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

Dit is al weer het derde Noorderlicht van dit 
jaar. Dit Noorderlicht is misschien het meest 
bijzonder door de vele foto’s van een aantal 
heel zomerse activiteiten die dit jaar hebben 
plaats gevonden. Het goede weer zal ongetwij-
feld een rol gespeeld hebben bij het succes van 
activiteiten als het zomerkamp, een bezoek aan 
Korkeasaari en een wandeling in Töölö.

Ook onze vaste historici Arnold en Peter 
hebben tijdens het warme weer niet stilgeze-
ten. Zo is er een artikel van Arnold over de Ne-
derlandse scheepvaart naar Finland van de 16e 
tot en met de 19e eeuw. In een iets recentere 
verleden, de jaren ‘50, werden er in Nederland 

Finse prefab scholen gezet waarover Peter een 
artikel heeft geschreven.

Jos heeft de afgelopen tijd hard gewerkt aan 
een nieuwe versie van onze website, en hij heeft 
daar ook over geschreven. De nieuwe website is 
al online en is zeker een bezoekje waard.

Bart beschrijft in zijn column zijn ontdek-
king van een Finse multinational waarvan de 
naamsbekendheid waarschijnlijk niet zo groot 
is als de afzetmarkt van hun producten. Toe-
vallig deed ik dezelfde ontdekking als Bart kort 
geleden ergens langs een snelweg in Engeland. 
Ik hoop dat uw nieuwsgierigheid gewekt is. On-
dertussen vraag ik me af; zouden er lezers van 
het Noorderlicht zijn die voor dit bedrijf wer-
ken?

Ik wens u veel plezier bij het lezen van dit 
Noorderlicht, en ik hoop zoals altijd op uw kopij 
voor het volgende!

 Siert Wieringa
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Geachte leden,
In Finland hebben wij intens kunnen genie-

ten van een warme en zonnige zomer en het 
wordt weer tijd om het dagelijkse ritme op te 
nemen. Dit betekent voor ons allen dat het ple-
zierig zal zijn om contacten weer te hervatten. 

Het bestuur nodigt U uit om deel te nemen 
aan onze bijeenkomsten zowel in de hoofd-
stadomgeving als in de regio. Het WK-voetbal 
heeft bewezen dat verenigingsleden graag 
spontaan bijeenkomsten organiseren. Via de 
agenda op www.nederlandsevereniging.fi en 
onze groep op Facebook is het eenvoudig om 
Nederlanders in Finland uit te nodigen om mee 
te doen.

Wat doet de NViF in het najaarsseizoen van 
2010?

In de hoofdstadregio vieren wij het traditi-
onele Leidens Ontzet (2.10.). De borrelavonden 
worden ook weer georganiseerd.

Op 30.9. en 1.10. treedt de wereldberoemde 
Nederlander Ton Koopman op in Espoo als so-
list en dirigent van de Tapiola Sinfonietta. Uit 
ervaring is bekend dat zijn concerten populair 
zijn en om deze redenen heeft de NViF voor 
haar leden een aantal tickets gereserveerd voor 
het concert op donderdag 30.9. om 19.00 uur 
(Sello-zaal in Leppävaara).

De nederlandstalige kerstzangviering is op 
zaterdag 18.12.2010 om 14.00 uur in de Töölö-
kerk. 

Buiten de hoofdstad worden ook allerlei 
activiteiten georganiseerd en inlichtingen hier-
over verstrekken de contactpersonen. (Als wij 
zoet zijn komt Sinterklaas ook dit jaar weer 
naar Finland; ‘Wie zoet is krijgt lekkers, wie 
stout is de roe!’)

Regio Länsi-Uusimaa is dit jaar aan de beurt 
om de najaars-ALV te organiseren. Het bestuur 
heeft besloten om de leden te ontmoeten in 

Siuntion Hyvinvointikeskus op zaterdag 20.11. 
om 14.00. Elders in dit blad vind U meer inlich-
tingen, o.a. hoe daar te komen en wat men kan 
doen in Siuntio.

Het bestuur nodigt U allen uit om ons te 
helpen met het plannen en organiseren van 
activiteiten of bijeenkomsten, vooral in de 
hoofdstad en omgeving. De wandeling rond 
Töölölahti was een gezellige manier om elkaar 
te ontmoeten en het bezoek aan de dierentuin 
in Korkeasaari was leuk voor jong en oud. 

Last but not least: het zomerkamp in Naan-
tali was geslaagd dankzij de actieve contactper-
sonen uit Tampere en Jyväskylä.

Wat anders kunnen wij organiseren gedu-
rende het winterseizoen? Ideeën?

Welkom op onze bijeenkomsten en neem 
deel aan de discussies op het forum!

 Henriette van der Woude-Rantalaiho, 
 voorzitter

v A N  D E  v O O R z I T T E R
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Ontmoet andere Nederlanders ’live’
Dankzij internet fora en blogs, Facebook, 

Skype en Twitter heeft zowat iedere Nederlan-
der in Finland een eigen Nederlands netwerk. Ik 
heb echter een fabelachtig voorstel, nl. je kunt 
in Finland wonende Nederlanders (lotgeno-
ten als het ware) ook in het echt ontmoeten, 
heus en meestal bijten ze helemaal niet! In ver-
schillende steden, waaronder Helsinki, Turku, 
Tampere, Oulu en Jyväskylä is er de gewoonte 
(geweest) om regelmatig (vaak maandelijks) 
bij elkaar te komen in een bar. De samenstel-
ling kan van keer tot keer wisselen. Helaas is de 
afgelopen anderhalf jaar de opkomst over het 
algemeen teruggelopen, ofschoon in Helsinki 
soms onverwacht weer meer mensen opdui-
ken. In Tampere is zelfs al enige tijd geen bij-
eenkomst meer geweest, maar in principe zou 
dat makkelijk weer gestart kunnen worden. 

De website van NViF, onder het hoofdje 
’activiteiten’, biedt een handige plek om na te 
kijken of en wanneer er zg. borrelavonden zijn. 
Ook kan je daar zelf een borrelavond aankon-
digen, op voorwaarde dat je een geregistreerde 

website-bezoeker bent. De borrelavonden in 
Helsinki zijn meestal elke 2e vrijdag van de 
maand, maar als er omstreeks die dag officiële 
feestdagen zijn of een landelijke NViF activiteit, 
dan wordt van dat vaste patroon afgeweken 
(d.w.z. in December en vaak in April). In Juli en 
Augustus zijn er meestal geen borrelavonden.

Als je sociale vaardigheden in het Neder-
lands op peil wil houden of als je gewoonweg 
eens Nederlands wil kletsen, heeft zo’n bor-
relavond echt meer te bieden dan al die elec-
tronische media. Samen lachen en samen en 
biertje drinken lukt niet zo best achter je lap-
top of is in ieder geval een stuk minder gein. 
Kortom, check de activiteitenpagina (ook voor 
andere initiatieven) en trek de stoute schoenen 
aan – kom ook naar een borrelavond! Wees niet 
getreurd als er eens een keer weinig klanten ko-
men, volgende keer weer meer!

Tot borrels, Adriaan 

De nieuwe lokatie is de Meilahden Ala Aste op het adres Jalavatie 6 te Helsinki.
Deze school van de stichting Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) wil kinderen van 3 tot 14 jaar 

Nederlands leren lezen en schrijven.
Ook wil de school de kinderen een stukje Nederlandse cultuur meegeven zoals Koninginnedag 

en Sinterklaas.
De school is om de week op zaterdag van 10:00 tot 13:30.

Voor meer informatie bezoekt u de website www.ntc.fi

B O R R E L T  H E T  N O g  E E N  B E E T j E ?

D E  N E D E R L A N D S E  S C H O O L  I S
v E R H U I S D
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Via de site van Schoolbank.nl vernam Hen-
riette van der Woude, onze voorzitster, een 
paar jaar geleden, dat het Christelijk Lyceum 
in Almelo voor alle oudleerlingen in 2010 een 
reunie zou organiseren. Die reunie heeft in-
middels plaatsgevonden. Henriette had maar 
weinig contact gehouden met oudleerlingen, 
maar was nieuwsgierig naar de levensloop van 
vrienden uit haar schooltijd. In haar schoolja-
ren in de jaren vijftig had de stad Almelo nog 
steeds een groot gebrek aan schoolruimte en in 
het jaar voor de reunie werden via een discus-
sieforum al heel wat herinneringen opgehaald. 
Zo maakte men haar erop attent dat zij in Al-
melo gedurende de brugklas als overgang naar 
het lyceum op de Finse prinses Beatrix-school 
had gezeten. Het bijzondere hierbij was, dat 
het dus een zogenaamde Finse school betrof 
(een andere Almelose school, de Jan Ligthart-
school, was er ook een) en dat de vraag naar 
boven kwam, wat dat woord ‘Fins’ nu precies in 
dit geval zou kunnen betekenen. De vraag werd 
aan de twee ‘historici’ van de NviF, Arnold en 
Peter, voorgelegd en we hebben er ons graag 
in verdiept. Het resultaat kan de lezer/es hier 
bekijken.

