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Voor u ligt het laatste Noorderlicht van
dit jaar. In dit Noorderlicht een aantal van de
activiteiten uit dit 75-jarig jubileumjaar; het
zomerkamp in Mikkeli, het Leids Ontzet, en natuurlijk het jubileumfeest. Sinterklaas bezocht
dit jaar in Finland tenminste Turku, Tampere,
Oulu, en Jyväskylä. Er is dus nog heel wat activiteit onder de Nederlanders in Finland.
In dit Noorderlicht vindt u iets dat u nooit
eerder vond, namelijk een gratis entreekaart!
En wel voor 2 personen voor het Sinebrychoff
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kunst museum waar een deel van de Rademaker’s collectie te zien is. Het idee voor het aanbieden van de kaarten komt van de ambassade,
en zij hebben dit idee samen met het museum
uitwerkt. Dat de ambassade nog meer frisse
ideeën heeft om ons als Nederlanders van
dienst te zijn leest u elders in dit Noorderlicht.
De lay-out van dit Noorderlicht werd bij uitzondering verzorgt door Sjoerd Leppers, waarvoor ik hem hartelijk wil danken! Zoals altijd wil
ik u ook dit keer weer oproepen ook eens iets
aan het Noorderlicht bij te dragen. Bijna elk onderwerp is welkom, dus schroom niet eens iets
in te sturen. En wilt u best wat meer doen, of
vindt u dat het eigenlijk allemaal anders moet?
Ik zou het hoofdredacteurschap graag overdragen aan een nieuwe gemotiveerde persoon. Als
dat dan weer een beetje te veel van het goede
is, dan kunt u ook nog overwegen algemeen lid
van de redactie te worden.
Ik wens u allen fijne feestdagen toe.
Siert

H O O F D S P O N S O R S
Rijnlanderweg 774
2132 NM Hoofddorp
Nederland
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“ v a n d e v oor z i t t e r ”
bedankje. Hij heeft dit jaar twee boeken en
drie Noorderlichten gelayout. Dat is beslist een
prestatie en ook hem willen we dan nog even
bedanken.

In mijn laatste voorzitterscolumn van dit
jaar wil ik nog even kort stil staan bij onze
jubileumactiviteiten. We zijn de festiviteiten
rondom ons 75-jarig bestaan begonnen in
Kuopio. Daar vond een typische Nederlandse
activiteit plaats. Een schaatsmarathon
met Nederlandse schaatsers! Na een dagje
doorgebracht te hebben op het ijs, was het
‘s avonds tijd voor gezellig borrelen. Hoewel
de locatie voor de meeste mensen niet
naast de deur was, was het toch een groot
succes. Volgend jaar hopen we weer met een
groepje te gaan, en zo dit gebeuren elk jaar
gaande te houden. Een andere belangrijke
jubileumactiviteit was dit jaar in Tampere
waar we een uitje naar Viikinsaari deden. Het
hoogtepunt was het feest te Villa Kleineh
waarbij een 50-tal mensen voor de festiviteiten
kwamen opdraven.
Ter ere van het 75-jarig jubileum is een
nieuw boek uitgebracht. We zullen het tijdens
de nieuwsjaarborrel presenteren en dan ook
de leden van de boekcommissie voor hun inzet
bedanken. Ook Arno Enzerink krijgt een extra
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Verder is het ons ter ore gekomen dat
mijn illustere voorgangster Henriette van der
Woude een medaille heeft gekregen op de Finse
onafhankelijkheidsdag. Het betreft de medaille
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali
kultaristein. Dat vinden wij heel bijzonder.
Het gebeurt niet vaak dat iemand binnen de
Nederlandse gemeenschap zo’n medaille krijgt.
Het verkrijgen van een dergelijke medaille is
een hele eer in Finland die zowel buitengewone
verdienste als waardering uitdrukt. Het is
ons daarom een groot genoegen te horen
dat Henriette deze medaille toegekend heeft
gekregen. We wensen haar vanaf deze plek
proficiat!
Verder wil ik erop wijzen dat we op zoek zijn
naar nieuwe bestuursleden. Als het even kan
wil ik het evenwicht tussen het ring III gebeuren
en de overige regio’s bewaren. Kandidaat
stellen kan tot aan ongeveer eind februaribegin maart. Verder zoek ik ook een website
beheerder zodat ik taak fatsoenlijk aan iemand
anders kan overdragen.
Rest mij nog een prettige kerst en een
gelukkig nieuwjaar te wensen. Hopelijk zie ik u
op de nieuwjaarsreceptie.


Jos Helmich, voorzitter

P e t s a m o , d e g e a m pu t e e rd e
lin k e r a r m v a n F inl a nd
Inleiding
Het Petsamogebied, aan de oever van
de Barentszzee, heeft van 1920 tot 1944 bij
Finland gehoord. Op de overzichtskaart staat
dit gebied, dat in 1944 door de toenmalige
Sovjet-Unie is geannexeerd, aangegeven.

Kalastajasaarento (Vissersschiereiland) (zie
gedetailleerde kaart). De tegenwoordige
Russische naam van het Kalastajasaarento is
Poluostry Rybachi.

De grens die het Rybachi schiereiland (Kalastajasaarento) verdeelde tussen Finland en de Sovjet-Unie.
Het schiereiland bestaat uit twee delen die door een
nauwe landengte met elkaar zijn verbonden. Het
westelijke deel heette in het Fins Pummanginniemi.

Kaart van het Petsamo gebied met rechtsboven
(groen) het deel van het Rybachi schiereiland (Kalastajasaarento), dat in 1940 door de Sovjet-Unie
werd geannexeerd, en links (rood) het Jäniskoski gebied (bij Nautsi), dat Finland in 1947 aan de SovjetUnie moest ‘’verkopen’.

De oppervlakte bedraagt 10.470 km2 en is
dus ongeveer een vierde van de oppervlakte van
Nederland. Het werd wel de linker- of oostelijke
arm van Finland genoemd, ingeklemd tussen de
Sovjet-Unie en Noorwegen. De smalle strook
Fins gebied tussen Noorwegen en Zweden, met
in het noorden de grensplaats Kilpisjärvi, kan
dus gezien worden als de overgebleven rechterof westelijke arm.
Tot het Petsamogebied behoorden ook
de westelijke delen van een grillig gevormd
schiereiland, dat uit twee delen bestaat die
door een nauwe landengte met elkaar zijn
verbonden: het Pummanginniemi en het

Twee kleine eilandjes, de Heinäsaaret,
ongeveer vijf kilometer ten westen van
Kalastajasaarento, zijn ook onderdeel geweest
van het Finse Petsamo.
De westgrens van het Petsamogebied met
Noorwegen, wat tegenwoordig de grens tussen
Noorwegen en Rusland is, werd voor een
deel gevormd door de Paatsjoki, een rivier die
van het grote Inarimeer naar de Barentszzee
stroomt via de Varanger Fjord op Noors
gebied. De oostgrens van het Petsamogebied
was een meer dan 200 kilometer lange rechte
lijn, getrokken vanaf de Korvatunturi, een
486 meter hoge berg in Fins Lapland op de
grens met de toenmalige Sovjet-Unie (en
dus het tegenwoordige Rusland), naar het
Kalastajasaarento in de Barentszzee. Deze
grenslijn is tegenwoordig nog op veel plaatsen
in het landschap zichtbaar, omdat indertijd
aan weerszijden een smalle strook bomen is
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gekapt. In dit arctische klimaat is de hergroei
van de bomen erg langzaam. Op de foto die
in de zomer van 2003 in noordelijke richting
is genomen vanaf de hoofdweg van Ivalo naar
Murmansk, is de oude grens nog duidelijk te
zien. 		

Een groep Skolt-lappen getekend in 1871.

Foto in 2003 genomen in noordelijke richting genomen van de oude grens tussen Finland en de SovjetUnie (vanaf de weg van Ivalo naar Murmansk). In een
strook langs de oude grens zijn indertijd de bomen
gekapt.

De vegetatie van het Petsamogbied bestaat
grotendeels uit toendra met dwergberken, maar
als gevolg van de invloed van de Golfstroom,
groeien er, vooral in de buurt van de kust, ook
dennen en sparren. De hoogste tunturi in het
gebied is de Jonlaki (735 meter), in het zuidelijk
deel, niet zo ver van de Korvatunturi. Behalve
de Paatsjoki is een andere belangrijke rivier in
het gebied de Petsamojoki, die uitstroomt in de
Petsamobaai aan de Barentszzee.
Oorspronkelijk werd het Petsamogebied
alleen door Lappen bewoond, die behoorden
tot de stam van de Skolt-lappen. Het waren
nomaden die voornamelijk langs de kust
leefden. Een tekening van een groep Skoltlappen uit 1871 laat zien hoe zij indertijd
gekleed waren.

eeuw de hele noordkust van Scandinavië onder
Deense invloed kwam. Maar, nadat in 1533
de monnik Triphon uit Novgorod een klooster
bij de monding van de Petsamorivier stichtte,
kwam het gebied rondom dit klooster in de
Russische invloedssfeer. De bedoeling van
Triphon was om de Lappen te bekeren tot het
christendom. In 1572 telde het klooster al 50
monniken en 200 bekeerde Lappen.
Tijdens de ‘Langdurige Haat’, de oorlog
tussen Rusland en Zweden, die met korte
tussenpozen duurde van 1570 tot 1595, werd

Geschiedenis tot 1918
Petsamo was een min of meer onbekend
gebied, totdat in het begin van de zestiende
6

Kaart van het noordelijk deel van het Petsamo gebied
waarop de locatie van de Boris-Gleb kapel, vlabij de
grens met Noorwegen, staat aangegeven (niet zo ver
van Kirkenes).

in de Kerstnacht van 1589 het houten klooster
in Petsamo door een Zweeds leger, onder
het commando van de Fin Pekka Vesainen,
geplunderd en afgebrand. Maar de monnik
Triphon had in 1565 ook een kapel laten
bouwen in Kolttaköngäs, aan de westoever
van de Paatsjoki, dat later de naam Boris-Gleb
kreeg. De locatie van Boris-Gleb is te zien op de
kaart van het noordelijk deel van het Petsamo
gebied. Nadat in 1595 de Vrede van Täysinä was
gesloten tussen Zweden en Rusland, konden de
monniken met hun stichtelijk werk in Petsamo
doorgaan. Bovendien kreeg Rusland langs de
kust vrije toegang tot de Varanger Fjord, die ten
westen van Petsamo ligt (en tegenwoordig deel
uitmaakt van Noorwegen).

