritisch en bijbelvast en zocht naar de juiste vertaling
en de ware betekenis van de bijbelse
boodschap. En dat in een universeel,
humaan en kunstzinnig kader! Met
zijn vrouw door dik en dun pal achter zich! Beiden, zowel Martinus als
Johannes, waren op een verstandige
manier perfectionist. En ook de sociale aanleg van deze opa draagt Martinus in zich, hij wil via zijn doen en
laten - dus via zijn muziekactiviteiten
en zijn architectonische scheppingen
- voor anderen, voor de naasten wat
betekenen.
Martinus Schuurman heeft uiteindelijk dan architectuur en bouwkunde aan de TH van Delft gestudeerd
en is daar in 1962 cum laude afgestudeerd met een afsluitend en ook
sluitend architectuurontwerp voor
een theoretisch mogelijk muziekconservatorium. In 1960 is Martinus getrouwd met zijn Finse vrouw
Aulikki. De eerste dochter Elina

Zelfs heeft Martinus het als jongeman zover geschopt,
dat hij onder de vermaarde en veeleisende dirigent Willem van O�erloo in het Residentieorkest af en toe
mocht meedoen en daar is hij nog steeds erg trots op
en dat terecht uiteraard.
Willem van O�erloo was per slot niet maar de eerste
de beste en zijn orkest ook niet. Martinus herinnert
zich uit die tijd dat hij bij een stuk van Stravinsky ergens bij 140 maten ople�end mee moest tellen om precies op tijd en op de juiste sterkte enige drumslagen of
zoiets te produceren. En dat deed hij met grote overgave, ofschoon zijn leermeester Frans van der Kraan
achter de pauken en schuin achter Martinus hem hoofdschuddend maar toch welwillend en vriendelijk duidelijk maakte dat hij een fractie van een seconde te laat
of te vroeg was gekomen.
De maestro Van O�erloo echter zelf was tevreden, dus
het was goed zo. En ... Martinus kreeg o.a. voor die paar
drumslagen 30 gulden, dat was nogal wat voor een arme
student in de tijd rond 1955.

werd – ook al woonde het gezinnetje nog in Nederland - tijdens een
vakantie in Finland geboren. Het
jonge Nederlands-Finse echtpaar
heeft eerst een jaar in Den Haag
en toen een jaar in Delft gewoond
en gewerkt. Aulikki kon echter het
Nederlands vochtige klimaat - met
zo veel zout in de lucht en vaak zo
guur en winderig - lichamelijk niet
goed verdragen. Voorts werd ze in
het Nederland van toen niet erg
goed door de dokters tegen deze
klimatologische allergie behandeld. Vandaar dat ze naar Finland
wilden vertrekken, om in dat land
hun verdere levensgeluk te zoeken.
Aulikki en dochter Elina gingen al
vooruit, want Martinus moest eerst
in 1962 nog in Nederland in militaire dienst, bij de luchtmachtstaf
in Den Haag. Hij herinnert zich
deze diensttijd als een joviale tijd
met veel positieve herinneringen
en zonder al te veel problematiek of
onaangename arbeid. Hij werd na
een half jaar als vaandrig al uit het
leger ontslagen om - een wonderlijke
maar wel juiste reden! – voor zijn
kleine gezinnetje in Finland te gaan
zorgen. Dat was hard nodig. En dat
deed hij uiteraard met grote overgave. In 1963 was dus het kleine gezin
weer bijeen. In Finland werden wat
later nog twee dochters geboren,
die beiden de taalaanleg en literaire
gevoeligheid van hun moeder hebben geërfd. De ene dochter, Nora, is
vertaalster en erkend schrijfster van
jeugdboeken geworden; de andere
dochter, Titia, is ook vertaalster geworden, met als bijzonderheid wel,
dat ze de laatste tijd ook veel literaire boeken uit het Nederlands in
het Fins vertaald heeft, en dat uitstekend. Werken van Karel Glastra
van Loon, P.F. Thomése, Willem
Elsschot en anderen.

muziek hem nooit meer losgelaten.
Hij was en bleef een ware zoon van
zijn vader. Martinus heeft goed piano leren spelen, is muzikaal altijd
in hoge mate geïnteresseerd en actief
gebleven, heeft later in zijn leven
bijvoorbeeld samen met anderen
een muziekfestival in Finland gelanceerd en geregisseerd, ‘Lux Musicae’, waar ik direct nog op terug
zal komen.
Frans van der K raan, docent
slagwerk aan het Haagse conservatorium, heeft Martinus door
zijn persoon en kunde geboeid, hij
heeft hem bijvoorbeeld ook enige
ﬁjne kneepjes van het slagwerkvak bijgebracht, en dat heeft hij als
student (en misschien ook nog wel
later) regelmatig in praktijk mogen
brengen, o.a. in het Delftse studentenorkest.