Een Finse school, de klokkestoel, de vorm en het dak-
profiel is duidelijk. Bij deze school is echter de kleur 
niet meer oorspronkelijk. Die was bruin door de Scan-
dinavische teerbeits

Op 17 juni 1948 kregen de burgemeesters 
en wethouders van heel Nederland een schrij-
ven van de minister (van OKW, Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen), waarin hun werd 
aangeboden, geprefabriceerde houten scholen 
van vijf tot acht klassen op bepaalde voorwaar-
den centraal via het ministerie te bestellen. 

Veel Nederlandse scholen hadden tijdens 
de oorlog nogal geleden en waren geheel of ge-
deeltelijk beschadigd. De wederopbouw in Ne-
derland was zo vlak na de oorlog in volle gang, 
maar had uiteraard als preferentie het bouwen 
van woningen, zodat het probleem van passen-
de scholen voor de aanwezige schoolruimte-
nood en voorts de schoolruimte-behoefte van 
de komende naoorlogse geboortegolf-genera-
tie steeds nijpender werd en naar een oplossing 
zocht. 

Die oplossing werd gedeeltelijk gevonden in 
Finland, waar op initiatief van de Nederlandse 
architect Maarten Laurentius (met assisten-
tie van zijn oudere broer Dirk) en in nationale 
samenwerking met het Ministerie van Weder-
opbouw houten schoolgebouwen in Finse stijl 
geprefabriceerd besteld konden worden, die 
snel en perfect leken (en bleken) te passen in 
het acute streven naar leniging van het gebrek 
aan schoolruimte over heel Nederland. De 
prijs ervan voor de gemeentes was schappe-
lijk en het bouwen van deze schoolgebouwen 
ging volgens afspraak niet ten koste van het 
naoorlogse streng bepaalde bouwvolume van 
woonruimte per gemeente. De voorwaarden 
waren ook duidelijk en redelijk en de logistiek 
van het hele bouwproces tot en met de over-
handiging aan het respectievelijke schoolhoofd 
van de sleutel van de kant en klare school leek 
(en bleek) te kloppen. Het was een doordacht 
plan, in handen van bekwame ambtenaren van 
het Ministerie van Wederopbouw, in nauwe 

F I N S E  S C H O L E N  I N  N E D E R L A N D
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samenwerking met de firma N.V. Panagro, het 
architectenbureau Mauritius en cargadoor (= 
scheepsbevrachter en binnenlands transpor-
teur) Vinke & Co. 

 Uit de officiële papieren van de ge-
meente Almelo kunnen we zien, hoe snel zo’n 
project tussen het aanbod en de afwerking 
ervan eigenlijk toen verliep. Het eerste aan-
bod van de minister voor aanvrage van een 
of meerdere scholen was op 17 juni 1948 ge-
dateerd, het voorzichtige positieve antwoord 
van de burgemeester van Almelo kwam op 14 
juli 1948, de toewijzing van het ministerie van 
voorlopig twee scholen volgde op 16 augustus 
1948, de overeenkomst met Panagro werd op 
12/27 oktober 1948 door de betreffende par-
tijen ondertekend, het bouwterrein stond op 1 
oktober 1948 al ter beschikking, zodat onver-
wijld met de fundering van de school kon wor-
den begonnen. Daarna kwamen de uit Finland 
verscheepte en in Rotterdam aangekomen 
geprefabriceerde onderdelen van de bestelde 
scholen binnen het geplande tijdsbestek naar 
Almelo en konden onder supervisie van de 
bevoegde instanties en genoemde firma’s de 
scholen in elkaar gezet, van binnen en buiten af-
gewerkt en ten slotte officieel aan de gemeente 
overgedragen worden. Dat alles gebeurde eind 
1948 en in de loop van het voorjaar 1949, zodat 
een eerste schooljaar in deze nieuwe en onge-
wone, niet Nederlandse maar Finse omgeving 
al in september 1949 onverwijld een aanvang 
kon nemen. Verbazend snel eigenlijk. 

In eerste instantie (1948/1949) ging het om 
een eerste aanbod van 50 scholen door heel 
Nederland en in tweede instantie (1949/1950) 
om nog eens een tweede aanbod van 65 scho-
len, en overal verliep het min of meer vlot zoals 
in Almelo. De door het Rijk in Finland bestelde 
scholen waren in een mum van tijd allemaal 
aan Nederlandse gemeentes verkocht. Mooi 
zo!

Het was waarlijk een nationaal project. 
Er stonden (van de uiteindelijk 115 scholen) 
bijvoorbeeld een of meerdere in Amsterdam, 
Den Haag, Vlissingen, ‘s-Hertogenbosch, Maas-
tricht, Heerlen, Zwolle, Leeuwarden, Gronin-
gen en … in Almelo, Amersfoort, Schiedam en 
Voorschoten etc. 

Het was een duidelijk positief en daadwer-
kelijk politiek gebeuren tussen Nederland en 
Finland. De eerste afgewerkte school in Voor-
schoten – waar de initiatiefnemer Maarten 
Laurentius en het aan hem en zijn broer Dirk 
toebehorende architectenbureau gevestigd 
was – werd daarom officieel geopend in het bij-
zijn van de Finse gezant Asko Ivalo1, de minis-
ter van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
mr. J. in ‘t Veld en vele andere hoogwaardig-
heidsbekleders, die erbij aanwezig waren. 

Het was ook een positief, langdurig en 
duurzaam PR-gebeuren voor Finland, getuige 
bijvoorbeeld het mooie en als leermateriaal 
voor de scholen bedoelde boekje over Finland 
bij gelegenheid van de opening van de honder-
ste Finse school in 1950 in Groningen2. Regel-
matig werd er ook in (boven)regionale Neder-
landse kranten en tijdschriften over de scholen 
of één ervan in het bijzonder bericht. 

Arnold Pie-
terse schrijft hier-
over in een nog 
niet uitgegeven 
tekst voor een 
tweede boek over 
Fins-Nederlandse 
relaties: ”Ter ge-
legenheid van de 
overdracht van 
de 100ste Finse 
school, op 26 
september 1950, 

heeft de firma Panagro een boekje uitgege-

De cover van het genoemde 
boekje over Finland
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ven over Finland. Iedere Finse school kreeg een 
exemplaar en de bedoeling daarvan was om zo-
wel de onderwijzers als de leerlingen meer be-
kend te maken met het land van herkomst van 
hun school. Gezant Ivalo en de Nederlandse 
minister van Onderwijs, Rutten, schreven een 
voorwoord. De schrijver van het boekje, J.A.L. 
van Haarst, beschrijft Finland aan de hand van 
denkbeeldige gesprekken die worden gevoerd 
aan boord van een Fins vrachtschip. Het zijn ge-
sprekken tussen een Nederlands echtpaar dat, in 
verband met de inkoop van materialen voor de 
Finse scholen, vijf maanden in Finland had doort-
gebracht, en Finse bemanningsleden. Het schip 
voer van Pori naar Rotterdam en kwam ook nog 
in een storm terecht. Maar voor zover bekend 
hebben de onderwijzers het boekje niet of nau-
welijks voor hun lessen gebruikt.” 

Het was ook een belangrijk pedagogisch 
en sociaal gebeuren. Bijna 34.000 kinderen 
genoten al in 1950 onderwijs in zo’n typische 
Finse omgeving. Hoevelen erna nog, is me ver-
der niet bekend, maar het moeten er velen ge-
weest zijn. ”Na het project van de Finse scholen 
ontving Laurentius als dank voor het onder dak 
brengen van 33.776 kinderen van Panagro een 
gedenkbord, dat door de firma Aurora in Workum 
was gemaakt.”4 Jammergenoeg heb ik geen foto 
van dit gedenkbord zelf op het internet gevon-
den, wel een andere fraai voorbeeld van een 
van de schitterende borden, die de firma Aurora 
vervaardigde. (vgl. www.fries-aardewerk.nl/au-
rora.html , waaruit onderstaande foto).

(een voorbeeld van 
Fries aardewerk van de 
firma Aurora uit Wor-
kum)

Eerst iets over de naam ‘Finse scholen’. 
Op de internetsite ArchitectuurGids van 

de gemeente Groningen vinden we (met de 
hierbij toegevoegde foto) een korte en zakelijke 
beschrijving van het project, waarvan er nog 
een school staat in de Groninger woonwijk De 
Wijert-Noord, nu gebruikt als opvang van moei-
lijk lerende kinderen. ”De gebouwen zijn deel 
van een groep van meer dan 100 houten scholen 
die tijdens de Wederopbouw na WOII vanuit het 
Rijk aan de Nederlandse gemeenten werd toe-
gewezen vanwege de toenmalige schaarste aan 
‘gezonde’ scholen en aan bouwmaterialen. Als 
gevolg van het handelsverdrag met Finland werd 
besloten dat dit land het hout beschikbaar zou 
stellen. Het ontwerp voor de systeembouw is van 
de architecten Laurentius, werkzaam bij de firma 
Panagro, in een typische Scandinavische hout-

bouwstijl. De scho-
len, bedoeld als 
‘noodgebouwen’, 
werden in Finland 
geprefabriceerd en 
nadien in Neder-
land gebouwd; ze 
worden om die re-
den ‘Finse scholen’ 
genoemd” 5

De rol van Finland is hier wel wat te klein 
gemaakt. Het ontwerp is in samenwerking 
tussen Maarten Laurentius en Finse collega’s 
inderdaad in typisch Scandinavisch-Finse stijl 
gemaakt, de prefabricatie in Finland ging zo 
ver, dat de scholen in Nederland eigenlijk al-
leen maar in elkaar gezet hoefden te worden en 
afgewerkt. De controle van het materiaal en de 
productie lag voorts in handen van het Neder-
landse architectenbureau en een deskundige 
ambtenaar van het Nederlands ministerie. Het 
transport naar Rotterdam gebeurde via Finse 
schepen. Een perfect voorbeeld van gezonde 

De Finse school in De Wij-
ert-Noord, Groningen; foto 
J.Ernst
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samenwerking tussen twee evenwaardige part-
ners, een Nederlandse en een Finse!