De Boris-Gleb kapel in 2006.

In het begin van de zeventiende eeuw
brak een nieuwe oorlog uit tussen Zweden en
Rusland en de Zweedse koning Karel IX heeft
daarbij een poging gedaan om vat te krijgen op
de kust aan de Barentszzee. Als gevolg daarvan
kwam hij ook in conflict met Denemarken, dat

nog steeds heer en meester was in Noorwegen.
Ter gelegenheid van de Vrede van Stolboga in
1617, trok Zweden alle aanspraken in voor het
noordelijk kustgebied aan de Barentszzee. De
grenzen tussen Zweden (Finland), Noorwegen
en Rusland werden echter nog niet in
detail vastgelegd en in de praktijk was het
Petsamogebied een soort niemandsland waar
de Lappen zich vrij in konden bewegen.
Nadat in 1809 Finland een groothertogdom
werd onder de Russische tsaar, is voor de eerste
keer de grens tussen Finland en Rusland in het
Arctische gebied nauwkeurig vastgesteld. Maar
de (Finse) onderdanen van de groothertog,
die dus ook onderdanen van de tsaar waren,
kregen wel het recht van vrije toegang tot het
Arctische gebied. Vooral Finse vissers maakten
hier gebruik van.
Voor wat betreft de verhouding tussen
Noorwegen, dat sinds 1814 in een Unie met
Zweden was opgenomen onder de Zweedse
kroon, en Rusland, ontstonden er strubbelingen
in 1822. Wat was het geval, rendieren afkomstig
uit Noorwegen, graasden geregeld in de buurt
van de kapel Boris-Gleb en dat viel niet goed bij
de Russen.
Dit meningsverschil heeft vier jaar geduurd
en in 1826 is de grens tussen Noorwegen
en Rusland officieel vastgelegd, waarbij de
Paatsjoki voor een deel de grensrivier werd
(en dat ook tegenwoordig is). Dit maakte het
wel moeilijker voor het vrije verkeer van de als
nomaden levende Skolt-lappen en voor Finse
vissers die in het zomerseizoen actief waren in
de Noordelijke IJszee. In 1852 verbood de tsaar
zelfs volledig de toegang tot het Russische
gebied voor Noorse onderdanen.
Op 15 februari 1864 gebeurde er iets dat
uiteindelijk grote gevolgen zou hebben voor de
Finse rol in het Petsamogebied. Tsaar Alexander
II kondigde aan dat het groothertogdom
Finland een stuk land aan Rusland moest
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overdragen op het Karelisch schiereiland bij de
plaats Siestarjoki. Dit lag vlakbij Sint Petersburg
en de reden voor deze eis van de tsaar was dat
er in Siestarjoki een belangrijke wapenfabriek
was gevestigd. Maar de tsaar beloofde een
compensatie voor Finland, namelijk een
verbinding met de Barentszzee via het Petsamo
gebied.
Siestarjoki werd bij Rusland ingelijfd, maar
de belofte van de tsaar leek in de ijskast te
zijn gezet en er gebeurde jarenlang niets.
Wel werd er in de Finse landdag herhaaldelijk
op aangedrongen dat de tsaar zich aan zijn
toezegging moest houden, maar dit leek
vechten tegen de bierkaai. In 1915 verklaarde
tsaar Nicolaas II, toch weer eens, tijdens een
bezoek aan Helsinki, dat Rusland zijn belofte
voor wat betreft een overdracht van Petsamo
zou nakomen. Maar dit was tijdens de Eerste
Wereldoorlog en Rusland had in die tijd andere
prioriteiten dan zich bezig te houden met
een afgelegen, dunbevolkt gebied aan de
Barentszzee.
In 1886 werd in Petsamo opnieuw een
klooster gebouwd, het Yläluostari, op de plaats
waar het oorspronkelijke klooster had gestaan.
Niet zo veel later volgde een paar kilometer
naar het noorden, aan de Petsamobaai, de
bouw van een tweede klooster, het Alaluostari.

Het Alaluostari voor de Tweede Wereldoorlog.
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De periode 1918 – 1920
Merkwaardig genoeg ontstond er een
nieuwe situatie tijdens de Finse Burgeroorlog.
Finland had zich op 6 december 1917
onafhankelijk verklaard en in januari 1918
brak de oorlog uit tussen de Finse ‘Witten’
en ‘Roden’. In Rusland waren ondertussen, na
de Oktoberrevolutie in 1917, de bolsjewieken
onder leiding van Lenin aan de macht gekomen.
Nadat de Roden in Helsinki op 28 januari
1918 de Finse Socialistische Arbeiders Republiek
hadden uitgeroepen, sloten ze een akkoord met
Sovjet-Rusland waarbij de Sovjets als teken van
vriendschap het Petsamogebied overdroegen
aan de rode Finse regering. De oostgrens viel
niet helemaal samen met de latere oostgrens.
Mannerheim, de commandant van de
Witten, had weinig belangstelling voor het
Arctische gebied. Toch is in de loop van de
burgeroorlog een kleine legermacht van de
Witten (ongeveer 350 soldaten) onder leiding
van een zekere Thorsten Renvall opgerukt
richting Petsamo. Deze groep kwam daar
begin mei aan. Maar voor de kust van Petsamo
lag een Engelse kruiser voor anker om een
eventuele Finse bezetting van Petsamo te
verijdelen. Dit Engelse oorlogsschip maakte
deel uit van de Brits-Franse vlooteenheid die
na de Oktoberrevolutie was opgestoomd naar
Murmansk. De geallieerden maakte zich zorgen
over zowel de uitbreiding van de macht van
de bolsjewieken als de Duitse aanwezigheid
in Finland (Duitsland was de Witten van
Mannerheim te hulp gekomen). Uiteindelijk
heeft Renvall zich weer met zijn manschappen
naar het zuiden teruggetrokken.
Een maand later heeft een andere groep
Witten nog een poging gedaan om naar
Petsamo op te rukken maar dat is uiteindelijk
ook op niets uitgelopen. En dit gold ook voor
latere expedities in 1919 en 1920.

Hoewel na de nederlaag van de Finse Roden
de Russische toezegging voor een overdracht
van Petsamo aan Finland was teruggedraaid,
bleef dit gebied in het hoge noorden voor de
Finnen een heet hangijzer. Uiteindelijk kwam
het tijdens de vredesbesprekingen in Tartu
in 1920 tussen Sovjet-Rusland en Finland
toch nog goed met de Finse aanspraken op
Petsamo. Tijdens deze conferentie had Finland
hoog ingezet. Het eiste Oost-Karelië op, het
Kola Schiereiland en het Petsamogebied.
Als compromis kreeg Finland alleen het
Petsamogebied, waarbij ook speelde dat er
mee werd ingestemd om Repola en Porajärvi
aan Rusland terug te geven. Kort na de Finse
onafhankelijkheid waren deze gebieden op het
Karelisch schiereiland, waarvan de inwoners
te kennen hadden gegeven dat zij bij Finland
wilden horen, door Finse vrijwilligers bezet die
de ‘Groot Finland’- gedachte voorstonden.
Alles bij elkaar gebeurde dus uiteindelijk in
1920, wat de tsaar Alexander II al in 1864 had
beloofd: Pestamo werd Fins.

