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Bezoek aan kwekerij Tahvoset in

H

et nieuwe activiteitenseizoen
is weer begonnen. De spits
werd afgebeten in Pohja alwaar een
clubje Nederlanders samenkwam
bij de kwekerij Tahvoset. Siert Wieringa schreef hier een verslag van.
Ook een verslag van het uitje naar
Talinn dat in mei gehouden werd.
De komende tijd volgen nog een
poﬀertjesmiddag in Forssa, Leids
ontzet in Helsinki en de algemene
ledenvergadering in Hämeenlinna.
Tijdens de najaars-ALV zullen de
nieuwe statuten alsmede het nieuwe
huishoudelijke reglement gepresenteerd worden. Beiden zijn volledig
uitgwerkt en gecheckt op onderlinge samenhang door zowel de
statutencommissie als het bestuur.
Ik kan wel zeggen dat het resultaat
heel mooi geworden is. Ook van
mijn kant lof voor het werk dat de
statutencommissie verricht heeft.
Omdat we u nu niet voor derde keer
met de details willen vervelen wordt
het resultaat nu niet gepresenteerd
in Noorderlicht. Beide stukken zijn
echter op de website te vinden en zij
die niet van internet gebruik maken
kunnen en zich wenden tot het secretariaat (zie colofon). Zij krijgen
een exemplaar thuisgestuurd.

verhuismeldingen kunnen per e-mail aan de secretaris en penningmeester
(zie colofon) dan wel per post aan de penningmeester (Suvikummunrinne
4c-14, 02120 Espoo)
Arnold Pieterse schreef een stuk
over Sprengtporten. Een van de
eerste Nederlanders die een Finse
trouwden. Hij bijt daarmee de spits
af, want in het volgende nummer
gaan wij het over trouwen in Finland hebben. De culturele component in dit nummer wordt verzorgd
door een artikel van Peter Starmans
over Jits Bakker. Een Nederlander
die in Turku mooie beelden maakt.
Aan Turku zal de komende tijd nog
wel wat meer aandacht besteed worden, want Turku & Talinn worden
in 2011 samen culturele hoofdstad
van Europa. Dat lijkt nog ver weg,
maar de voorbereidingen zijn reeds
gestart en bepaalde projecten die nu
nog in pen zitten zullen voordien al
hun vruchten af werpen.

18 Oktober: Algemene ledenvergadering in Hämeenlinnä
De trein van 11:06 vanuit Helsinki is 12:09 in Hämeenlinnä. De trein van
11:07 vanuit Tampere is 11:47 in Hämeenlinnä. Het kasteel ligt op loopafstand van het station.
Programma
Verzamelen bij de receptie van het kasteel
Rondleiding door kasteel
Koﬃepauze & Lunch break op eigen kosten
Vergadering met koﬃe en iets lekkers
Sluiting vergadering
Diner op eigen kosten in de binnenstad van Hämeenlinnä

Iedereen is welkom
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VERHUIST U: MELDT HET TIJDIG AAN DE SECRETARIS EN DE PENNINGMEESTER!!!!! MENIG LID BLIJKT TE VERGETEN OM ADRESWIJZIGINGEN AAN DE VERENINGING DOOR TE GEVEN.
GEVOLG: U KRIJGT HET NOORDERLICHT EN DE NIEUWSBRIEVEN NIET MEER BEZORGD EN ALS DE CONTRIBUTIEBRIEF ALDUS
ZOEK RAAKT WORDT U OOK NOG MAKKELIJK WANBETALER.

Verder kan ik melden dat de voor-

12:30
12:45
13:30
14:00
17:00
17:30
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zitter van onze vereniging Hans
Krause bereid heeft gevonden pastorale zorg te verlenen aan Nederlanders in Finland. Hij is, als zijnde
gewijd priester in de Lutherse kerk,
beschikbaar voor het voltrekken
huwelijken in het Fins en Nederlands. Ook kan hij vraagbaak zijn
in verband met geestelijke zorg. Ik
wil graag benadrukken dat Hans
zijn werk doet voor alle gezindten (inclusief de niet-gelovigen).
Indien hij zelf niet helpen kan zal
hij doorverwijzen naar personen
of instanties die dat wel kunnen.
Als vereniging hopen we dat hij
een concrete bijdrage kan leveren
aan de diensten die wij onze leden
proberen te bieden. Hoe Hans het
een en ander denkt aan te pakken
leest u in het volgend nummer van
Noorderlicht.
Dan, tot slot, wil ik aandacht
vragen voor de oproep van de penningmeester en voorzitter de adresgegevens up-to-date te houden. Als
uw huisadres niet klopt krijgt u
noorderlicht op een gegeven moment niet meer in de bus. De contributiebrief gaat aan u voorbij en
voor je het weet ben je geroyeerd
vanwege wanbetaling. Wij kunnen
wij u vaak niet tijdig informeren
als de email niet bekend is. U kunt
zelf aangeven of u reclame via dit
kanaal wilt ontvangen dus dat kan
het probleem niet zijn,
Jos Helmich