Verder iets over het schoolgebouw zelf. 
Het Dagblad van Amersfoort meldt op 7 

mei 1949: ”Het hele gebouw maakt een keu-
rige, solide indruk. Ruime frisse lokalen op de 
zonzijde, waarin volop het daglicht valt, dub-
bele wanden met ertussen isolerend materiaal, 
zodat de klassen van elkaar volstrekt geen last 
hebben, goed sanitair, centrale verwarming, 
kortom (het gebouw) voldoet aan alle eisen, 
waar een schoolgebouw heeft te voldoen ...”6 
Een langgestrekt gebouw, tientallen meters 
lang, met Fins teer wat lichter- of donkerder-
bruin gebeitst, met variaties in de richting der 
gebruikte planken, van onderen horizontaal, 
de bovenhelft van de wand verticaal, met veel 
grote draai- en tuimelramen aan de achter-, 
zuid- en zonnekant, waar de klassen zich be-
vonden (6x8 meter voor 48 leerlingen), met 
een kleurig geplaveide gang met wat kleinere 
vierkante ramen aan de voorkant de noord-
kant, met een leuke inspringende ingang aan 
de oostkant met aldaar boven op het dak een 
kleine klokkestoel met de schoolbel (in dit 
geval dus een echte kleine klepelklok). Vooral 
dat laatste was karakteristiek scandinavisch en 
charmeerde veel mensen in Nederland, terwijl 
aparte klokketorens en ook klokkestoelen op 
het dak van boerderijen in Scandinavië gebrui-
kelijk maar kennelijk ook typerend waren. ”Wat 
echter zwaarder weegt, is het interieur. En hier-
in kunnen ze (de Finse scholen) met glans de 
vergelijking met alle andere scholen weerstaan. 
Ze hebben een aparte sfeer door het natuur-
lijke hout, en het meest frappante zijn er het 
licht en de ruimte.”, lezen we in een rapport.7 
Ook de klassen zelf waren van binnen voorzien 
van een houten vloer en houten wanden, door 
de gebeitste kleur warm en gezellig. Hoe meer 
je erover nadenkt en leest, des te meer bemerk 

je, dat het inderdaad qua opzet en afwerking 
om typisch Finse scholen ging, die in moderne 
vorm in Finland nog steeds als ‘noodaanvulling’ 
van scholen voor extra-klassen gemaakt en ge-
bruikt worden of voor kinderopvangcentra. 

(foto Ysbrand Tromp)

Wat is er nu nog van over?
Veel Finse scholen zijn afgebrand en vaak 

ook in de loop van de tweede helft van de af-
gelopen eeuw afgebroken, om plaats te ma-
ken voor nieuwe stenen schoolgebouwen. 
Niet veel, slechts een vijftiental scholen zijn 
er in meer of minder goede en oorspronkelijke 
staat nog aanwezig in Nederland. Ze worden 
gebruikt voor kinderopvang, als jongerencen-
trum, kerkgebouw en zo. 

Het best geconserveerd is wel de tweede 
Finse school in Amersfoort aan de Kamerlingh 
Onnestraat, eens een grote school met acht 
klaslokalen en een kamer voor het school-
hoofd, 75x9,5 meter. Deze school, door het ar-
chitectenbureau Blokhuis Braakman in 2001 
opgekocht, is door hen bewust zorgvuldig ge-
restaureerd en voorzichtig, vrijwel onzichtbaar, 
aangepast aan de behoeftes van de nieuwe be-
zitter. Max Cramer merkt hierbij op: ”Door een 
ontheffing van het bouwbesluit konden de ven-
sters hun oorspronkelijke uiterlijk behouden. In 
het gedeelte van de woning hebben de houten 
wanden, om aansluiting te vinden bij eigentijds 
wooncomfort, plaats moeten maken voor een 
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nieuwe constructie. Door de grote lengte van 
het gebouw is echter het oorspronkelijk karak-
ter voldoende bewaard gebleven.”8

Het interieur van een klas van het architectenbureau 
Blokhuis Braakman

Een gemiste kans is in 2004 in Schiedam 
te melden, toen een van de drie Finse scholen 
van daar door energieke bemoeienissen van 
meneer Poels in aanmerking kwam, om in de 
mooie en nieuw geplande Scandinavische wijk 
(Sveaparken genaamd) als typisch monument 
van de schoolbouw rond 1950 die school op-
nieuw op te stellen, wat van het begin af aan 
zonder meer mogelijk was, het verplaatsen was 
bij de prijs inbegrepen, zogezegd. Maar nee, wat 
bleek: de gemeente had de afgebroken school 
zo slecht opgeslagen, dat het materiaal waar-

deloos was geworden en niet meer opnieuw 
gebruikt kon worden. Jammer, maar waar en 
zo is er geen echte, te bezichtigen ‘museum-
school’ van het Finse type uit de jaren vijftig in 
Nederland overgebleven. En dat nog wel in een 
schitterend passende omgeving. Inderdaad, 
een gemiste kans.9

Kerava, juni 2010 Peter Starmans, lehtori

1 vergelijk hiervoor het artikel over Ivalo in het Noorder-
licht 2/2010

2 Haarst, J.A.L van: Finland (Suomi), een verhaal, waarin 
gegevens zijn verwerkt over Finland en het Fdinse volk.  
1950, huis- en personeelsorgaan van het N.V. Padox en 
N.V. Panagro te Warmond. 

3 Bijvoorbeeld in: Huis aan huis, ‘700 jaar bouwen in Leeu-
warden’, 3.5.1995; Bouwrevue, tijdschrift voor de bouw-
wereld en de industrie, januari 1957; Amersfoortse Cou-
rant, 7.5.1949.

4 Cramer, Max: Aan de klokkenstoel herkent u de Finse 
scholen, symbool van de wederopbouw. In: Flehite, His-
torisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2001, 
p.109-129; vgl. verder http://finsescholen.web-log.nl/

5 Www.ArchitectuurGids.org , onder architectuurwerken, 
scholen in Groningen.

6 Dagblad van Amersfoort, 7 mei 1949.
7 Het Schoolbestuur. RK. Bureau voor onderwijs en opvoe-

ding, maart 1950.
8 Max Cramer: Aan de klokkenstoel herkent u de Finse 

scholen, symbool van de wederopbouw. In: Flehite, His-
torisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2001.

9 Vgl. www.sveaparken.nl

Let op uw contributie voor 2010

Dit jaar is de contributie-inning stapsgewijs. Eerst aankon-
diging via Noorderlicht, dan voor wie nog niet betaald heeft 
een brief via e-mail en tenslotte een brief per post. Kijkt u 
even na of u dit jaar al betaald heeft voor 2010, zo niet, dan 
gaarne z.s.m. betalen liefst o.v.v. viitenummer (tarieven:  
€ 22,- individueel lid; € 34,- gezinslidmaatschap). 
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Maak kennis met Länsi-Uusimaa!

De najaars-ALV van de NViF wordt dit jaar gehouden in Siuntion Hyvinvointikeskus op zaterdag 20.11.2010 
van 14-16 uur (www.siuntionhyvinvointikeskus.fi).
Wij ontmoeten elkaar om 12uur dan is er voldoende tijd om te gaan zwemmen of de omgeving te gaan 
verkennen. De vereniging heeft kunnen regelen dat leden van de NViF (ook avec of met het hele gezin) op 
20.11.2010 een leuke korting kunnen krijgen. Ons tarief dan:

zwemmen + sauna + fitness 5 euro per persoon
maaltijd (buffet) 16 euro per persoon

overnachten 110 euro per kamer (1-2personen)

Het bestuur heeft besloten dat de eerste 20 die zich aanmelden bij het bestuur op kosten van de NViF 
naar het zwembad kunnen.

Hoe te reizen?
Met de auto: volg de kaart.
Openbaar vervoer: vanuit Helsinki is er een zeer goede treinverbinding naar Kirkkonummi. Vanaf Kirkko-
nummi wordt vervoer geregeld naar Siuntio (ongeveer 20km). Wie in Kirkkonummi aankomt omstreeks 
11.30 en vervoer nodig heeft kan zich aanmelden bij het bestuur. Wie wil blijven overnachten of gebruik 
wil maken van de day-spa moet dit zelf reserveren.
Onze contactpersoon is erika.westren-doll@siuntionhyvinvointikeskus.fi en vermelden Nederlandse Ver-
eniging in Finland- Alankomaalainen Yhdistys Suomessa.