De Finse periode (1920-1944)
Het territorium van de Skolt-lappen was al,
voordat het Petsamogebied bij Finland werd
gevoegd, in belangrijke mate gereduceerd. De
nieuwe grens tussen Finland en Rusland deelde
het gebied nog eens min of meer door midden,
wat het nog moeilijker maakte voor deze
oorspronkelijke bewoners om als nomaden met
hun rendierkudden rond te trekken. De Finse
regering heeft zich ingespannen om permanente
woonplaatsen voor de Skolt-lappen te creëren,
wat hun oorspronkelijke cultuur verder heeft
beïnvloed. Bovendien vestigden zich nogal wat
Finse emigranten in het gebied en als gevolg
bestond in 1926 de bevolking nog maar voor
een kwart uit Skolt-Lappen en in 1930 was dit
nog maar een zesde deel. Wel waren ze, als
gevolg van de activiteiten van de monniken in

het klooster, in de loop van de tijd lid geworden
van de Russisch orthodoxe kerk.
In 1931 voltooide Finland een weg van Inari
naar de ijsvrije haven van het Petsamogebied,
Liinakhamari. Dit was heel belangrijk voor de
Finse in- en uitvoer, omdat de Finse havens
aan de Botnische- en Finse Golf in de winter
dichtvroren.
Een ontwikkeling die grote gevolgen heeft
gehad voor het Petsamogebied is de vondst van
nikkel geweest. In 1921 werd het metaal er voor
het eerst aangetroffen en zo een tien jaar later
bleek dat de voorraden gigantisch groot waren.
De Finse regering verkocht de rechten voor het
delven van de nikkelvoorraden aan een Engelse
maatschappij, die een treinverbinding aanlegde
van de nikkelmijn naar Liinakhamari. De haven
werd gemoderniseerd en rond de vindplaats
ontstond een nederzetting, Kolosjoki, dat later
de naam Nikel zou krijgen.
In 1939 is Petsamo meegesleurd in de
Winteroorlog. Op 30 november bombardeerden
vliegtuigen uit de Sovjet-Unie de haven van
Liinakhamari en vervolgens besloot de Finse
regering om de bevolking te evacueren. De
meeste inwoners weken uit naar Noorwegen.
Dit gebeurde in grote haast bij temperaturen
van -30oC tot -55oC. Al op 5 december
was er een landing van Russische troepen in
Liinakhamari en het kleine Finse garnizoen trok
zich terug, nadat het de nikkelmijnen buiten
werking had gesteld en een groot aantal huizen
in brand had gestoken.
Ter gelegenheid van de Vrede van Moskou,
die in maart 1940 een eind maakte aan de
Winteroorlog, kreeg Finland het Petsamogebied
terug, met uitzondering van de Finse gebieden
op de schiereilanden Pummanginniemi en
Kalastajasaarento. De bevolking kon weer
terugkeren.
De Finse regering nam vervolgens de
activiteiten voor het delven van nikkel over
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van de Engelse maatschappij. Bovendien werd
een door waterkracht aangedreven fabriek
gebouwd waardoor het nikkel ter plaatse kon
worden gesmolten.
Tijdens de Vervolgoorlog, die in juni 1941
uitbrak, heeft Finland het geproduceerde nikkel
voornamelijk aan Nazi-Duitsland verkocht
en het is eigenlijk een wonderlijke zaak dat
de Sovjet-Unie in 1940 bereid is geweest om
Petsamo aan Finland terug te geven. Voor de
Duitse oorlogsindustrie was nikkel een heel
belangrijke grondstof.
Uiteindelijk heeft het Rode Leger in 1944
Petsamo opnieuw bezet en vervolgens moest
Finland het gebied op 19 september aan de
Sovjet-Unie overdragen. Wel hadden Duitse
soldaten nog kans gezien om de smelterij op te
blazen.
De monniken van de kloosters in Petsamo
werden overgebracht naar het nieuwe Valamo
klooster in Heinävesi. De laatste monnik uit
Petsamo overleed daar in 1984 op 110-jarige
leeftijd. De kloosters in Petsamo werden tijdens
de oorlog verwoest.
		

Een paar korte opmerkingen
Pechenga van 1944 tot heden

over

Nadat Petsamo in 1944 opnieuw Russisch
was geworden en de Russische naam Pechenga
in ere werd hersteld, heeft de Sovjet-Unie de
nikkelproductie nieuw leven ingeblazen. Er
verrees een grootschalige fabriek in Nikel (het
vroegere Kolosjoki), wat uiteindelijk heeft geleid
tot ernstige milieuverontreiniging. Dit kwam
vooral door de productie van sulfurdioxide
en als gevolg hiervan zure regen in een groot
deel van het noorden van Scandinavië. De
sulfurdioxide uitstoot in Petsamo is ongeveer
1% van de totale wereldproductie.
De milieuvervuiling in het grensgebied heeft
tot grote problemen geleid in de verhouding
tussen de Sovjet-Unie en Noorwegen. De Noren
10

hebben er onophoudelijk op aangedrongen dat
de sulfurdioxide uitstoot in Nikel drastisch
moet worden gereduceerd, maar dit heeft
weinig opgeleverd. In 2010 was er over dit
probleem nog een topontmoeting tussen de
Russische president Medvedev en de Noorse
minister-president Stoltenberg.
In de Paatsjoki zijn een aantal dammen
gebouwd met waterkrachtcentrales. Een
daarvan, de centrale bij Jäniskoski, die door
Finland was gebouwd in de periode 19381942 voor de elektriciteitsvoorziening van
de smelterij in Nikel, is in 1944 door Duitse
troepen verwoest. Jäniskoski behoorde niet
tot het Petsamogebied en behoorde vóór
1920 al bij Finland. Maar in 1947 werd Finland
gedwongen een gebied van 176 km2, rondom
de Jänisjoki stuwdam te ‘verkopen’ aan de
Sovjet-Unie voor een bedrag van 700 miljoen
Finse marken. Dit gebied, dat de vorm heeft van
een driehoek, is als het ware aan de oostflank
uit Finland gehapt (zie overzichtskaart). De
waterkrachtcentrale van Jäniskoski is opnieuw
opgebouwd door een Finse firma en is sinds
1950 weer in bedrijf.
In 1997 heeft Rusland het Alaluostari in
Petsamo opnieuw opgebouwd. De kerk bij dit
klooster is in 2007 afgebrand, maar in 2008
weer geheel gerestaureerd.
De Finse inwoners van het Petsamogebied
zijn gerepatrieerd naar Finland en dat geldt ook
voor de meeste Skolt-lappen, die zich in Fins
Lapland hebben gevestigd.
Arnold Pieterse

ni e u w j a a rsr e c e p t i e
Het is een mooie en goede gewoonte om aan
het begin van het jaar een receptie te houden
en elkaar een voorspoedig jaar toe te wensen.
Ook de Nederlandse Vereniging wil deze
traditie voortzetten en organiseert op zaterdag
12 januari 2013 een nieuwjaarsreceptie van
18:00 tot 21:00 uur.
Wij hopen u vanaf 18.00 uur te mogen
verwelkomen in het landhuis Kulosaaren
Kartano aan de Kipparlahden silmukka 5 te
Helsinki.
Er is voldoende parkeergelegenheid
aanwezig als u met de auto komt. De locatie
is prima bereikbaar met de metro (zo´n 10
minuten lopen vanaf station Kulosaari) of met
bus 59 vanaf metrostation Herttoniemi (halte
Kipparlahti) waarna het ongeveer 600m te voet
is. Zie ook http://www.reittiopas.fi. Een kaart is
te vinden op de website van de vereniging.

Aanmelding van te voren wordt op prijs
gesteld.
Opgave bij Arie Oudman, nvif@oudman.fi
of telefonisch. 050 - 590 3706 (tekstbericht).
Zie voor meer informatie de website van de
vereniging http://www.nederlandsevereniging.
fi
Tijdens de receptie zal het jubileumboek
officieel worden gepresenteerd en werpen we
nog een korte blik op de achter ons liggende 75
jaren verenigingsleven. Onder het genot van een
drankje, een Nederlandse bitterbal en oliebol
kunnen we ongetwijfeld een boom opzetten
over hoe het over 75 jaar het verenigings leven
er uit zal zien.
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B EG I N VA N D E N E D E R L A N D S E
VE R E N I G I N G I N F I N L A N D
0 7. 0 1 .1 9 3 7
DEEL 1: eerst wat algemener
Op het jubileumfeest van onze vereniging
op 17 november 2012 in de Nederlandse residentie wierp onze nieuwe ambassadeur, Henk
Swarttouw, in zijn vriendelijk en weldoordacht
welkomstwoord een verrassende vraag in de
ronde van een vijftigtal toeluisterende Nederlanders: ”Weet u, geacht publiek, waarom de
Nederlandse Vereniging in Finland eigenlijk
precies op 7 januari 1937 is gesticht?” Een
hooginteressante en verrassende vraag, dat
wel! Maar nog verrassender, (en voor sommigen zelfs beschamend, ik geef het toe ;-), was
de reactie van het publiek: niemand van de toehoorders kon het juiste antwoord geven. Ook
de oud-voorzitter van de NViF niet, foei toch!
Het initiatief voor een nieuwe vereniging
is inderdaad in januari 1937 genomen en de
club werd begin februari 1937 officieel gesticht,
OK, maar waarom precies op 7 januari? De
aap kwam gelukkig al snel uit de mouw van de
nieuwe Nederlandse ambassadeur, de vertegenwoordiger van de Koningin der Nederlanden in Finland, meneer Henk Swarttouw: op
7 januari 1937 stapten Prinses Juliana en Prins
Bernhard namelijk in het huwelijksbootje. Op
die doorluchtige avond van de zevende januari 1937 was er in de ruimtes van het Nederlands gezantschap of in de woning van meneer
Huender, consul van Nederland in Finland, een
feestelijke bijeenkomst, waarbij in ieder geval
de heer Spaens van Philips aanwezig was en
zeker ook nog wel een paar andere in Helsinki
wonende en werkende Nederlanders in hogere
posities.
Op 7 januari 1937 zijn prinses Juliana en
prins Bernhard dus getrouwd. Natuurlijk, dat
weet toch iedereen :-). Een leuk filmpje van een