Lux musicae
‘Lux musicae’ is een muziekfestival in Zuid-Finland met een eigen klank en een bijzondere kleur,
opklinkend in de mooie, oud Finsgotische stenen Petrus-kerk van
Siuntio, de plaats waar Martinus
Schuurman vanaf 1997 heeft gewoond. Het geheel van het genoemde festival staat onder de muzikale
leiding van Pami Karvonen, cantor
van de kerk. De eerste keer dat daar
deze muziek opklonk, was in de
herfst van het jaar 2000. Overigens
is het huis van Pami Karvonen een
creatie van Martinus Schuurman!
Een schitterend geslaagd ontwerp,
lijkt me.

Iets over muziek.
Martinus ging op z’n 18e jaar
naar het Haagse conservatorium,
om er muziek en compositie te
gaan studeren o.l.v. Leon Orthel
en voorts om de techniek van het
pianospel goed onder de knie of in
de vingers te krijgen. Hendrik Andriessen zelf was overigens zijn examinator bij het toelatingsexamen.
(vgl. hiervoor Noorderlicht, maart
2005, ‘Hollandse meesters van de
20ste eeuw’). Maar reeds na een
half jaar beviel hem dat niet meer
zo en is hij naar Delft gegaan, om
zich in bouwkunst en bouwkunde
te gaan bekwamen. Toch heeft de

http://www.schuurmanarchitects.
com Villa Anna in Siuntio, ontwerp
van Martinus Schuurman
Heel ontroerend is het verhaal van
Martinus, hoe dit festival eigenlijk
ontstaan is, en wel in het jaar 1999:
uit een vriendschap tussen Martinus Schuurman - toen in diepe rouw
verkerend - en Pami Karvonen, de
met een open hart naar hem luisterende cantor.

Twee jaar nadat het gezin Schuurman in 1997 in hun huis te Siuntio
ingetrokken was, werd Aulikki heel
ernstig ziek, dat ziekbed duurde
lang en Martinus en de dochters
hebben haar laatste tijd zo goed mogelijk proberen positief gestalte te
geven. In mei 1999 op een stralende
zonnige dag was de begrafenis, verwanten uit Finland en Nederland
waren daar in droefheid tezamen
gekomen en Martinus had de kracht
gevonden, een muzikale omlijsting
aan deze bijzondere begrafenis te
geven. Muziek, die klonk als een
klok zogezegd. Hijzelf met Bach
aan de piano, zijn broer en zus met
andere prachtige Bachmuziek. Iedereen was diep ontroerd bij dit zo
waardevolle en mooie afscheid van
een geliefde vrouw en moeder.
Na deze begrafenisdienst – zo
volledig anders dan in de normale
wat saai protestantse traditie van
Finland – nam cantor Pami Karvonen contact op met Martinus en
ze raakten dik bevriend. Daaruit is
dan in de loop van de erop volgende
tijd het idee van een jaarlijks festival
van drie dagen - ‘LUX MUSICAE’
- ontstaan en ze hebben het samen
ook succesvol gerealiseerd. Dit muziekgebeuren, jaar in jaar uit, heeft
een vaste plaats veroverd in de serie muzikale festivals waaraan Finland zo rijk is. Altijd in november,
aan het eind van het jaar, als reeds
binnen korte tijd de donkerte zo
langzaamaan weer plaats zal gaan
maken in kerk en natuur voor de
terugkeer van de zon en de hoop.
Dat alles gedacht en onderstreept
door mooie, meestal (maar zeker
niet altijd) klassieke muziek, door
ware en echte kunst in ieder geval.
Dit verhaal kon ik de lezer werkelijk
niet onthouden. Met ‘niet-klassiek’
wordt een jaarlijks terugkerende
jazzfestijn bedoeld.
Martinus Schuurman streeft ernaar ieder jaar een of meer Nederlandse kunstenaars naar Siuntio te
lokken. Het eerste gastensemble in
Siuntio was het Arcibaldo-strijktrio.
Het Theo Louvendie jazzquartet
trad in 2006 op, de violiste Isabelle
van Keulen in 2005 en dit jaar was
Robert Holl, bas-bariton, er. Het
festival ‘Lux musicae’ is de moeite
van een bezoek meer dan waard!
Peter Starmans
lehtori
http://www.luxmusicae.com