A D V E R T E N T I E

www.bblcarrental.nl

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

Schipholservice...direct wegrijden!

24 uurs

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

*28+ dagen tarief categorie A, excl. Schipholfee

bb&l_2010_ad_148x105.indd   2 12/9/09   3:51:49 PM
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Aangenomen kan worden dat Nederlandse 
handelaren al vanaf de Middeleeuwen actief zijn 
geweest in het Oostzeegebied, waar allerlei be-
langrijke producten konden worden ingekocht, 
zoals graan, hout, pek, teer, ijzer en koper. Een 
voordeel hierbij was dat een reis per zeilschip 
meestal niet langer duurde dan een paar weken 
en er dus snel veel geld kon worden verdiend. 
Deze Oostzeehandel wordt wel de ‘moederne-
gotie’ genoemd en heeft in belangrijke mate 
bijgedragen aan de Nederlandse welvaart, die 
in de zeventiende eeuw tot een hoogtepunt 
kwam. Zelfs de lucratieve specerijenhandel in 
Oost-Indië kon niet wedijveren met de winsten 
die verkregen werden uit de Oostzeehandel. In 
de boeken over de vaderlandse geschiedenis is 
dit meestal wat onderbelicht. Het maken van 
exotische reizen naar verafgelegen gebieden 
spreekt nu eenmaal meer tot de verbeelding. 

 
Bronnen 

Via de zogenaamde sontregisters, waarin 
nauwkeurig werd opgeschreven welke schepen 
de Sont, de nauwe doorgang tussen Denemar-
ken en Zweden, passeerden, is een vrij nauw-
keurig overzicht te krijgen van de schepen die 
de Oostzee in- en uitvoeren. De schepen moes-
ten tol betalen en hierbij werd de naam van het 
schip en de kapitein genoteerd, alsmede de la-
ding, de haven van vertrek en de bestemming. 
Deze registers beslaan de periode van 1497 tot 
1857, maar geven pas na 1669 precieze infor-
matie over de bestemmingshaven. Behalve de 
Deense sontregisters zijn er ook Nederlandse 
sontregisters, opgetekend door Nederlandse 
ambtenaren, die in Helsingör (de Nederlanders 
noemden dit Elseneur) een kantoor hadden ge-
vestigd, en commissarissen werden genoemd. 

Van een aantal periodes in de achttiende eeuw, 
in totaal 13 jaar, zijn de Nederlandse sontregis-
ters beschikbaar op het internet en deze heb ik 
doorgenomen om een idee te krijgen van het 
aantal Nederlandse schepen dat in die peri-
ode Finse havens aandeed. Verder heb ik in het 
stadsarchief van Amsterdam ook nog het een 
en ander kunnen vinden in de notariële archie-
ven over de scheepvaart naar Finland.

 Dit maakte mij duidelijk dat Nederlandse 
zeelieden en kooplieden al eeuwenlang veel 
voetstappen hebben gezet in Finse havens. 
Het zijn over het algemeen passanten geweest, 
maar zij verbleven wel vaak periodes van we-
ken, soms zelfs maanden, in Finland. 

In de 17de en 18de eeuw gebruikten de Ne-
derlanders voor de Oostzeevaart hoofdzakelijk 
fluitschepen (zie foto). Een fluit had een relatief 
smal dek, wat voordelig was, omdat de tolhef-
fing in de Sont afhankelijk was van de breedte 
van het dek.

Zestiende- en zeventiende eeuw
Rond 1500 maakten per jaar al zo een 300 

tot 400 Nederlandse schippers een reis door de 
Sont en terug, wat ongeveer de helft was het 
totale aantal schepen. In de volgende eeuwen 
groeide het aantal Nederlandse schepen nog 
verder. Dit had er vooral mee te maken dat, na 

N E D E R L A N D S E  S C H E E P v A A R T  N A A R 
F I N L A N D  v A N  D E  1 6 E  T O T  E N  m E T  D E 
1 9 E  E E U w
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het uiteenvallen van de Hanze, de Nederlan-
ders steeds dominanter werden in het Oost-
zeegebied. Amsterdam speelde hierbij een lei-
dende rol.

De Amsterdamse notariële archieven geven 
de indruk dat in de zeventiende eeuw Viipuri (in 
het Zweeds Viborg, door de Nederlanders Wij-
burch genoemd) de belangrijkste Finse haven 
is geweest voor Nederlandse schepen, gevolgd 
door Turku (Åbo), en in mindere mate Helsinki 
(Helsingfors, door de Nederlanders Elzenvos 
genoemd), Hamina (Frederikshamn) en Porvoo 
(Borgå, door de Nederlanders Burcht of Burgen 
genoemd). Er werd in Finland vooral teer, hout, 
gerst en rogge ingeladen. Zout, hoofdzakelijk 
uit Setubal in Portugal, was een van de meest 
algemene producten die door Nederlandse 
schepen naar Finland werden aangevoerd. 

 
Achttiende- en negentiende eeuw

Tijdens de 13 jaar uit de achttiende eeuw 
die de Nederlandse gedigitaliseerde sontregis-
ters omvatten, hebben 52.807 schepen de Sont 
gepasseerd. Hiervan waren 22.037 doorvaarten 
door Nederlandse schepen, een percentage van 
bijna 42%. Het aantal Nederlandse schepen dat 
in die periode naar Finse havens voer, waarbij 
Viipuri is meegerekend, ondanks dat het sinds 
1721 Russisch was, lag in de buurt van de 400, 
en dit zijn dus ongeveer 800 passages door de 
Sont. Dit is ongeveer 4% van het totale aan-
tal Nederlandse sontpassages. Hierbij was het 
aantal schepen dat Viipuri aandeed minstens 
twee keer zo hoog als dat van de andere Finse 
havens samen (die dus in het deel van Finland 
lagen dat in die tijd bij Zweden hoorde). Hierbij 
zijn Hamina (Frederikshamn) en het aangren-
zende Veckelaks, die in 1743 door Rusland zijn 
geannexeerd, ook bij de Finse havens geteld. 
Voor wat betreft het hele Oostzeegebied deed 
dus ongeveer een op de vijfentwintig Neder-
landse schepen Finland aan.

Nadat Viipuri tot in het begin van de acht-
tiende eeuw vooral een belangrijke uitvoerha-
ven voor teer was geweest, had het zich ver-
volgens ontwikkeld tot een houtexporthaven, 
ook als gevolg van het in gebruik nemen van de 
door Nederlanders ontwikkelde houtzaagmo-
lens met fijn blad. Deze houtzaagmolens waren 
al eerder in gebruik genomen in Narva. Tussen 
1701 en 1740 werden 16 van deze molens in 
Viipuri gebouwd. In de zelfde periode werden 
respectievelijk ook 13 en 9 van deze molens 
gebouwd in Hamina en in Helsinki. De verkoop 
van gezaagd hout bracht meer op dan ruw hout. 

De Finse havens in het deel van Finland dat 
door Zweden werd bestuurd, en die in de acht-
tiende eeuw geregeld door Nederlandse schepen 
werden aangedaan, waren Helsinki, Barösund (in 
de buurt van Inkoo), Turku en Vaasa. De schepen 
die van Finland naar Nederland terugvoeren, 
gingen bijna allemaal naar Amsterdam. Ook het 
grootste aantal van de schepen die Viipuri aan-
deden, hadden als thuishaven Amsterdam, maar 
opvallend is dat ook veel schepen afkomstig wa-
ren uit de Friese Zuidwesthoek, en dan voorna-
melijk uit Hindeloopen. Wel was voor deze Frie-
se schippers de vertrek- en bestemmingshaven 
ook bijna altijd Amsterdam. 

Schippers uit Hindeloopen en omgeving 
waren al eeuwenlang actief geweest in de hout-
handel, maar hadden zich daarbij hoofdzakelijk 
op Noorwegen gericht. Rond 1720 ontstond er 
een situatie waardoor het houttransport vanaf 
de Russische Oostzeehavens lucratiever werd 
dan vanaf Noorwegen.

De Friese schippers hebben zich in de loop 
van de achttiende eeuw vooral gespecialiseerd 
in reizen naar Narva en Riga, die evenals Viipuri, 
in 1721 Russisch waren geworden na de verove-
ringen van Peter de Grote op Zweden. Narva 
werd voor de Nederlandse kooplieden zelfs kor-
te tijd de belangrijkste haven in het meer noor-
delijke deel van het Oostzeegebied, totdat in 
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het midden van de achttiende eeuw beperken-
de maatregelen werden opgelegd door de Rus-
sische tsarina Elisabeth. Viipuri profiteerde van 
de opbloei van de handel naar Narva en Riga, en 
veel Nederlandse schepen deden in die periode, 
behalve Narva en/of Riga, ook Viipuri aan.