minuut of elf à twaalf van deze gebeurtenis in
Den Haag is te vinden op YouTube: ”De huwelijksdag van Prinses Juliana en Prins Bernhard
van Lippe-Biesterfeld”. En … als de lezer/es een
goede tekst of mooie foto’s bij deze Haagse
gebeurtenis zoekt, kan hij/zij bijvoorbeeld en
voorbeeldig terecht op de site van van het Koninklijk Huis of op die van de Koninklijke Bibliotheek.
De koninklijke familie had in die jaren overigens zeker een grote symbolische betekenis.
Centraal stond uiteraard Koningin Wilhelmina
en daarom werd Koninginnedag op 31 augustus zo mogelijk uitbundig gevierd; direct naast
Wilhelmina stond haar latere troonopvolgster
Prinses Juliana met haar man Prins Bernhard
van Lippe-Biesterfeld (de toen al populaire
prins, met later dan de symbolische anjer in het
knoopsgat van zijn revers, als sympathiek bewijs van zijn pro-Nederlanderschap tijdens de
oorlog); al gauw kwam daar op 29 januari 1938
als eerstgeborene Beatrix bij (de prinses van de
ballonnen in Kärsämäki, wacht maar af :-) en
op 31 augustus 1938 als tweede dochter prinses Irene. Het vieren van de verjaardagen van
hen allen stond als vanzelfsprekend regelmatig
en centraal op het programma van de ‘Nederlandsche Vereeniging’ in die dagen. En terecht,
toen dus al :-).
De ‘Nederlandsche Vereeniging’ in Finland
was principieel wel bedoeld als vereniging van
de bijeengebrachte belangengroep van Nederlanders, die toen in Finland woonden. De eerste
ledenlijst van 1 december 1938 voert 38 namen
op (archiefdocument 025). We zien er namen
van zakenmensen met als primus Koen Spaens
van Philips en voorts van heel wat vertegenwoordigers van de katholieke kerk o.l.v. bis13

schop Gulielmus Cobben. Namen van diplomaten als die van H.M. Gezant Baron van Nagell
ontbreken echter. Wilden zij toen liever niet als
lid van een officiële Nederlandse vereniging in
het buitenland geregistreerd worden of wilden
ze alleen maar zo veel mogelijk op de achtergond blijven? Een antwoord heb ik niet, maar
Baron van Nagell droeg de vereniging in ieder
geval jarenlang een warm hart toe. De naam
van Dr. W. Huender, de eerste voorzitter van

de vereniging, ontbreekt hier ook, maar hij was
toen al uit Finland vertrokken, nadat hij door de
ledenvergadering van 1938 tot Eere-Voorzitter
benoemd was. Met groet, Petrus.
Peter Starmans, lehtori
Lees deel 2 en 3 van dit verhaal op de website:

http://www.nederlandsevereniging.fi

H e t L e ids on t z e t
Al meer dan 30 jaar viert de vereniging het
Ontzet van Leiden. Meestal rond 3 oktober,
ervoor of erna, mits het maar in het weekend
is, want dat past ons het best! De hutspot en
haringen staan op tafel, aangevuld met wittebrood en jenever.
Lang geleden kwamen de haringen en corenwijn als geschenk via de Ambassade van
de gemeente Leiden aan de Nederlandse gemeenschap, maar sinds vele jaren zijn we aangewezen op Alko en een Nederlandse visboer.
Steeds helpt de Ambassade financieel bij het
verkrijgen van de haringen, en daar is, ondanks
de opgelegde bezuinigingen uit Den Haag, altijd geprobeerd om toch de haringen op tafel
te krijgen. Tot dit jaar is dat altijd prima gelukt.
Wist u dat de dode haringen een gezondheidsverklaring nodig hebben voordat ze naar
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Finland worden gestuurd? Ik heb deze schijnbare tegenstrijdigheid in het begin nooit helemaal
begrepen. Gezondheid en leven passen beter bij
elkaar. Nu begrijp ik dat een dode haring eigen-

lijk wel gezond voor ons kan zijn, mits het maar
lekker dood is. Dit jaar hebben we de haringen
van een Finse visboer gekregen. Ze waren niet
lekker dood. De visboer gaf van te voren al te
kennen dat ze misschien niet meer helemaal
vers waren. Een dag voor het Leids Ontzet
heb ik deze haringen aan een gezondheidstest
onderworpen en na een summiere test kon ik
helaas geen certificaat afgeven, ze waren vies
dood: kortom ranzig.
Het lijkt erop dat dit jaar de eerste keer
zal zijn dat er geen haringen geserveerd worden. Ook dit keer helpt de Ambassade ons
uit de nood en levert vlak voor het feest toch

nog voldoende haringen, weliswaar niet uit de
Noordzee. Dank aan Ilona. Natuurlijk hoort bij
de haring ook de hutspot. Jos, onze voorzitter,
ontfermt zich over het maken van dit gerecht
volgens geheim recept. We zijn misschien niet
zo hongerig als de Leidenaren 437 jaar geleden,
toch smaakt het ons goed.
Het lukt ons om voor een schappelijke prijs
een andere locatie te vinden: Ylistalo in Laajasalo, een zeer oude houten huis uit begin 19e
eeuw, echter wel met moderne voorzieningen.
Met een opkomst van rond de 40 personen is
het vol en gezellig. Een mooie gelegenheid voor

Henk Swarttouw, de nieuwe ambassadeur, om
kennis te maken met Nederlanders in Finland.
Zijn korte toespraak wordt na een smakelijke
onderbreking vervolgd met een presentatie
van het vertaalde boek van Peter Starmans
en Arnold Pieterse, waarover meer elders in
dit Noorderlicht nummer. Het belangrijkste
is echter het hebben van een gezellige avond
met een drankje en een hapje. Hopelijk lukt het
ons volgend jaar wel weer gezonde Hollandse
Nieuwe te hebben op het Leids Ontzet.
Arie Oudman

I ls e e n fr e d op b e z o e k
In juni hadden de zusters en broers van Jan
met kinderen en kleinkinderen een familiereünie. Dat doen ze elk jaar, maar deze keer zouden
wij er ook naar toe gaan. Op het laatste moesten we de reis toch afzeggen omdat ik een lichte beroerte had en enkele dagen in het ziekenhuis moest. De beroerte was niet zwaar en na
een paar maanden was ik weer de oude. Al onze
kinderen en kleinkinderen zijn wel bij de familiereünie geweest en we hebben veel e-mails en
telefoontjes van de Nederlandse familie gekregen en ook heel veel fotos. Daarom voelt het
net als of we er ook een beetje bij waren.
Onze pleegdochter llse woont met haar gezin in Lelystad waar ook wij gewoond hebben
toen we nog in Nederland waren. Ilse was van
haar viertiende tot haar zeventiende bij ons,
totaal drie jaar, maar toch voelt het alsof ze
helemaal bij ons gezin hoort. In die drie jaren
gebeurden er vele voor ons belangrijke dingen.
Mijn vader overleed net voordat Ilse bij ons
kwam. Onze jongste dochter Paulina werd geboren. Ik studeerde af als natuurgeneeskundige
en bouwde een eigen praktijk op. En al was Ilse

door maatschappelijke werk voor ons gekozen,
leken sommige dingen zo raar dat we niet wisten wat te denken. Ilse was opgegroeid langs
dezelfde straat waar Jan twintig jaar eerder opgroeide. Haar overleden moeder had dezelfde
verjaardag als Jan. Haar biologisch zuster heeft
dezelfde verjaardag als ik.
Ilse en haar man Fred zijn een keer eerder in
Finland geweest, toen nog met kinderen erbij.
Dat was in de winter. Ze hadden leren langlaufen, verrassend snel, en ze hadden tijdens de
sauna in de sneeuw gerold. In de zomer waren
ze er nooit eerder geweest. Een goede kant van
mijn beroerte was, dat we ze daardoor in de zomer naar ons in Finland kregen. Ze hadden nu
drie volle dagen de tijd, wat echt niet veel is. We
wilden ze dingen laten zien die typisch zijn voor
deze omgeving. Bij ons in Iitti is in de zomer
veel te beleven, en in drie dagen kan men echt
niet alles zien. In de herfst en winter is het erg
stil; vele dingen zijn alleen in de zomer open.
We zijn zo gewend in Iitti te wonen dat we
pas als we bezoek hebben merken hoeveel in15