Martinus Schuurman - Muziekliefhebber
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n Finland is het, behalve misschien voor diegenen, die in een
Big Brother huis wonen, niet moeilijk
om te raden welk seizoen net ”gaande” is en dat komt dan niet altijd
door het weer of de natuur, want die
zijn grillig en bedrieglijk. Het zijn
vooral de Finse ordelijkheid en het
gevoel voor traditie: elk seizoen heeft
zo zijn eigen gewoontes. Mij komen
ze niet altijd even logisch voor. Bijvoorbeeld, in mei, als de nachten nog
koud zijn, worden er allerlei soorten
tuin en balkonplanten verkocht,
maar in augustus, als het ‘s avonds
vaak nog lekker weer is, zijn er nergens meer zomerplanten te koop.
Volgens de vele reclamefolders, die dan in de bus
vallen, staan we dan namelijk al weer te trappelen om
naar school en terug naar
het werk te gaan en hebben geen tijd meer voor de
tuin. Een ander voorbeeld,
een paar weken geleden:
ik kijk op een morgen op
de thermometer en zie dat
het 8 graden is. Het is nog
donker, dus veel van de natuur zie ik niet. Het kan
voorjaar zijn, nazomer of,
zoals nu, herfst. En volgens Al Gore zal het niet
zo lang duren, of het zal
ook in de winter 8 graden
kunnen zijn. Dus daaraan
kan ik niet zien, dat het
al oktober is, maar zodra
ik buiten kom weet ik het
zeker, want het geluid van
winterba nden op a sfa lt
klinkt in mijn oren. Ook
onze auto rijdt intussen
op winterbanden en ook
dit jaar was het weer even
spannend: zijn we nog op
tijd... Onze buren zijn natuurlijk Finnen en hebben
altijd veel beter in de gaten dat het
tijd wordt om de banden te verwisselen en waren daar al een paar weken
geleden op een milde zondagmiddag
druk mee bezig. Wij hollen altijd wat
achteraan, ik heb dan bijvoorbeeld
het idee dat ik eerst het dode blad
uit de tuin moet opruimen vóór het
winter kan worden. En er hangen
immers ook nog een paar bloeiende
geraniums en andere planten?
Dat er sneeuw was voorspeld, had
ik helemaal niet meegekregen, dus
toen ik een paar dagen later wakker werd en zag, dat alles wit was,
schrok ik. Langzaam rijdend –op
zomerbanden natuurlijk, kwam ik

later ongedeerd op mijn werk aan en
eerlijk gezegd, ik had van de gladheid
niets gemerkt. Misschien was mijn
voorzichtigheid ook wat overdreven,
in Nederland reed ik natuurlijk altijd
op zomerbanden en mijn 2CV hield
zonder problemen stand in elke bocht
en bij ieder weertype.
Intussen is onze auto bij de garage
en bij de katsastus geweest en hebben
we de banden natuurlijk laten verwisselen. Sinds die tijd is de temperatuur
weer opgelopen en ik heb het gevoel,
dat het nu zéker nog tot de kerst
duurt voor we sneeuw krijgen. Of
langer. Mij ook best, lekker makke-

lijk: met sneeuwruimen zijn we ook
altijd de laatsten in onze straat.
Er zijn mensen die hopen op
sneeuw, want dan is het minder donker, maar van kaamos heb ik geen last
en alles is betrekkelijk, immers? Het
schijnt zo te zijn dat daglichtlampen
tegen kaamosklachten in Helsinki
naar verhouding meer worden verkocht, dan in Lapland. ”Het wordt
alweer vroeg donker” zei ik laatst
tegen mijn vriendin. “Ja, hier ook”,
zei ze en ze woont niet in Lapland
maar in Groningen. Op de Nederlandse t.v. presenteerde iemand een
boekje over winterdepressies, want
Nederland lag toch wel erg noordelijk
en het was 's winters al zóóó vroeg