Voor wat de lading betreft hielden de Friese 
schippers zich hoofdzakelijk bezig met de aan-
voer van producten uit het Oostzeegebied, 
meestal hout, teer of graan, die in Amsterdam 
werden afgeleverd, en hadden blijkbaar minder 
interesse in het verhandelen van andere pro-
ducten. Dit blijkt uit de lading tijdens de heen-
reis, die gewoonlijk alleen uit ballast bestond. In 
het Oostzeegebied was vooral vraag naar zout 
en wijn en deze producten waren afkomstig uit 
Spaanse, Portugese en Franse havens. Sommi-
ge Nederlandse schippers maakten eerst een 
reis naar Zuid-Europa om deze producten in te 
laden, om ze vervolgens rechtstreeks naar het 
Oostzeegebied te transporteren. 

Aan het eind van de achttiende eeuw, en 
in de negentiende eeuw, dus tijdens de peri-
ode dat Finland in de vorm van een autonoom 
groothertogdom deel uitmaakte van Rusland, 
werd de vaart door Nederlandse schepen naar 
de meer noordelijke gebieden in het Oostzee-
gebied voor een belangrijk deel overgenomen 
door schippers uit de veenkoloniën in de pro-
vincie Groningen. Omstreeks 1860 had onge-
veer de helft van de Nederlandse zeeschepen, 
die nog allemaal van hout waren, hun thuisha-
ven in de Groningse veenkoloniën. 

Het hout dat in die tijd werd aangevoerd 
bestond hoofdzakelijk uit zogenaamde kapbal-
ken, complete boomstammen waarvan alleen 
de onderste verbreding was weggekapt. Het 
werd dan in een van de vele houtzaagmolens 
in de veenkoloniën tot planken en balken ver-
werkt. 

Aan het eind van de 19e eeuw is de zee-
scheepvaart vanuit Groningen sterk terugge-

lopen. De veenkoloniën konden niet meer vol-
doen aan een voldoende aanbod en vraag naar 
vrachten. 

In de krant ‘Wiborg’ van 7 november 1859 
stond een merkwaardig bericht, wat laat zien 
dat ook schippers uit de Waddeneilanden in 
die tijd actief waren in het Oostzeegebied. In 
de nacht van 1 op 2 november 1859 zijn twee 
Nederlandse schepen uit Schiermonnikoog op 
de rotsen gevaren bij Sommarö op de Ålands-
eilanden, de ’Wiebe Jakobs’ met kapitein Jacob 
Wiebes Visser en de ‘Rimada Romina’, met 
kapitein Jacob Martens Wiebes. De ‘Wiebe Ja-
kobs’ vervoerde oude takels van Kroonstad naar 
Amsterdam en de ‘Ramada Romina’, die ook uit 
Kroonstad was vertrokken, had alleen ballast 
aan boord. Blijkbaar zijn de twee schepen ge-
lijktijdig gestrand, wat toch wel bijzonder is. De 
kapiteins waren zwagers en vermoedelijk heb-
ben ze dicht achter elkaar gevaren. De beman-
ning werd gered, maar in de krant stond niets 
over het lot van de schepen. 

Anekdotes uit Amsterdamse notariële 
archieven

Hoewel de meeste notariële archieven een 
opsomming zijn van een aantal basisgegevens, 
zoals de lading, het schip, de kosten en de vaar-
route, worden er soms ook bijzondere gebeur-
tenissen gemeld. 

Dit geldt onder andere voor een verkla-
ring van de schippers Albert Pietersz Spijker en 
Harmen Florisz Winckel, genoteerd op 15 juni 
1639 door notaris E. Pels in Amsterdam, waarin 
zij hun beklag doen over de koopman Petter 
Thorwöste in Turku. Deze schippers zijn in ge-
zelschap van andere Nederlandse schepen in 
de herfst van 1638 van Amsterdam naar Turku 
gevaren. Op 9 november 1638 gingen ze op de 
slotrede voor anker, waar hun twee schepen 
door Petter Thorwöste drie dagen later aan de 
ketting werden gelegd. Aangenomen kan wor-
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den dat er een zakelijk meningsverschil was. Op 
29 november begon het te vriezen en voor die 
tijd waren de andere schepen al weer vertrok-
ken. Hoewel de haven tot 28 december kon 
worden opengehouden, zijn de schepen uitein-
delijk pas op 10 januari 1639 gelost. De beman-
ningsleden hebben daarna in Turku moeten 
overwinteren. Pas op 10 april zijn ze weer gaan 
laden, maar omdat er onvoldoende aanbod 
was, heeft het nog vijf weken geduurd, voordat 
in middenmei zij de terugreis naar Amsterdam 
konden beginnen. De vraag is hoe de beman-
ning van deze twee schepen dit halve jaar in 
Turku is doorgekomen. 

Verder worden er in de Amsterdamse no-
tariële archieven ook een aantal schipbreuken 
gemeld langs de Finse kust in de zeventiende 
eeuw. Een eerste voorbeeld is de verklaring van 
Claers Martsz uit Oostzaan. Zijn boot is in de 
herfst van 1610 op ongeveer 6 mijl van Turku 
gezonken, na te zijn overvaren door een andere 
zeilboot. Hij kon zich samen met zijn mede-
bemanningsleden redden door naar een nabu-
rig onbewoond eilandje te zwemmen, maar hij 
had wel zijn kist met geld in het water zien ver-
dwijnen. Claes Martsz vertelde ook dat zo een 
3 mijl meer landinwaarts boeren woonden die 
niet konden lezen en schrijven.

Dan is er een tekst die op 1 juni 1695 is op-
gemaakt door notaris Adriaen van Santen in 
Amsterdam, waaruit blijkt dat het Nederlandse 
schip ‘Antonetta Augusta’ schipbreuk heeft 
geleden op de Finse kust. In verband hiermee 
is schipper Luijcke Reins van Koudum met het 
schip ‘Prins Casimir’, met als lading ballast, naar 
het eiland Haxalö, dat voor de haven van Por-
voo ligt, gestuurd. Deze opdracht was gegeven 
door de bevrachters David Gillis en Frederick 
d’Orville, kooplieden ‘in compagnie’ in Amster-
dam. Op de skeppholmen bij dit eiland lag een 
deel van de lading van de ‘Antonetta Augusta’, 
dat dus blijkbaar nog uit het wrak was gehaald. 

De opdracht aan de kapitein was om het ruim 
van de ‘Prins Casimir’ te laden met houtwaren 
en de geborgen materialen van de ‘Antonetta 
Augusta’ mee te nemen op het bovendek. De 
tollenaar Christiaen Hallenboch uit Porvoo zou 
150 rijksdaalders bergloon worden betaald en 
verder moesten brieven worden afgeleverd in 
Helsinki bij de teercompagnie.

In de achttiende eeuw is er ook een voor-
beeld van een gedwongen overwintering in Fin-
land van een Nederlands schip, de ‘de Pieter en 
Swan’. Op 29 april 1766 was dit schip van de 
Russische havenstad Kroonstad naar Amster-
dam vertrokken. Een paar dagen na het vertrek, 
werd ergens in de buurt van Espoo aangelegd. 
Het schip was door de harde wind in moeilijk-
heden geraakt, maar vervolgens begon het te 
vriezen en raakte het ingevroren. Dit voor de 
bemanning gedwongen verblijf in Finland duur-
de tot 9 mei 1767 en pas op 24 mei was het 
schip weer terug in Amsterdam. Het was gela-
den met hennep, planken, ijzer, hazenvellen en 
borstels. Ondanks voorzorgsmaatregelen wa-
ren de hazenvellen tijdens het verblijf in Finland 
door ratten aangetast.

Een aantal jaren later, op 22 januari 1771, 
wordt een stranding van het schip ‘De Jonge 
Abraham’ bij Helsinki gerapporteerd door no-
taris J. De Bruijn in Amsterdam. Peer Hanssen 
Sun in Helsinki werd gemachtigd de financiële 
afhandeling te regelen van wat geborgen was 
van de lading en het schip. Het schip was op 
reis geweest van Viipuri naar Frankrijk en de 
naam van de schipper was Bauke Feijkesz. 

Over de ‘Vrouw Maria’, het schip dat in 1771 
in de buurt van Turku is vergaan en in 1999 
door duikers werd gevonden, heb ik al uitge-
breid geschreven in het jubileumboek van onze 
vereniging. In 2012 wordt er waarschijnlijk een 
tentoonstelling georganiseerd over de ‘Vrouw 
Maria’ in het Fins Maritiem Museum in Kotka.

 Arnold Pieterse
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Drie druppels regen op de website van il-
matieteenlaitos. Als je dan een uitje in de bui-
tenlucht plant moet het wel mis gaan. Toch liet 
een twintig Nederlanders, Belgen en Finnen 
zich niet afschrikken. En zij kregen gelijk! Er viel 
nog een drupje in de morgen, vervolgens werd 
het gewoon wat bewolkt en op het moment 
dat men zich verzamelde brak de zon door. Per-
fect timing! 

Onze voorzitter “Henriette van der Woude” 
had een aantal zware Albert Heijn tassen met 
drinken meegenomen. Deze werden zonder 
probleem verscheept naar de boot en door Arie 
meegenomen naar de plek waar er gegrild zou 
worden.