Redactioneel
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Beste vrienden,
Enige weken geleden ont ving
het bestuur van de NViF een uitnodiging om kennis te maken met
Ambassadeur Nicolaas Beets. Het
was een aangename ontmoeting. In
ontspannen sfeer werd gediscussieerd over meerdere voor in Finland
woonachtige Nederlanders belangrijke onderwerpen.
Zoals bekend verschaft het boek
“Van steentijd tot Nokia”, geschreven
door Arnold Pieterse, bijzonder waardevolle kennis over de geschiedenis
van Finland. Het lustrumboek van
de NViF, “Nederlanders in Finland”,
vertelt de lezer welke rol Nederlanders al eeuwenlang hebben gespeeld
in de Finse samenleving. Als voorzitter had ik de eer het lustrumboek
van de NViF te mogen overhandigen
aan onze nieuwe Ambassadeur. De
NViF wenst Ambassadeur Nicolaas
Beets en Ambassaderaad Thomas van
Leeuwen een succesvolle tijd toe in
Finland!
Wanneer deze Noorderlicht verschijnt is het echt herfst en voor de
meesten van ons zijn de vakanties
weer voorbij. Sinds enige weken heeft
het bestuur van de NViF het dagelijks ritme weer hervat. Dit betekent
het bestuur zich nu moet inzetten
om alle activiteiten te doen slagen.
Helpende handen zijn er nooit genoeg, vrijwilligers kunnen zich altijd melden.
Persoonlijk zou ik graag horen of
men in de hoofdstadregio wenst dat
er, naast de traditionele borrelavonden, ook bijeenkomsten voor het
hele gezin worden georganiseerd.
Hierbij denk ik aan Nederlandstalige praat/clubbijeenkomsten met
oppas voor de kinderen. Bel of mail
over ideeën.
Het komt regelmatig voor dat ons
verenigingsblad terug komt met de
aanmerking “adres onbekend”. Voor
het versturen van post (Noorderlicht)
is het uiterst belangrijk dat ieder lid
controleert of eigen gegevens zonder fouten op de ledenlijst staan.
Door fusies van gemeentes kunnen
straatnamen en postbusadressen zijn
veranderd, velen hebben de traditionele telefoonaansluiting opgezegd
en vervangen door gsm, e-mailadressen worden veranderd, men kan zijn
verhuisd..... Het bestuur verzoekt
alle leden om veranderingen in de
gegevens, zo spoedig mogelijk aan de

secretaris te melden. Hij
doet zijn uiterste best
om de ledenlijst actueel
te houden, zonder uw
hulp lukt dit niet.
Reserveer in uw agenda: zaterdag 18 oktober
naja a rs-A LV i n Hämeenlinna. De statutencommissie heeft haar
taak volbracht, nu is het
de beurt van de leden
om de resultaten van
het werk van de commissie te oordelen. Op
enkele punten verschilt
de Finse wetgeving van
de Nederla ndse. Dit
heeft het werk van deze
commissie niet eenvoudiger gemaakt. Zij verdienen een grote pluim!
Bij deze wil ik dan ook
alle commissieleden bedanken. Zij zijn bereid
geweest om heel wat avonden te besteden aan dit project! Meer informatie over de ALV en over de statuten
is te vinden elders in dit blad (zie
redactioneel).
In Finland gaan wij nu weer de
donkere tijd tegemoet, Gedurende
de wintertijd is gezelligheid een speciﬁek Nederlands begrip. De NViF
probeert dan ook regelmatig activiteiten te organiseren waar nederlanders elkaar kunnen ontmoeten. Zijn
de afstanden te ver? Neem dan deel
aan de discussies op het forum.