donker en daardoor raken je hersenen
in de war en wordt je dus depressief.
Ik zei het al: alles is betrekkelijk, een
voordeel van minder licht is, dat je
bijvoorbeeld niet ziet, dat er veel stof
op de boekenkast ligt of onder de
bedden. Daar word ik nu wel weer
depressief van: als in het voorjaar de
zon laag en fel naar binnen schijnt en
ieder stofnest ontbloot ....
De herfst, veel meer dan de donkere tijd, wachten op sneeuw of bezoekjes aan de garage. De herfst is de
tijd van aftellen tot de kerst, plannen
maken, verlanglijstjes, reclame in de
bus. De tijd van rode tafelkeden en
elektrische lichtjes in de tuin. Zeer
sfeervol, maar in de praktijk
heb je bijna een dagtaak aan
het onderhoud van de lichtkettingen: eerst moeten de lampjes
smaakvol in de struiken te hangen ( eerst proberen de snoeren
uit de knoop te halen) dan de
kapotte lampjes op te sporen,
want de helft van de ketting
brandt niet en dan op naar
de winkel om reserve lampjes
te zoeken. Een onmogelijke
opga a f, omdat de k leinere
winkels jouw lampjes net niet
hebben en de grotere winkels
verkopen vijftig verschillende
soorten. En hier hebben we
waarschijnlijk ook te maken
met een kultuurverschil: de
lampjes kunnen wat mij betreft
na oud en nieuw weer opgeborgen worden, maar in vele
tuinen branden ze nog tot de
voorjaarsvakantie. Kerstbomen
in februari, die zijn er vroeg bij,
denk ik dan.
De herfst is het wachten op
de winter, hoeveel sneeuw komt
er? Hoe koud gaat het worden?
Onze eerste winter in Finland,
9 jaar geleden, was de koudste
in 100 jaar ofzo. Min 38 werd het.
De afgelopen winter was relatief mild
met weinig sneeuw. Pas eind januari
waren de skiladut klaar, maar optimisten kom je overal tegen, “het
skiseizoen is geopend”, las in eind
september in een reclame in de krant.
Je kon, volgens die advertentie alvast
de nieuwste ski-modellen vóórbestellen. Voor mijn gevoel hebben we onze
wintersportspullen nog maar net opgeborgen. Maar waarschijnlijk waren
we daar ook weer wat laat mee....
Marina Nijhuis

Kopij inleveren voor 25 Februari 2008
Artikelen, tekeningen en foto's dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat. Vergeet niet dat noorderlicht in zwart-wit gedrukt wordt!! Bekijk de
plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Tabellen graag apart inleveren (niet in pdf of een graﬁsch
formaat)! Alle sun open oﬃce en microsoft oﬃce documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar
noorderlicht@nederlandsevereniging.ﬁ

Verhuisd?
Geef tijdig uw adres door aan het secretariaat. Als u email hebt en u wilt dat we u via dat medium berichten sturen,
dan vernemen we dat graag!! Nieuwsbrieven met het laatste nieuws kunnen zo onmiddellijk worden bezorgd. Noorderlicht doet haar best, maar helaas is de agenda niet altijd up-to-date! Geef daarom uw emailadres aan ons door. We
houden u op de hoogte. Geef het ook door als u bepaalde emails niet wenst te ontvangen.
Website
Maak gebruik van onze RSS-link om de op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen!! Maak ook gebruik
van onze podcast en speel multi-media bestanden af die door de internetredactie en onze leden gemaakt zijn! Alle
actuele informatie vind u daar! Wist u dat we een forum voor de leden op het internet hebben? Leden jong en oud
kunnen daar in het Nederlands van gedachten wisselen over van alles wat een mens maar bezig houdt. Veel verenigingsactiviteiten worden op dit forum geboren! U kunt zich aanmelden op http://forum.nederlandsevereniging.ﬁ. De
Forum beheerders geven u vervolgens toegang.

Eens per maand
TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
OULU
In Oulu worden soms Kolonisten van Catan-avonden bij mensen thuis
gehouden, stuur Sandra een mailtje voor plaats en tijd.
JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla hebben we een nieuwe contactpersoon gevonden die graag
een maandelijkse borrelavond wil organiseren. Neem contact op!
HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•
•
•

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

Contactpersonen
Regio

FORSSA
HELSINKI
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
LAPLAND
LAPPEENR ANTA
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU
VAASA
YLIVIESKA

Contactpersoon

Jos Helmich
Adriaan Perrels
Contactpersoon Joensuu
Joanneke Reudler Talsma
Aty Gerasimoﬀ
Nellie Visscher-Jäkkö.
Henriette Rantalaiho
Marcel de Boer
Sandra van der Veen
Contactpersoon Salo
Johan Scholliers,
Contactpersoon Turku
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

Email

forssa@nederlandsevereniging.ﬁ
helsinki@nederlandsevereniging.ﬁ
joensuu@nederlandsevereniging.ﬁ
jyvaskyla@nederlandsevereniging.ﬁ
lapland@nederlandsevereniging.ﬁ
lappeenranta@nederlandsevereniging.ﬁ
lansiuusimaa@nederlandsevereniging.ﬁ
mikkeli@nederlandsevereniging.ﬁ
oulu@nederlandsevereniging.ﬁ
salo@nederlandsevereniging.ﬁ
tampere@nederlandsevereniging.ﬁ
turku@nederlandsevereniging.ﬁ
vaasa@nederlandsevereniging.ﬁ
ylivieska@nederlandsevereniging.ﬁ

Regiocoördinator is Marina Nijhuis: regionaal@nederlandsevereniging.ﬁ

Tel

044 - 331 7766
050 - 583 8575

044 9461655
040 - 822 4790
05-424081
050 - 5828116
040 - 572 8084
050 - 573 9762
050 - 599 4359
040 - 838 6408
050 - 599 3116
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