teressante plaatsen er zijn. En met Ilse en Fred
was het heel leuk zulke plaatsen te bezoeken
omdat ze zich er in verdiepten en alles zo interessant vonden. Ten eerste waren we bij de
Kymijoki die door Iitti stroomt. Dat is een heel
brede rivier. We waren bij een heel mooie, rotsige oever naast een brug over de rivier. Vijftig
jaar geleden was er trouwens nog geen brug
maar een pont. En toen de brug klaar werd
was het de langste brug van Finland. Dit record
werd de daarop volgende dag al verbroken door
een nog langere brug ergens anders. En nu zie je
hoe de tijden veranderen: de brug lijkt echt niet
meer erg lang.
Dan bezochten we in het kerkdorp van Iitti
het Kleurencentrum, “värikeskus”. Dat is heel
bijzonder want dat is het enige kleurencentrum
in de wereld. Er is een vaste tentoonstelling
van vooral natuurkleuren en hun gebruik, en
dan zijn er ook afwisselende tentoonstellingen,
deze keer van Afrikaans handwerk. Ook is er in
het kerkdorp een apart koffiehuis dat gerund
wordt door vrijwilligers van de plaatselijke verenigingen. Alleen in de zomer en drie dagen per
vereniging. Omdat de verenigingen alles zelf
verzorgen, weet je nooit van tevoren wat voor
lekkernijen je bij de koffie krijgt. We hadden ieder verschillende dingen genomen en die dan
van elkaar geproefd.
Het kerkdorp van Iitti is ooit gekozen tot het
mooiste dorp van Finland, en het is inderdaad
heel mooi. Het ligt op een vrij smalle landstrook tussen twee meren en Kymijoki, waardoor er geen ruimte is geweest voor grote wegen of winkelcentra. Het is mooi klein gebleven
en alle huizen zijn van hout.
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In de buurt van het nieuwe centrum van Iitti,
Kausala, is een boerenmarkt, “maatilatori”. Er
zijn vele boerenmarkten in Finland, maar deze
is wel bijzonder goed en heeft ook vele prijzen
gewonnen. Dat hij in een rood, houten gebouw
op het erf van een boerderij ligt maakt de sfeer
al heel bijzonder. Er zijn veel voedselproducten
en handwerk, allemaal van kleine plattelandsondernemingen van Oost- en Zuid-Finland. En
omdat de bediening ook heel vriedelijk is, is het
echt leuk daar met Nederlands bezoek te gaan.
Net buiten Iitti ligt een oude, hoge graanschuur die veranderd is tot een tentoonstellingsruimte – souvenierwinkel – koffiehuis.
Hij is alleen in de zomer open en heet “Piika
ja renki”, dienstmeisje en knecht. In de tentoonstellingsruimte boven in de graanschuur
zijn wisselende kunsttentoonstellingen; gek
genoeg weet ik niet meer wat er toen te zien
was. In de souvenierwinkel beneden zijn vooral
leuke houten dingen en kleine schilderijtjes. In
het koffiehuis zijn heel veel soorten ongelooflijk lekker gebak. Al namen we vier soorten, die
we ook van elkaar proefden, bleven er toch vele
soorten ongeproefd.
Toen Ilse en Fred nog een dag bij onze jongste dochter en haar gezin waren, en een avond
bij onze zoon en zijn verloofde, gingen de drie
dagen snel voorbij. Veel plaatsen ook dichtbij
bleven onbekeken omdat er geen tijd was. Nu
hopen we maar dat ze gauw weer komen en
misschien een beetje meer tijd hebben.
Marketta Hoogesteger

bo e k v a n sin t e r k l a a s k w i j t

Op 1 december bracht Sinterklaas een bezoek aan de kinderen van de Nederlandse school
en andere kinderen uit Helsinki en omstreken. Het was nog wel even spannend.... Een week voor
de Sinterklaasviering brachten twee Zwarte Pieten een bezoek aan de Nederlandse school. Zij
vertelde dat Sinterklaas in aantocht was en samen werden er sinterklaasliedjes geoefend. Tijdens
de Sinterklaasviering bleek dat het belangrijke boek van Sinterklaas kwijt was. En wat was nu het
geval; de pieten hadden het boek de week ervoor per ongeluk op de wc van de Nederlandse school
laten liggen! Gelukkig bracht de postbode een pakketje waar het boek van Sinterklaas in bleek te
zetten.
En zo kwam alles toch nog goed en kon Sinterklaas 150 kinderen blij maken met een cadeau.
In totaal waren er circa 300 bezoekers en Sinterklaas bracht 5 Zwarte Pieten mee die 35 kilo pepernoten gestrooid hebben!
De Sinterklaasviering werd georganiseerd door de Nederlandse school en de Nederlandse Vereniging. Het is overigens nog mogelijk om vanaf januari in te stromen als nieuwe leerling op de
Nederlandse school. Kijk op www.ntc.fi voor meer informatie.
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Zo m e r k a m p
Voor de eerste keer naar het Nederlandse
zomerkamp in Finland! Hartstikke spannend
wordt dat. Na wat laatste aankopen zijn we er
eindelijk helemaal klaar voor. Met de trein (een
super begin voor onze 4-jarige zoon!) richting
Mikkeli. Verder met de bus naar Visulahti en
dan nog maar een klein eindje lopen. In de verte
zien we de grote dino al!
We komen meteen bij de receptie de eerste Nederlanders tegen en samen gaan we op
zoek naar de eersten van ons kamp die de tent
al hebben opgezet. Hele fijne plaatsen, vlak bij
de sauna naast het meer en ook niet ver van de
ingang van het waterpark. Leuk om om je heen
allemaal Nederlands te horen. Gelukkig is het
mooi weer en zijn de tenten snel opgezet. Na
wat rondkijken, een ritje in het wegtreintje dat
hier rijdt en een hapje op eigen houtje kunnen
we lekker even bijkomen.

Dan is het tijd voor een spelletje! Allemaal
in de kring rond een gestoepkrijt ganzenbordspel. De kinderen mogen om beurten met de
dobbelsteen gooien. Na het verzetten van de
pionnetjes worden er dingen gevraagd om elkaar wat beter te leren kennen. Zoals wat is je
lievelingsliedje en wat wil je later worden als je
groot bent. Vooral het antwoord van Teake (2
jaar) hiervan zal iedereen nog lang bijblijven, hij
wilde namelijk later maaimachine worden.
20

Na een goede nachtrust is het dan helaas
een regenachtige dag. Eerst even op zoek naar
de binnenspeelmogelijkheden. Gelukkig is er
een ‘hoplop’ waar de kinderen zich een hele

tijd prima vermaken. Sommigen laten zich niet
kisten door de regen en gaan gekleed in zwemkleren nog natter worden in het waterpark.
Dit wordt ook de dag dat we (vooral Johan en
Kaisa) samen eten maken en dit samen ook op
gaan eten! Hiervoor zijn de diverse keukentjes
op de camping en de grilletjes buiten uitstekend geschikt. De kinderen spelen lekker met
elkaar en het wordt echt lekker gezellig.
‘s avonds is er nog een mogelijkheid om
naar de sauna te gaan en dat slaat bijna niemand af. In het meer is het heerlijk zwemmen!

Ook de volgende morgen zijn er sauna liefhebbers onder de Nederlanders te vinden en er
wordt alweer gezwommen. Gelukkig is het deze

dag iets droger en hebben de tenten en zwemkleren tijd om op te drogen. Er wordt een heuse
tienkamp gehouden waarbij zowel de kinderen
als de volwassenen aan mee doen. Uiteindelijk
is iedereen winnaar en krijgen de kinderen elk
een kanjer van een prijs! (Dank je wel Johan en
Kaisa!)
Vandaag wordt het Nederlandse zomerkamp afgesloten met een gezamenlijke maal-

tijd in het restaurant van Visulahti. Iedereen
vindt wel iets naar zijn of haar smaak en eet de
buik vol. Een toetje, een bedankje en alvast een
plan voor volgend jaar! Dat laatste moet nog
wel een beetje uitgewerkt worden, maar inmiddels denken we te weten dat het in de buurt van
Jokioinen wordt gehouden in het eerste weekend van augustus (2-4 agustus 2013). Dit in
verband met de ouderwetse smalspoorstoomtrein die hier vertrekt.
Dan na het inpakken van de tent en het
groeten van de medezomerkampleden vertrekken wij weer met auto, trein en bus richting
Turku. Het was erg leuk en zeker voor herhaling
vatbaar! Tot ziens op zomerkamp 2013!
Groetjes,
Hetty

ADVERTENTIE
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Jubil e u m

Dit jaar bestaat onze vereniging 75 jaar.
Mijn eigen betrokkenheid bij de vereniging is
de laatste tijd wat afgenomen, en zo was het
75-jarig jubileumfeest op 17 november j.l. de
eerste verenigingsactiviteit die ik bezocht dit
jaar. Bij het binnenlopen van de ambassade
residentie “Villa Kleineh” was daar natuurlijk
eerst het schudden van de handen van een aantal bestuursleden. Direct daarna troffen mijn
vriendin en ik een vriendelijke, mij onbekende
man die zich verheugt uitte “jonge(re) gezichten” te zien.
Al snel volgden een aantal officiële woorden
van welkom, waarbij deze vriendelijke man de
ambassadeur bleek te zijn. De ambassadeur, de
heer Henk Swarttouw, had zijn vriendelijkheid
al bij de totstandkoming van het feest laten
blijken. En wel door de vereniging het gebruik
van Villa Kleineh aan te bieden toen het feest
in zijn originele opzet onhaalbaar was gebleken.
Het resultaat was een bijzonder geslaagd jubileumfeest, een feest passend bij de vereniging
op een passende locatie. Bij zo’n avond horen
22

natuurlijk een aantal speeches, maar zij die iets
te vertellen of iemand te bedanken hadden
deden dat allen kort en bondig. En zo kwam
al snel de kok aan het woord. Dat woord ging
in een wirwar van talen en vertalingen aan mij
deels voorbij, maar de maaltijd was absoluut
voortreffelijk.