zijn er situaties wanneer het moeilijk is om de taal- of cultuurbarrière
te overbruggen. Vooral wanneer
men over persoonlijke zaken wil
of moet discussieren. Wij zijn dan
ook heel dankbaar dat Hans Krause, al jaren woonachtig in Finland,
heeft toegezegd beschikbaar te zijn
voor Nederlandstalige pastorale en
geestelijke hulp (hans@krause.ﬁ,
040.5456843). Hans Krause is dominee in de Lutherse kerk.
Met hartelijke groet en tot ziens,
Henriette

Uit ervaring weet een ieder van
ons, dat het leven bestaat uit goede
en uit minder goede tijden. Soms

Leidens Ontzet
Ook al wordt het niet meer nationaal gevierd, toch vieren de Nederlanders
in Finland het Leidens Ontzet. Misschien is niet iedereen bekend met de geschiedenis van het Leidens Ontzet in 1574, maar het kan toch gevierd worden.
Leidens Ontzet met hutspot, verse haring en ijskoude bokma in het Tapanilan työväentalo op vrijdag 3 oktober om 18.00 uur. Neem de I-trein naar het
Tapanila station in Vantaa, het eerste station na Malmi. Het Työväentalo ligt
op ongeveer 100 meter van het station Tapanila. Met de auto: het työväentalo
ligt tussen kehä III, de snelweg 4 naar Lahti en vlakbij het station Tapanila.
Let op: vrijdagmiddag zijn er vaak ﬁles op snelweg 4 en kehä III in Vantaa,
dus een autorit kan iets langer duren dan normaal.
Iedereen is welkom

Z

ondag 3 augustus j.l. stond er
op de kalender een activiteit
voor de regio Länsi-Uusimaa; Een
bezoek aan kwekerij Tahvoset in Pohja. De Nederlander Bart Venema
organiseerde dit voor het tweede
achtereenvolgende jaar. Vorig jaar
werd de afdeling waar Bart de leiding heeft bezocht, dit jaar was een
andere afdeling aan de beurt. Als ik
het goed begrepen heb liggen de ingangen van deze afdelingen enkele
kilometers uit elkaar! Een zeer grote
kwekerij dus, één van de grootste
in Finland.

Na de koﬃe was het tijd om dan
maar eens rond te gaan kijken.
Dit was maar een klein rondje in

de buurt van het hoofdgebouw en
het was moeilijk voor te stellen hoe
groot het hele complex moet zijn.
Bart vertelde over de vele logistieke “uitdagingen” waarmee het
bedrijf dagelijks te maken heeft.
Indrukwekkend was de aanblik
van een ruimte die we niet mochten betreden. Schijnbaar ontstaan
daar aardbeienplanten door een
samenvoeging van aandacht van
personeel dat ongetwijfeld in witte
jassen gehuld gaat en onduidelijke
substanties die door slangetjes worden aangevoerd. De mededeling dat
er met kerst verse aardbeien zullen

zijn was dan ook nauwelijks meer
verassend.
Tussen de inmiddels vallende regendruppels door maakten we nog
een rondje langs de rozen terug
naar de koﬃe. Vanwege het slechte
weer zijn we daar tot het einde van
de middag gebleven, wat absoluut
geen straf was.
Met dank aan Bart en zijn vriendin voor de goede organisatie.
Siert Wieringa