Na een introductie van Arie Oudman was 
het woord aan Henriette van der Woude en Kir-
si Oudman. Kirsi is curator van Korkeasaari en 
verantwoordelijk voor de aankoop en verkoop 
van dieren. Hoewel dat in principe niet veel ver-
schilt van het aan- en verkopen van schilderijen 
is ook hier wel enige warenkennis noodzakelijk. 
Kirsi gaf een leuke rondleiding langs Gieren, 
Alpenbokken, Otters, Beren en Bavianen. Met 
name de alpenbokken zijn op het rotsachtige 

Korkeasaari echt 
in hun element. 
Het is minder 
dan elders nodig 
hun hoeven bij 
te werken van-
wege de rotsach-

tige grond op korkeasaari. De otters zijn altijd 
leuke beesten. De manier waarop zij zich door 
het water bewegen is een lust voor het oog en 
iets waar je zelf als fervent zwemmer jaloers op 
kunt zijn.

De bavianen hebben zo hun eigen proble-
men met vergrijzing. Daar heeft de goede ver-
zorging en vergrijzing een soort leiderschapscri-
sis gecreëerd. Het oudste mannetje is meestal 
de dominante, heeft de meeste rechten en kan 
dus de meeste kinderen verwekken. Maar als je 
lang leeft, langer misschien dan in de vrije na-
tuur dan loop je de kans dat een van je zoons 
niet langer wil wachten totdat je dood bent. 
Zo’n kroonprins neemt dan het heft in eigen 
handen en gaat je oude getrouwe vrienden te-
gen je opzetten. Zo ook hier. Voor de dierentuin 
is het geen leuke situatie. De bavianen scheiden 
is te duur. Verkopen kan niet, want geen dieren-
tuin wil ze hebben. Maar de kinderen waren 
zich niet van de machtstrijd bewust. Die keken 
naar de rode kont van het bavianenvrouwtje en 
de stokken die de kroonprins naar het publiek 
probeerde te gooien. Een perfecte bron van in-
spiratie. Het huuhhuuh was even later dan ook 
niet van de lucht. 

Na nog even wat mongoolse paarden geke-
ken te hebben, begaf het gezelschap zich lang-
zamerhand richting de barbecue.

E x C U R S I E  K O R K E A S A A R I
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In het weekend van 14 augustus is de ver-
eniging overgegaan op een nieuw content ma-
nagement systeem (CMS). Het programma 
heet Joomla 1.5 en is een logische keuze om-
dat wij ook al haar voorganger Joomla 1.0 ge-
bruikten vanaf het moment dat onze site als 
nederlandsevereniging.fi door het leven ging. 
Deze versie van Joomla wordt echter al ruim 
een jaar niet meer ondersteund door de open 
source gemeenschap die verantwoordelijk is 
voor de totstandkoming ervan. Omdat het een 
stabiele versie was konden we er nog wel even 

mee door, maar op den duur is het gewoon 
geen houdbare situatie. Gebrek aan onder-
steuning wil zeggen: “geen nieuwe dingen” en 
erger “oude fouten worden niet hersteld”. Een 
situatie waarbij je erop kunt wachten dat een 
cracker van je site gebruikt maakt om spam, 
phishingpagina’s, wormen en andere ellende te 
verspreiden. De overstap was dus noodzakelijk. 
Daar kan geen misverstand over bestaan. 

Een andere reden voor overstap is de moge-
lijkheden die het nieuwe systeem biedt. Gedu-
rende de ontwikkeling van Joomla 1.5 heeft de 

Bij de beren liepen wat pauwen rond, zoals 
eigenlijk overal op Korkeasaari, met de snavel 
in de lucht. Zo van, dit eiland is van mij, en wat 
doe jij hier? Maar bij de beren ging die vlieger 
niet op. Hoewel zij in eerste instantie lekker op 
hun kont in het zonnetje zaten kwamen ze toch 
in actie toen de pauwen hun gebied binnen-
drongen. Langzaam, maar zeker, kwamen ze op 
de pauwen af. Die vlogen op toen ze beer op 
nog geen paar meter in de gaten kregen. Sneller 
dan ik ooit een pauw heb zien reageren vlogen 
ze het hok uit. En dan weet je, het is echt een 
vogel. Geen duffe kip op pootjes. Toch gaat het 
niet altijd goed. Begin dit jaar, vertelde Kirsi, 
was een pauw door de beren opgegeten. Het 
kan verkeren.

De barbecue was erg lekker. De worstjes 
werden door Arie in rap tempo gegrild en wa-

ren zeer smakelijk. Ook het stokbrood en de 
meegebrachte frisdrank gingen er goed door-
heen. Het is al vaker opgemerkt. De liefde van 
de Nederlander gaat door de maag! Enfin, het 
was heel gezellig, zoals gebruikelijk bij dit soort 
gelegenheden. Het zonnetje hielp ook erg mee 
en de middag verliep dan ook in een goede at-
mosfeer.

Na de barbecue ging ieder nog even op 
eigen gelegenheid verder kijken. Reptielen en 
grote katten hadden we met name nog niet 
gezien. Ook de pikkupanda was heel leuk. Een 
van de favorieten. Al met al een leuke dag in de 
dierentuin. 

(foto’s: Jos Helmich en Arie Oudman)

N I E U w E  w E B S I T E
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tijd niet stil gestaan. Er zijn allerlei tools ont-
wikkeld die het leven voor een mens aangena-
mer moeten maken. Natuurlijk hebben we naar 
velen gekeken en het beste er voor u uitgepikt. 
De belangrijkste veranderingen op een rijtje:
•	 Drietalige	website	(Nederlands,	Fins,	Engels)
•	 De	kalender	(heeft	allerlei	nieuwigheden	in-

gebouwd)
•	 Nieuw	menusysteem	met	uitklapbare	menu’s.
•	 Weerpagina	voor	Nederland	en	Finland
•	 Verbeterde	toegankelijkheid	van	ons	archief	

(Noorderlicht, Notulen etc)
•	 Verscheidene	Twitterkanalen	
•	 Een	Facebookmodule
•	 Knopjes	om	een	artikel	op	Hyves,	Facebook	

of linkedin te delen.
•	 Mooiere	diapresentatie

Het nieuwe menusysteem zorgt voor meer 
overzichtelijkheid en ziet er ook nog gewoon 
beter uit. Op de voorpagina vindt u een lijst 
met meest belangrijke en meest recente acti-
viteiten. Ook is er een lijst met meest recente 
en meest populaire artikelen alsmede een for-
mulier voor het opgeven van het lidmaatschap 
danwel wijziging van de lidmaatschapsgege-
vens. Ons reguliere Twitterkanaal (Twitter.com/
nvif) is dat schattige vogeltje dat overal met u 
meeloopt in de linkerbovenhoek van de hoofd-
pagina. Daarop staan dus mededelingen over 
onze activiteiten en bestuursmededelingen.

In de rechterbovenhoek vindt u drie vlag-
getjes (Engels, Fins, Nederlands). Als u daarop 
klikt verandert de taal. De meertaligheid op de 
site wordt verzorgd door de component Joom-
Fish (vernoemd naar de Bablefish uit het boek 
“Hitch hiker’s guide to the galaxy”). Deze be-
stond voor de oude Joomla ook al, maar was 
aanzienlijk slechter geïntegreerd. Nu is dat 
geen probleem meer en zijn we er helemaal op 
over. Dat wil overigens niet zeggen dat Joom-
Fish wel even de vertaling voor ons regelt. Dat 

is nog steeds handwerk, maar het vereenvou-
digd wel het bijhouden van de pagina’s. Ik wil 
graag mensen oproepen om onze site te bekij-
ken. Elk commentaar dat gericht is op de verbe-
tering van de site is welkom. Dat geldt eerst en 
vooral op taalfouten. Hoe zeer we ook ons best 
doen, er slipt altijd wel wat doorheen.

In “Over ons” vindt u over de vereniging in 
het algemeen, het bestuur, de regionale contact-
personen, de Noorderlichtredactie, de internet-
redactie en de reclamecommissie en eventueel 
andere commissies. Daar staat ook een overzicht 
van onze Facebookgroep en tweets over Finland 
en een ander Twitterkanaal dat twee van onze 
actievere leden (bever en nuuska) aan het opzet-
ten zijn. Zij zullen daar de toestand in de wereld 
bespreken. In geheel eigen stijl. 

De activiteitenlijst is een van de mooiste 
veranderingen. Bij het aanmaken van een acti-
viteit wordt automatisch een update naar ons 
Twitterkanaal gestuurd (en dus naar uw smart-
phone, uw Facebook of Hyves pagina inden u 
ons volgt). De activiteitenlijst biedt de moge-
lijkheid om de plek van de activiteit vast te leg-
gen en aan google maps te koppelen. Een klik 
op een stel voetstappen, ik verzin het niet, en 
u krijgt een kaartje van de omgeving te zien. 
In dat kaartje heeft u de gebruikelijke zoomni-
veaus van google maps en kunt u zelf de route 
naar de plaats van handeling bepalen.

Ook in artikelen is het mogelijk om Google 
maps te gebruiken. Zelfs streetview kan in ar-
tikelen worden opgenomen door een aantal 
codes mee te geven (meer info hierover op  
tech.reumer.net ). Op dezelfde manier kunnen 
we filmpjes in artikelen opnemen, door middel 
van een link of fysiek op de site.