Op naar het volgend 75 jarig jubileum! Nou
ja, voor een aantal van de nog wat jongere gezichten van de avond misschien...
Siert

F ins e v e r t a lin g F I N S - N E D E R L A N D S E
R E L AT I E S - V R O EGE R E N N U 2 3
De Finse vertaling van het boek dat ik twee
jaar geleden, samen met Peter Starmans, heb
geschreven over Fins-Nederlandse relaties,
is afgelopen september gedrukt bij de
Universiteit van Helsinki. De titel is SuomalaisAlankomaalaisia suhteita – ennen ja nyt.
De vertaling is alleen tot stand kunnen
komen doordat 1) de Finse ambassade in Den
Haag en de Nederlandse ambassade in Helsinki
de kosten van de vertaling gedeeltelijk hebben
gesponsord, 2) twee professionele vertaalsters,
Leena Määttänen en Nina Knoops, bereid waren
voor een heel lage vergoeding een groot deel
van het vertaalwerk op zich te willen nemen, 3)
een aantal vrijwilligers, i.e. Auli Snikkers, Kaisa
Starmans, Marjut Suvisaari en Irja Lammers het
overige vertaalwerk hebben gedaan, en 4) Arno
Enzerink, ook nog eens als vrijwilliger, de layout van het boek heeft verzorgd.
Vooral ambassadeur Korhonen en Auli
Snikkers hebben ons vanaf het allereerste begin
aan gesteund. Bovendien heeft ambassadeur
Korhonen, behalve het beschikbaar stellen
van een geldbedrag, via het Ministerie van
Buitenlandse Zaken ook de Nederlandse
ambassade in Helsinki gevraagd om een
financiële bijdrage te leveren.

De inzet van Leena Määttänen is heel
speciaal geweest. Zij heeft niet alleen
vertaald, maar ook nog eens vrijwillig de tekst
gecorrigeerd en klaar gemaakt voor de drukker.
Tijdens het Leidens Ontzet feest op 29
september in Herttoniemi, georganiseerd
door de NViF, hebben we present exemplaren
van het boek uitgereikt aan de nieuwe
ambassadeur de heer Swarttouw, aan Nina
Knoops (die inmiddels naar Finland is verhuisd)
en Kaisa Starmans. Arno Enzerink was hier niet
bij aanwezig en heeft een present exemplaar
toegestuurd gekregen.
Het was de bedoeling dat er ook een
officiële presentatie van het boek zou zijn
tijdens het Finse Onafhankelijkheidsfeest, op 8
december in Utrecht, dat werd georganiseerd
door de Vereniging Nederland-Finland, de Finse
ambassade, de Finnish Dutch Trade Guild en
de Finse Zeemanskerk. Helaas kon ik daar als
gevolg van het slechte weer (ijzel) niet bij zijn.
Ambassadeur Korhonen, Leena Määttänen,
Auli Snikkers, Marjut Suvisaari en Irja Lammers
hebben inmiddels een present exemplaar via de
post ontvangen.
Arnold Pieterse
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A a n k ondi g in g bo e k
Arnold Pieterse en Peter Starmans
“Fins-Nederlandse relaties – vroeger en nu”
Inhoudsopgave:
1. Fins-Nederlandse relaties van de Middeleeuwen tot aan de vorming van het onafhankelijke
Finland in 1917
2. Nederlands-Finse relaties na 1917
3. Kerkelijke contacten via de Rooms Katholieke Kerk in Finland en via de Finse Zeemanskerk
in Rotterdam
3.1. De Nederlandse bijdrage aan de opbouw
van de katholieke kerk in Finland in de twintigste eeuw
3.2. De Finse Zeemanskerk in Rotterdam, een
Finse enclave in Nederland
4. Assimilatie van Nederlandse zeemanswoorden in de Finse taal
5. Een koninklijke geneesheer, een trol en een
huilende molenaar: Finse literatuur in Nederlandse vertaling
6. Gedenkwaardige contacten tussen Finland
en Nederland op het gebied van cultuur, sport
en taalonderwijs
6.1. Finse culturele evenementen in Nederland
6.2. Sporen van Nederlandse cultuur in Finland
Dit Nederlandstalige boek is via herdruk weer
in voorraad en is te bestellen a) via het bestelformulier op de site van de NviF, of b) ook
recht-sreeks per e-mail bij Peter Starmans: petrus.starmans@pp.inet.fi.
Dezelfde opmerking geldt voor de Finstalige
vertaling van dit boek! Let u er wel op, dat in
de Finstalige vertaling twee hoofdstukken weggevallen zijn.
De prijs van beide boeken is 20€ plus de bijkomende verpakkings- en opstuurkosten.
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Arnold Pieterse ja Peter Starmans
”SUOMALAIS-ALANKOMAALAISIA SUHTEITA
– ennen ja nyt”
Sisällys:
1. Suomen ja Alankomaiden väliset suhteet keskiajalta Suomen itsenäistymiseen asti
2. Suomen ja Alankomaiden väliset suhteet
vuoden 1917 jälkeen
3. Kirkolliset kontaktit – Katolinen kirkko Suomessa ja Rotterdamin suomalainen merimieskirkko
3.1. Alankomaiden panos Suomen katolisen kirkon kehitykseen 1900-luvulla
3.2. Rotterdamin merimieskirkko, suomalainen
saareke Alankomaissa
4. Suomen ja Alankomaiden väliset kulttuurisuhteet
4.1. Suomalaisia kulttuuritapahtumia Alankomaissa
4.2. Hollannin kulttuurin jälkiä Suomessa
Met vriendelijke groet,
Peter Starmans, lehtori

N i e u w s v a n d e a m b a ss a d e
Graag brengen wij u op de hoogte van nieuws en activiteiten vanuit de Nederlandse ambassade in Helsinki. Wij bevelen u een bezoek aan de genoemde tentoonstellingen van harte aan.
Daarnaast raden wij u aan om regelmatig een kijkje te nemen op de website van de Nederlandse
ambassade in Finland om zo op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.
Tentoonstelling Spoils of Riches - Stories of the Vrouw Maria and the St. Michel
Deze tentoonstelling gaat over het wrak van het schip de Vrouw Maria dat voor de kust van
Finland vergaan is in 1771 met o.a. een lading kunstschatten van de tsarina Catherina de Grote.
Deze tentoonstelling is gemaakt met in het achterhoofd de mogelijkheid om te kunnen rondreizen. Een echte eyecatcher is de 3D animatie waarbij de bezoeker kinetisch (dus met behulp van
handbewegingen) kan rondzwemmen in en rondom het schip. Dit is met groot detail gedaan,
inclusief de bijbehorende geluiden.
De Vrouw Maria vertrok op 5 september 1771 uit Amsterdam met als bestemming Sint-Petersburg. Op 23 september werd Helsingør (Denemarken) aangedaan. Op 3 oktober kwam het schip
in een storm terecht en liep aan de grond bij het eiland Jurmo. Het schip werd lek geslagen. De
pogingen van de bemanning om het schip te redden waren echter tevergeefs. Na enkele dagen
zonk de Vrouw Maria op 9 oktober. In 1999 werd het scheepswrak pas ontdekt.
Tot de lading behoorden 27 schilderijen van de hand van Hollandse meesters, door Catharina
II van Rusland aangekochte kunstwerken bestemt voor de Hermitage (onder meer schilderijen van
Gerrit Dou, Gabriel Metsu en Philips Wouwerman). De waardevolle werken waren op een veiling
aangeboden na het overlijden van kunstverzamelaar Gerrit Braamcamp. De lading bestond verder
uit suiker, textiel, kleurstoffen en kleipijpen.
Adres: Maritime Centre Vellamo in Kotka
Openingstijden: di, do, vr, za, zo 11-18 | wo 11-20
Kijk hier voor meer informatie over het museum: http://www.nba.fi/en/museums/maritime_
museum
Tentoonstelling Rademakers Collectie in Sinebrychoff Museum
Tot 20 januari 2013 zal de Rademakers Collectie nog te zien zijn in het Sinebrychoff Kunstmuseum in Helsinki. De tentoonstelling omvat Nederlandse en Vlaamse schilderijen uit de privé
verzameling van Jef Rademakers. Het doel van de tentoonstelling is om meer aandacht te geven
aan de romantische schilderkunst uit de Lage Landen.
Jef Rademakers is een Nederlandse tv-regisseur, producent en bedenker van programma’s.
20 jaar geleden besloot hij plotseling de televisiewereld te verlaten. Sindsdien is hij een verwoed
verzamelaar van werk uit de Romantische periode en hij noemt deze kunst een manier om even
uit het dagelijks leven te vluchten.
De collectie omvat een zeventigtal schilderijen uit de 19e eeuw die men rekent tot de romantische school. Het betreft landschappen, interieurzichten, bloemstillevens, huiselijke taferelen, portretten, nocturnes met maanlicht en zeegezichten van de hand van B.C. Koekoek, Andreas
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Schelfhout, Egidius Linnig, Bart van Hove en Jacob Abels.
Kijk hier voor meer informatie over het museum: http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/
Speciaal voor de leden van de Nederlandse vereniging: recht op gratis toegang voor 2 personen
tegen inlevering van de advertentie in het Noorderlicht.
Tentoonstelling 52 Souls in Ateneum kunstmuseum
Tot 17 februari 2013 is in het Ateneum kunstmuseum in Helsinki de tentoonstelling 52 Souls –
Symbolistische landschappen te zien. Met werken van 52 kunstenaars, onder andere Vincent van
Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin en Wassily Kandinsky, is dit de eerste brede tentoonstelling die
volledig gericht is op symbolistische landschapschilderijen.
Symbolisme was een van de meest invloedrijke trends in Europese kunst van ongeveer 1880
tot 1914. Het was niet zozeer een stijl, als wel een houding en visie. Het belangrijkste was om de
sfeer over te brengen, met daarbij een interesse voor spiritualiteit en mythologie. Ten dele was het
een reactie op de industrialisatie en het materialisme van die dagen. De interactie tussen verschillende kunststijlen, schilderkunst, poëzie en beeldhouwkunst, bloeide op.
Landschappen waren ideale onderwerpen voor symbolistische schilders. De natuur en haar
elementen werden door kunstenaars vormgegeven om een bepaalde gemoedstoestand uit te
drukken.
De samenstelling van de tentoonstelling is een mooi voorbeeld van internationale samenwerking tussen het Nederlandse Van Gogh Museum, de National Galleries in Schotland en het
Finse Ateneum kunstmuseum. Deze grote, internationale tentoonstelling was eerder te zien in
Amsterdam en Edinburgh.
Adres: Kaivokatu 2, Helsinki
Openingstijden: di, vr 10–18 | wo, do 10–20 | za, zo 11-17
Kijk hier voor meer informatie over het museum: http://www.ateneum.fi/en
Nieuwe tarieven reisdocumenten in 2013
Hierbij informeren wij u, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het besluit van de Rijksministerraad om de tarieven voor reisdocumenten die in het
buitenland worden aangevraagd met ingang van 1 januari 2013 te verhogen.
Kostendekkende tarieven
Na uitgebreid onderzoek is goed inzicht ontstaan in de kosten voor verstrekking van reisdocumenten in het buitenland. Gebleken is dat jaarlijks miljoenen moet worden toegelegd op deze
dienstverlening.
Aldus is besloten vanaf volgend jaar de tarieven in twee stappen te verhogen totdat deze
dienstverlening kostendekkend zal zijn.
Het kabinet heeft besloten de geldigheidsduur van paspoorten te verlengen van vijf naar tien
jaar. Op het moment dat paspoorten tien jaar geldig worden zullen de tarieven bij de Nederlandse
vertegenwoordigingen worden verhoogd tot een volledig kostendekkend niveau.
Kijk voor meer informatie over de tarieven en het aanvragen van reisdocumenten op de website van de ambassade: www.netherlands.fi