Het kopje “Regio” bevat informatie die con-
tactpersonen over hun regio en de activiteiten 
daar geschreven hebben. Dit zijn er helaas nog 
niet al te veel en ik zou daarom bij deze de con-
tactpersonen willen oproepen om zo gauw mo-
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gelijk een stukje in te leveren. Hoe meer men-
sen buiten de vereniging weten over de regio 
hoe beter het is.

Onder het kopje “samenwerking” vindt u 
organisaties waarvan wij vinden dat we daar 
een speciale band mee hebben. Daaronder 
vallen “de Fins-Nederlandse Vereniging”, de 
“Fins-Belgische Vereniging”, de Finlandsite, 
de Stichting Nederlandse Taal en Cultuur, de  
“Vereniging Nederland-Finland” en Mundus. In-
dien u vindt dat uw organisatie er ook bij moet 
kunt u mij berichten sturen. Ik zal dan met het 
bestuur overleggen over de mogelijkheden. 

Bij “Feiten” vindt u allerlei wetenswaardig-
heden over Finland, die wij ooit voor u op de 
site hebben gezet. De artikelen zijn verdeeld in 
categorieen zoals cultuur, geschiedenis, sport, 
taal en “wonen, werken, leven”. 

Ons archief is nu ook beter toegankelijk. Het 
archief bevat nu nog vier categorieen. Te weten 
verslagen van bestuursvergaderingen (nog in 

te voeren), verslagen van de algemene leden-
vergaderingen met agenda punten (up-to-date 
vanaf eind 2001), Noorderlichten (vanaf Nr 3, 
2001) en als laatste kopieën van nieuwsbrieven 
die in het verleden verzonden zijn. 

Daarnaast is er ook nog een zogenaamd 
website archief. Dat bestaat uit artikelen die 
ooit op de website gestaan hebben, maar niet 
meer actief zijn. Dit archief is puur van de web-
site zelf en bevat geen publicaties die in word of 
pdf gegoten zijn. 

De linkpagina bevat honderden links die alle-
maal up-to-date gebracht zijn. Ook vindt u daar 
de Twitters van nu.nl en uitzendinggemist. Dan is 
er ook nog een weerpagina met het weer in Ne-
derland en Finland. De buienradar. alsmede een 
kaart van het noorderlicht is hier ook te vinden. 

We hopen dat u veel plezier aan de nieuwe 
site zult beleven. 

Namens de internet-redactie
 Jos Helmich

Zoals het thuis smaakt,
                             smaakt het nergens!

Holland at Home is dé online supermarkt voor Nederlanders
in het buitenland. Waarom?

Bezoek ons op www.holland-at-home.nl of mail ons via info@holland-at-home.nl

Holland at Home biedt een keuze uit meer dan 1000
typisch Nederlandse producten en 180 bekende merken

Veilig en vertrouwd betalen via Ideal, creditcard of Paypal

Geen gesleep meer met levensmiddelen vanuit Nederland
door uzelf, vrienden of familie

               Alle pakketten worden verstuurd via TNT Post en zijn
                      daardoor altijd te volgen via track & trace

                      Als lezer van het Noorderlicht ontvangt u € 5,00
                           korting bij uw eerste bestelling. Vul hiervoor de
                               kortingscode NL5 in tijdens het afrekenen.

A D V E R T E N T I E



20

Via mailpost werden we uitgenodigd voor 
een activiteit in Helsinki om 17:30: ”Donderdag 
3.6. Voorjaar/zomerwandeling rond het Töölö 
meer in Helsinki.

Ontmoetingspunt is voor de ingang van Ha-
kasalmen huvila, Mannerheimintie 13d, tegen-
over het Fins Nationaal museum. De wandeling 
begint om 17.30 en duurt ca. 1½ uur. Een toerist-
in-eigen-stad wandeling door het Hakasalmen 
en Hesperian park en vervolgens rond Töölölahti 
met toelichting over markante gebouwen, beel-
den en historie en wat er verder ter sprake komt. 
Gewoon een gezellige wandeling. …

We kwamen 
met een man/
vrouw of tien samen 
voor het stadsmu-
seum van Helsinki, 
waar toen overi-
gens ook mooie en 
vooral interessante 
Helsinki-foto’s van 
Signe Brander ver-

toond werden. Vandaar trokken we onder de 
deskundige leiding van Arie rond de Töölö-baai, 
waar we uiteindelijk bij restaurant Kaisaniemi 
terechtkwamen, een kop koffie of een biertje 
dronken en tevreden van elkaar afscheid na-
men na elkaar verder een mooie vakantie toe-
gewenst te hebben. Nou niemand kan beweren, 
dat deze zomer niet mooi en warm geweest is, 
althans in Finland! 

Hier staat de hele groep, zonder de fotograaf 
Arie uiteraard! Van links naar rechts: mevrouw 
Spaas, Teijo, Jelmer, meneer Spaans, Henriette, 
Johanneke, Elrik, Wim, Arnold, Peter en Mar-
jatta.

Hier zien we weer de meesten van de deel-
nemende groep, we herkennen Elrik, Wim en 
Teijo, verder Jelmer, Johanneke en zoon Take 
(in de wagen), die toevallig naar Helsinki ge-
komen waren, om hun pas op te halen; op het 
tweede plan herkennen we Arnold en Marjatta 
en de familie Spaans, die bij het chemisch kan-
toor van de EU in Helsinki werken. De fotograaf 
Arie staat jammergenoeg weer niet op de foto, 
maar ja … meer fotografen waren er kennelijk 
niet.

Oud-voorzitter Peter in gesprek met me-
neer Spaans.

z O m E R w A N D E L I N g  I N  T ö ö L ö
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A D V E R T E N T I E

Video voor Internet en DVD
Reklame
Zakelijk
Familie

Peter John Mäki

maki.peter@gmail.com

+358 40 8747 984

www.communicationdesign.fi

Een biertje smaakt toch wel op zo’n warme 
zomerdag na een lekkere wandeling!

Met hartelijke dank aan Arie voor de organi-
satie van zo’n geslaagd evenement. De volgen-
de keer zal ik mijn camera ook meenemen, om 
jou ook eens op de foto te zetten, mijn beste 
Arie :-).

Met groet,
 Peter

Op 30 september om 19 uur is in de Sello-
sali het concert van Tapiola Sinfoniettta met Ton 
Koopman als dirigent en solist.  Het concert wordt 
herhaald in de Tapiolasali op vrijdag 1 oktober om 
19 uur.

Op zaterdag 20 november om 18 uur treedt 
de internationaal bekende Nederlandse violiste 
Isabelle van Keulen op in de kerk van Siuntio. De 

begeleiding is van Aleksander Madzar op piano, de 
muziek van L.van Beethoven, F. Schubert, S. Pro-
kofjiev en G. van Keulen.

Voor beide genoemde activiteiten kunnen 
kaarten worden gereserveerd via onze voorzitter 
Henriette van der Woude. 

E-mail: voorzitter@nederlandsevereniging.fi
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z O m E R K A m P  N A A N T A L I
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Het bestuur nodigt U uit om het Leids Ont-
zet te komen vieren op zaterdag 2 Oktober 
vanaf 17.30 in het Maikki Friberg koti, adres: Bu-
levardi 11A-1. Dit is een fraaie historische plek. 
Tegenwoordig is het pand in gebruik bij de Finse 
Vrouwenbond (Naisunioni). Als vanouds zal er 
hutspot en haring met wittebrood geserveerd 
worden.

Gaarne opgave uiterlijk woensdag 29-9 bij 
de secretaris (Onno de Bruijn): secretaris@ne-
derlandsevereniging.fi of telefonisch via 050 
5838575 (Adriaan Perrels, penningmeester).

Leden met enige lol in kookkunst wordt op-

geroepen vooral niet te schromen om zich aan 
te melden voor hulp bij de voorbereidingen ter 
plekke. 

Lokatie: Bulevardi 11 is in het centrum van 
Helsinki en goed bereikbaar met (o.a.) trams 3B 
en 6. Vanaf busstation Kamppi is het ongeveer 
15 minuten lopen. 

Tijd: het feest is vanaf 17.30 tot en met 
20.30. De directe omgeving biedt uitstekende 
mogelijkheden voor allerlei ’jatkot’.

L E I D S  O N T z E T
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Wie bovenstaande titel leest zal zich mis-
schien afvragen of ik van de rendieren naar de 
paarden ben overgestapt. Hoewel er ergens in 
Lapland wel een paardenhandel over te nemen 
schijnt te zijn, ben ik dat niet van plan. Nee, het 
zit iets anders.

Regelmatig krijg ik vanuit Nederland de 
vraag of er nog iets speciaals meegebracht 
moet worden als men van plan is een reis naar 
Salla te ondernemen. Iets typisch Nederlands 
misschien. Niet bij iedereen is bekend dat je 
die spullen tegenwoordig zo via internet kunt 
bestellen en ze af te laten leveren ‘ol over ze 
wurld’. Ik heb me daar nog niet aan bezondigd, 
maar een paar weken geleden kreeg ik bij ver-
rassing evenwel een tas met ‘Nederlandse 
boodschappen’ cadeau!

En hoewel, zoals eerder gemeld, bij mij 
geen enkele behoefte bestaat om die typisch 
Nederlandse producten naar Lapland te laten 
komen, betrapte ik me erop dat ik het tóch wel 
leuk vond!

De keren dat ik de afgelopen jaren Neder-
land bezocht, heb ik me natuurlijk wel degelijk 
te goed gedaan aan échte boerenkaas, een éch-
te patat met, een heuse loempia en échte nasi 
(met ‘sambal bij’) en wél Ketjap manis zoet van 
Conimex (en niet Go Tan, zoals de S-markt hier 
in het dorp aanbiedt) en uiteraard gaat er nog 
altijd een pak Tempo papieren zakdoekjes in de 
koffer mee, want Finland mag dan een papier-
leverancier zijn, van papieren zakdoekjes weten 
ze niet veel :o)

En toch moet je ook met zo’n opmerking 
voorzichtig zijn, want voor je het weet........

Wat zat er allemaal in de tas?
Ik zal beginnen met wat inmiddels allemaal 

al op is.
Dan beginnen we natuurlijk met een potje 

‘smeuïg tot op de bodem’ Calvé pindakaas! Wie 

is er niet mee groot geworden? Een pak ‘al-
leen voor beschuit kom ik eruit’ van Bolletje. 
Tegenwoordig met in elke beschuit een handig 
inhammetje zodat je de beschuiten heel wat 
gemakkelijker dan vroeguh uit het pak kunt ha-
len. Nooit eerder opgevallen, maar er gaan dus 
13 beschuiten in een, eh,....rol :o)

Een stuk belegen kaas was ook snel weg....
Dan moet je natuurlijk de “groenten van 

Hak hebben”. Martine (Bijl) heeft het ons vaak 
toegeroepen. Dus een potje doperwtjes. Dan 
een Unox (“eerlijk is heerlijk”)rookworst .... als 
je daarna dan een Finse worst nuttigt is het als-
of je een spreekwoordelijke muilpeer krijgt! Een 
blik erwtensoep van de Plus was trouwens ook 
niet te versmaden. Wat is er nog niet op?Nou, 
bijv. de chocoladevlokken van Hofleverancier 
De Ruijter. En om vast warm te draaien voor 
dat straks te openen pannenkoekenrestau-
rant, zat er een pak pannenkoekenbakmeel van 
Honig in de tas :o) En, ja, ja, ook een zak drop 
ontbrak niet. En dan komen we aan het laat-
ste gegeven paardje toe: Een oranje potje met 
500g onvervalste en even beroemde als lekkere 
keukenstroop van “De Zeeuwsche Boerin”, rijk 
aan glucose. Volgens mij zijn die potjes sinds 
mensenheugenis oranje/zwart en crêmig wit 
geweest.

Als ik mij goed herinner zijn ze ooit gere-
styled, waarbij het oranje iets feller werd en het 
karton iets dunner. Als echte Hollander onder-
werp je zulke spullen natuurlijk ook nauwkeurig 
aan een houdbaarheidsdatumonderzoek, want 
tja, hoewel het gegeven paarden betrof...... je 
weet het nooit he?

Welnu, de gulle gever was me voor geweest, 
want alles was kakelvers vlak voor vertrek naar 
Finland ingekocht. Bij sommige artikelen was 
zeer beslist geen haast geboden. Op de beker 
van “De Zeeuwsche Boerin” stond keurig (verti-

E E N  g E g E v E N  P A A R D . . .
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caal) vermeld: “Ten minste houdbaar tot einde: 
zie bovenrand beker”. Onderzoek wees uit dat 
dat januari 2013 is! En dan ga je eens kijken wat 
er verder aan informatie op zo’n potje staat. 
Het deksel wordt tweemaal met de merknaam 
opgesierd met centraal een oranje Luctor et 
emergo leeuwtje. De beker zelf wordt voor 
de helft in beslag genomen door opnieuw de 
merknaam maar ook de productnaam, waarbij 
opvalt dat Zeeuwse daar zonder ‘ch’ gespeld 
wordt. Centraal het portret van een Zeeuwsche 
boerin in klederdracht (ik denk net zo bekend 
als de verpleegster op dat blik cacao). Dan de 
al eerder vermelde houdbaarheidsdatum, ver-
pakkingscode, tijd, streepjescode, een korte 
beschrijving in witte letters op zwarte onder-
grond, een grotere aparte vermelding “rijk 
aan glucose”, en, niet geheel onbelangrijk, het 
gewicht (500g), glucosegehalte min. 18%, in-
grediënten: glucosestroop en suikerstroop, de 
gemiddelde voedingswaarde per 100g: geen 
vet, geen eiwit, maar wel 82g koolhydraten en 
energie 1360kJ (325kcal)!

Dan de naam van de producent, incl. (post)
adres en plaatsnaam. In de zwarte strook on-
deraan de beker staat dan nog een prachtig 
websiteadres (3x woordwaarde: www.zeeuw-
scheboerinkeukenstroop.nl )

En dan denk je: “Is dat nou alles?”

Neen! We hadden het immers over een 
nauwkeurig onderzoek?

De beker heeft nl. ook nog een onderrand 
en die is aan de binnenzijde bedrukt met héel 
kleine cijfertjes en lettertjes..... In eerste in-
stantie denk je dan: okay. Echter, en dan besef 
je hoe je in je hersenpan toch gefocust bent 
geraakt op herkenning van de Finse taal, zie ik 
dat nu goed? Naast een code van cijfers en let-
ters staat er ook een websiteadres, niet zo lang 
en eindigend op .com echter, daarvóór..... staat 
daar nou ‘maki’? De slechte opdruk lijkt hubta-
maki op te leveren. Nou, dat ziet er zó ontzet-
tend Fins uit dat het wel huhtamaki zal zijn. Dus 
www.huhtamaki.com ingeklopt.

Blijkt het een wereldwijd opererend toon-
aangevend Fins verpakkingsmaterialenbedrijf 
te zijn! Echt nog nooit van gehoord. Maar ze 
leveren zo’n beetje alle verpakkingsmaterialen 
die dagelijks door onze handen gaan! Ze zijn 
in 1999 samengegaan met de Nederlandse 
verpakkingsgigant Van Leer en werden zo de 
grootste verpakkingsmaterialenproducent ter 
wereld. Kijk die website er maar eens op na.

Wat je al niet kunt overhouden aan een ge-
geven paard! (eh......teveel kcal bijvoorbeeld ;-) 

Smakelijk!

B.Art 

KALENDER SAMENGEVAT

Wanneer Hoe laat Wie / wat Waar 
30.09 19.00 uur Ton Koopman Sellosali 
01.10 19.00 uur Ton Koopman Tapiolasali 
02.10 17.30 uur Leidens Ontzet Maikki Friberg koti 
   Bulevardi 11A1

20.11 12.00 uur Najaars-ALV Siuntion  
   Hyvinvointikeskus 
20.11 18.00 uur Isabelle van Keulen Kerk van Siuntio 
18.12 14.00 uur Nederlandstalige kerstzangviering Töölökerk
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Kopij inleveren voor 20 oktober 2010
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min moge-
lijk lay-out aanleveren. Plaatjes in jpg- of pdf-formaat in een zo hoog mogelijke resolutie. Tabellen en foto’s 
graag apart inleveren (niet in pdf of een grafisch formaat, foto’s niet geïntegreerd in het textdocument)! 
Alle Sun Open Office en Microsoft Office documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar  
noorderlicht@nederlandsevereniging.fi.

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

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

Eens per maand

TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)

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

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

HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•	 Pullman	Bar	(in	het	centraal	station,	2e	etage)	
•	 Contactpersoon:	Siert	Wieringa
•	 Tel.	040	-	351	3480

Contactpersonen
Regio Contactpersoon Email Tel
FORSSA Jos Helmich forssa@nederlandsevereniging.fi 044 - 331 7766
HELSINKI Siert Wieringa helsinki@nederlandsevereniging.fi 040 - 351 3480
JOENSUU Contactpersoon Joensuu joensuu@nederlandsevereniging.fi
JYVÄSKYLÄ Joanneke Reudler Talsma jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi 044 - 946 1655
LAPLAND Bart Braafhart lapland@nederlandsevereniging.fi 
LAPPEENRANTA Nellie Visscher-Jäkkö lappeenranta@nederlandsevereniging.fi 05 - 424 081
LÄNSI-UUSIMAA Henriette Rantalaiho lansiuusimaa@nederlandsevereniging.fi 050 - 582 8116
MIKKELI Marja de Jong mikkeli@nederlandsevereniging.fi
OULU Contactpersoon Oulu oulu@nederlandsevereniging.fi
SALO Contactpersoon Salo salo@nederlandsevereniging.fi
TAMPERE Johan Scholliers tampere@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 4359
TURKU Contactpersoon Turku turku@nederlandsevereniging.fi
VAASA Peter Zaagsma vaasa@nederlandsevereniging.fi 040 - 838 6408
YLIVIESKA Maaike Beenen ylivieska@nederlandsevereniging.fi 050 - 599 3116

Regiocoördinator is Johan Plomp: regionaal@nederlandsevereniging.fi
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Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland
p/a Onno de Bruijn
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Albertinkuja 22 (3. krs)
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Finland

A D V E R T E N T I E

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

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