26

Gebruik de residentie van de ambassadeur om uw (commerciële) belangen te ondersteunen
Heeft u Nederlandse (commerciële) belangen in Finland? Lees alles over de unieke mogelijkheid om de residentie van de Nederlandse ambassadeur te gebruiken om deze belangen te ondersteunen.
De prestigieuze residentie van de Nederlandse ambassadeur in Helsinki, Villa Kleineh in Kaivopuisto, geniet veel bekendheid en draagt bij aan de goede reputatie van Nederland in Finland.
Eenieder die de residentie wil gebruiken om zijn/haar product of bedrijf te promoten, relaties
te ontvangen of op andere wijze Nederlandse belangen wil dienen is in beginsel welkom. Het zal in
de meeste gevallen om economische of commerciële evenementen gaan, maar andere doelstellingen (cultuur bijvoorbeeld) zijn ook mogelijk.
Verzoeken moeten per email persoonlijk aan de ambassadeur worden gericht (hel-cdp@minbuza.nl), met opgave van datum/tijd, doel, aantal gasten e.d. Wanneer de ambassadeur akkoord
gaat, wordt voorafgaand daaraan een overeenkomst met algemene voorwaarden getekend.
Kijk op de website van de ambassade voor meer informatie: www.netherlands.fi
Nieuwe regering: open houding naar Europa en de wereld
Op 5 november is het nieuwe kabinet officieel door de koningin beëdigd. De bewindspersonen verantwoordelijk voor het buitenlands beleid zijn minister Frans Timmermans (Buitenlandse
Zaken) en minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Timmermans (51) was eerder staatssecretaris voor Europese Zaken in de periode 2007-2010. Ploumen (50) werkte eerder bij ontwikkelingsorganisaties en was partijvoorzitter van de PvdA.
Nederland staat met een open houding naar Europa en de rest van de wereld. Het buitenlandbeleid van kabinet Rutte-II zet in op het behartigen en beschermen van de Nederlandse belangen,
bijvoorbeeld door ondersteuning van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland en door
goede consulaire dienstverlening aan Nederlanders die in het buitenland in de problemen komen.
Daarnaast bevordert Nederland de internationale rechtsorde en de mensenrechten. Nederland blijft in ontwikkelingslanden inzetten op watermanagement, voedselzekerheid, veiligheid en
rechtsorde en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR). Op deze terreinen heeft
Nederland veel expertise en kan Nederland het verschil maken.
Met de titel ‘Bruggen slaan’ vormt het regeerakkoord de afronding van het formatieproces.
Na een periode van onderhandelingen stappen de liberale partij VVD en de sociaaldemocratische
PvdA samen in een coalitie. Deze twee partijen werden bij de verkiezingen van 12 september de
grootste in de Tweede Kamer.
Paul Verhoeven promoot boek in Finland
Eind oktober was filmregisseur en auteur Paul Verhoeven, samen met zijn co-auteur Rob van
Scheers, een aantal dagen in Helsinki zijn ter promotie van zijn boek Jezus van Nazaret.
Paul Verhoeven is wereldwijd bekend als regisseur van succesfilms als Turks fruit (1973), Soldaat van Oranje (1977), Robocop (1987), Basic Instinct (1992), Starship Troopers (1997) en Zwartboek (2006).
Tijdens zijn verblijf in Helsinki was hij een dag te gast in de residentie van de Nederlandse
ambassadeur waar de persconferentie plaatsvond. Tevens zat zijn dagprogramma van ’s ochtends
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vroeg tot ’s avonds laat vol met interviews met de pers, variërend van het MTV3 nieuws tot Helsingin Sanomat.
Daarnaast was hij aanwezig op de Helsinki Book Fair waar hij diverse malen on stage geïnterviewd werd. De ambassade stelde, via de website, nog gratis entreekaarten beschikbaar voor de
book fair.
Als afsluiting van zijn bezoek werd de RoboCop Director’s Cut getoond in BioRex waar Paul
uitgebreid de vele vragen uit het publiek live beantwoordde.
Ook auteur Herman Koch bracht een bezoek aan Helsinki
Begin oktober bracht auteur Herman Koch een kort bezoek aan Helsinki. In de ‘Eurooppasali’,
de thuishaven van de Finse vertegenwoordiging van de Europese commissie, werd hij geïnterviewd
door HS journalist Jukka Petäjä. Hij vertelde over zijn boeken, het schrijven en de voor hem belangrijke onderwerpen daarbij.
Laatste mogelijkheid voor oud-Nederlanders om het Nederlanderschap te herkrijgen
Oud-Nederlanders verliezen per 1 april 2013 de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden
het Nederlanderschap te herkrijgen. Als u voor 1 april 2003 het Nederlanderschap als meerderjarige heeft verloren, kunt u tot 1 april 2013 onder de volgende voorwaarden het Nederlanderschap
door optie herkrijgen. Dit is van toepassing als u:
•
in het land van die andere nationaliteit bent geboren en daar ten tijde van de verkrijging
uw hoofdverblijf heeft gehad;
•
voor het bereiken van de meerderjarige leeftijd gedurende een onafgebroken periode van
tenminste vijf jaren in het land van die andere nationaliteit uw hoofdverblijf heeft gehad;
•
of ten tijde van de verkrijging van die andere nationaliteit gehuwd was met een persoon
van die andere nationaliteit.
Diegenen die voor 1 april 2003 de Nederlandse nationaliteit hebben verloren, maar die wel
aan 1 van deze uitzonderingen voldoen, kunnen het Nederlanderschap terugkrijgen. Zij moeten
daarvoor voor 1 april 2013 contact opnemen met de ambassade.
De ambassade is gesloten tussen Kerst en Oud & Nieuw
De publieksbalie (=consulaire zaken) van de ambassade is gesloten tussen Kerst en Oud &
Nieuw. Vanaf woensdag 2 januari zijn wij u graag weer van dienst.
Namens de ambassadeur en de ambassadestaf, wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar!
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nou , e h . . .
Allereerst iedereen van harte gefeliciteerd
met de geweldige prijs die we ‘met ze alle’
gewonnen hebben! Wie had dat ooit gedacht,
dat wij, doorgaans geclassificeerd als gewone
stervelingen, nog eens ‘Nobel prijswinnaar
voor de Vrede 2012’ op onze palmares konden
bijschrijven? Helaas levert de geldprijs, zo’n
€900.000, ons per saldo niets op. Dat geld
moeten we nl. verdelen met zo’n 500 miljoen
inwoners en dat levert dan € 0,0018 op,
hetgeen afgerond €0,00 is. Wie dat geld dan
wel krijgt? Nou, eh, “De” EU natuurlijk. Daar
hebben die Noren ons dus mooi mee te grazen
genomen. Politici waren verrast (tja, wie niet?)
en wrongen zich meteen in allerlei gekunstelde
bochten door in de media te roepen dat het ook
als een soort aanmoedigingsprijs gezien kon
worden. En dat moeten we dan horen uit een
niet-EU en dus ook niet-Euroland..... Ironisch,
las ik ergens in een commentaar. Nou, dat
klopt...... en dat brengt mij weer terug bij onze
taal.
Repte ik in het vorige Noorderlicht artikel
nog over dat irritante stopwoordje ‘klopt’, nu
lijkt dat alweer enigszins naar de achtergrond
verdreven door een te pas en te onpas
gebruikt aanvangswoordje van een antwoord
of bevestiging, dan wel het begin van een te
ventileren mening.
Niet helemaal nieuw, want het was het
befaamde woordje voor kinderen op de
basisschool, als ze iets mochten gaan vertellen
of een open vraag mochten beantwoorden, zo
herinner ik me uit een vorig bestaan. Waar het
over gaat?
Nou, dat zal ik je vertellen..... Hahahaha. In
mijn onderwijstijd brak ik zo’n begin van een
antwoord direct af door te melden dat nauw
niet zo breed is. Kon er meteen aan toegevoegd

worden dat dat een ander woordje was. Nauw
en nou. Afgelopen zomer viel het me bij een
paar Nederlandse toeristenkinderen weer
op dat ze bijna elke zin met nou begonnen.
Misschien dat je dan weer gefocust raakt op
het signaleren van zo’n stopwoord , wat niet
wegneemt dat het dus zó ontzettend vaak
gebezigd wordt dat het (mij) gaat irriteren. Moet
ik er direct bij vermelden dat de waarnemingen
gedaan worden tijdens het terugkijken van
praatprogramma’s via uitzending gemist, maar
toch. En vaak bevinden we ons dan onder het
gehoor van intellectuelen, jazeker, ook heel
veel politici bezondigen zich hieraan en bijv.
ene Peter R. de Vries, u welbekend? “Nou ja,
kijk”....., “Nou, dat zou je denken”......, “Nou,
dat is niet helemaal waar”...., “Nou, daar
ben ik het niet helemaal mee eens”, “Nouou
(langgerekt), zou je denken?” Het woordje
nou, kan kort en nijdig uitgesproken worden,
maar ook lijzig en meewarig. En opeens zijn
daar dan in de Finse taal enigszins vergelijkbare
stopwoordjes:” joh”, “joh-joh” en het een op
vele manieren uitgesproken en daardoor even
zovele betekenissen hebbende “noniin”.
Frappant dat talen zó verschillend kunnen
zijn, maar dezelfde haperingen en emoties
vertonen. Luister bijvoorbeeld naar een
American football speler of iemand uit de
rapcultuur en het “you know” vliegt je aan het
eind van elke hele zin om de oren. Het gebruik
van het minder nette f-woord is weer een stapje
verder en een brug te ver om hier uit te diepen.
In het Frans zijn de woordjes “alors” en “allez”
heel bekend. Leuk stopwoordje in het Vlaams
is: “amai”. Internationaal kom je heel vaak de
klank “eh” tegen. Finnen maken vaak gebruik
van de bedachtzame klank “mmm”.
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Nog even terug naar de Nederlandse
politici.
“Kijk eens hier”, was zo’n typisch en vaak en
vooral door de VVD’ers gebruikt zinnetje, dat
dus al gauw ook door de andere politici werd
gebruikt. De laatste tijd was het ook vaak: “Wat
je ziet is”.... of: “Kijk, wat je ziet is”..., of: “Wat je
dan ziet is”...... Soms wordt er getracht iemand
te vermanen, een mening op te dringen, dan
wel te dwingen tot aandacht met: “Luister”....
Heel
vaak
zijn
deze
gebruikte
herhaalwoordjes een gevolg van het zich in
een klein kringetje bewegen. Daarom wordt
het soms ook wel eens ten onrechte jargon
genoemd. Ten onrechte dus, want jargon
is juist sector gebonden taal. Hoewel, een
andere betekenis is ook ‘brabbeltaal’, of
‘onverstaanbare vaktaal’.....
Grappig was in dit verband dat ik tijdens
het formeren van deze column, waarmee ik
reeds begin oktober begonnen was ( ), een
artikel tegenkwam waarin gemeld werd dat
mannen vaker “eh” zeggen en vrouwen “oh”....
Vrouwen hebben een betrokken spreekstijl, ze
gebruiken veel werkwoorden. Mannen praten
informatiever en gebruiken meer zelfstandige
naamwoorden. Dat blijkt uit een onderzoek
van taalkundige Karen Keune van de Radbout
Universiteit in Nijmegen, waarop ze op 15
oktober is gepromoveerd. Hopelijk heeft ze hier
geen zgn. ‘Stapel-methode’ toegepast, want
dan kan het onderzoek meteen in het ronde
archief. Ook vond ze een opvallend verschil
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bij de woordenschat van oudere en jongere
mensen. „Bij hoger opgeleiden neemt de
woordenschat significant toe als iemand ouder
wordt. Bij lager opgeleiden is daarentegen
geen enkel verschil te zien” en: “Vrouwen
gebruiken meer verkleinwoordjes, mannen
meer informatieve woorden zoals woorden die
eindigen op –lijk.”
Nou, dat klopt en het brengt mij tot de
conclusie dat het dus vrouwelijk is om een
verkleinwoordje te gebruiken, hetgeen volgens
het onderzoek dan weer een mannelijke
constatering zou zijn, omdat vrouwelijk op –
lijk eindigt.
Het Groot Kinderdictee der Nederlandse
taal liet overigens zien dat het met de
schriftelijke taalvaardigheid van kinderen
uit groep 8 magertjes gesteld is. Er was een
gedeelde eerste plaats en beide winnaars
hadden 6 fouten. Kijkend naar de afkomst
van deze winnaars vond ik het wel knap:
De jongen was van Chinese komaf en het
meisje was van Vietnamese origine...... Maar
bij elkaar hadden de 59 deelnemers 637
fouten, een gemiddelde van bijna 11 fouten
per deelnemer. De juryvoorzitter noemde het
een bijzonder moeilijk dictee (geschreven door
kinderboekenschrijver Sjoerd Kuyper), maar
behoudens een drietal ‘instinkers’ vond ik dat
wel meevallen. Nou, zo kan ik nog wel even
doorgaan. Oh?......, eh......
B.Art

Kopij inleveren voor 1 maart 2013
Artikelen, tekeningen en foto’s dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk 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 informatie vind u daar!
Wist u dat we een Stamcafé 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 in dit Stamcafé
geboren! U kunt zich aanmelden op http://stamcafe.nederlandsevereniging.fi. De Stamcafébeheerders geven u vervolgens
toegang.
Op facebook houden we u de hoogte van onze activiteiten en zenden leden groepsleden leuke links naar hun lotgenoten.
Op de website kunt alle officiele mededelingen vinden, informatie over activiteiten en interessante cultuur-historische
zaken. Op ons twitter-kanaal krijgt u actuele info over onze activiteiten.
Eens per maand
OULU
Neem contact op met onze secretaris als je iets leuks in Oulu wilt organiseren.
JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla zijn Joanneke & Jelmer heel actief met organiseren van activiteiten. Neem contact op!
HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
• Pullman Bar (in het centraal station, 2e etage), zie website of facebook
Contactpersonen
Regio
FORSSA
HELSINKI
ITÄ-UUSIMAA
JOENSUU
JYVÄSKYLÄ
KUOPIO
LAPLAND
LAPPEENRANTA
LÄNSI-UUSIMAA
MIKKELI
OULU
SALO
TAMPERE
TURKU
VAASA
YLIVIESKA

Contactpersoon
Jos Helmich
Wim Jansen
Suzanne Buurman
Contactpersoon Joensuu
Joanneke Reudler Talsma
Jackie Peterson
Bart Braafhart
Nellie Visscher-Jäkkö
Stephan Vermeulen
Marja de Jong
Marina Nijhuis
Erik Smit
Johan Plomp
Jeroen Pouwels
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

Email
forssa@nederlandsevereniging.fi
helsinki@nederlandsevereniging.fi
ita_uusimaa@nederlandsevereniging.fi
joensuu@nederlandsevereniging.fi
jyvaskyla@nederlandsevereniging.fi
kuopio@nederlandsevereniging.fi
lapland@nederlandsevereniging.fi
lappeenranta@nederlandsevereniging.fi
lansi_uusimaa@nederlandsevereniging.fi
mikkeli@nederlandsevereniging.fi
oulu@nederlandsevereniging.fi
salo@nederlandsevereniging.fi
tampere@nederlandsevereniging.fi
turku@nederlandsevereniging.fi
vaasa@nederlandsevereniging.fi
ylivieska@nederlandsevereniging.fi

Tel
044 - 331 7766
050 - 555 6175

044 - 946 1655

05 - 424 081

040 - 718 7684
040 - 838 6408
050 - 599 3116

Regiocoördinator is Jos Helmich: voorzitter@nederlandsevereniging.fi
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Lähettäjä/Afzender/Sender
Secretariaat Nederlandse Vereniging in Finland
c/o Onno de Bruijn
Kotkantie 1, huone 1412A
FI-90250 Oulu
Finland

Itella Green

ADVERTENTIE

Grafisch ontwerp, fotografie
–trouwreportages, portretfotografie,
commercieel en industrieel– en
fotoafdrukken op papier of canvas of
met op maat gemaakte passepartout.
Meer informatie:
www.aave.info
www.arnoenzerink.com
www.stockphotography.nu
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