Sponsor BB&L Car Rental

Zelf ben ik absoluut geen tuinier, maar het is wel interessant om
het werk van een ander eens van
dichtbij te bekijken, zeker als het
om werk gaat dat met liefde wordt
gedaan. We werden bij aankomst
hartelijk ontvangen door Bart en
zijn Russische vriendin. Ze hadden
voor de gelegenheid allerlei lekkernijen gebakken met veel ingrediënten uit de kwekerij. De opkomst van
een man of tien was vrij aardig, een
aantal namen zijn mij ontschoten
dus ik zal maar geen poging doen
de aanwezigen op te sommen.
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l in 1788 trouwde een Finse
man met een Nederlandse
vrouw. Fins/Nederlandse huwelijken of samenleefverbanden zijn tegenwoordig de gewoonste zaak van
de wereld. Veel leden van onze vereniging kunnen hierover meepraten.
Maar dit is natuurlijk een modern
verschijnsel en een gevolg van de toenemende internationale contacten.
Kortgeleden hoorde ik zelfs over een
Fins-Nederlandse relatie die via het
internet tot stand was gekomen.
Tot zo een vijftig jaar geleden waren huwelijken tussen Finnen en
Nederlanders nog heel uitzonderlijk.
Er werd nog maar weinig gereisd en
de mogelijkheden voor Fins/Nederlandse romances waren erg beperkt.
Maar ze kwamen wel degelijk voor.
Een voorbeeld zijn de huwelijken
die voortkwamen uit de reis van de
Nederlandse ambulance naar Finland, kort na de Winteroorlog in
het voorjaar van 1940. Deze Nederlandse ambulance, die werd ingezet
om gedurende een aantal maanden
gewonde Finse militairen te behandelen in een noodhospitaal, bestond
uit eenentwintig vrouwen en negen
mannen. De meeste vrouwen waren
verpleegster en de meeste mannen
arts. Twee van de mannen kregen in
het hospitaal al snel een relatie met
een Finse. In beide gevallen hebben
de paren zich uiteindelijk, na hun huwelijk, in Nederland gevestigd.
Blijkbaar vielen de Nederlandse
vrouwen uit het ambulance-team niet
voor de charmes van de Finse mannen in hun werkomgeving, tenminste
daar is niets over bekend. Maar misschien waren dat alleen ernstig gewonde soldaten. Toch passen de twee
romances die zijn voortgekomen uit
het verblijf van de Nederlandse ambulance in Finland, een beetje in het
algemene plaatje. Zowel vroeger als
tegenwoordig is de grote meerderheid
van de Fins/Nederlandse huwelijken/
samenleefverbanden een combinatie
van een Nederlandse man en een
Finse vrouw. Dit geldt vooral voor
paren die zich in Nederland hebben
gevestigd. De verhouding is daar op
het ogenblik meer dan 9:1. In Finland ligt het wat minder extreem,
maar ook hier zijn de “Nederlandse
man/Finse vrouw” relaties ver in de
meerderheid. Waarom is dit zo? Zijn
Nederlandse mannen, statistisch gezien, aantrekkelijker voor Finse vrouwen dan Nederlandse vrouwen voor
Finse mannen?

In Nederland is er zelfs een
Fin geweest (Rune Frants)
die voor zijn promotie aan
de V U in Amsterdam in
1980 een stelling over dit
onderwerp heeft gemaakt
voor zijn proefschrift. Volgens deze stelling, die niets
te maken had met het promotie-onderwerp, zou het
niet toevallig zijn dat meer
Nederlandse mannen trouwen met Finse vrouwen dan
andersom. De verklaring
is volgens Rune Frants dat
doorsnee Nederlandse mannen een vlottere babbel hebben dan Finse mannen en
daardoor de Finse vrouwen
makkelijker kunnen ‘inpalmen’. Er zou hierbij sprake
zijn van een soort overrompelingseﬀect. Op dit idee is
nogal wat kritiek gekomen.
Het zou de indruk geven
dat Finse vrouwen makkelijk zijn te
beïnvloeden, maar dat zou volgens
de critici helemaal niet kloppen. De
Finse vrouwen zouden juist heel goed
in staat zijn te bepalen wat voor man
ze willen en een vlotte babbel van een
Nederlandse charmeur zou daar niets
aan afdoen.
Maar het blijft moeilijk uit te leggen waarom tot nog toe Finse vrouwen meer in trek zijn geweest bij
Nederlandse mannen dan Nederlandse vrouwen bij Finse mannen.
Misschien is er een Noorderlicht lezer die hier meer over kan zeggen?
Wanneer we nog verder in de tijd
teruggaan, de periode voor het begin van de twintigste eeuw, lijken
de Fins/Nederlandse huwelijken beperkt te zijn tot Nederlanders die zich
permanent in Finland hebben gevestigd en daar een Finse vrouw hebben
gevonden. Voorbeelden zijn de kooplieden Hans van Sanden, die zich in
de tweede helft van de zestiende eeuw
in Helsinki heeft gevestigd en Kasper
Reiher die in het begin van de zeventiende eeuw in Helsinki voet aan wal
zette. Hans van Sanden trouwde met
de Finse Anna Hendriksdotter Jägerhorn. Kasper Reiher, die afkomstig
zou zijn uit Delden, en burgemeester
was van Helsinki van 1614 tot 1620,
trouwde met Märta Larsdotter.
Ik heb hier verder geen onderzoek
naar gedaan, maar je kan er toch wel
van uitgaan dat honderd jaar, of nog
langer geleden, Nederlandse vrouwen
nauwelijks kans hadden om een Finse

man te ontmoeten. Daarom was ik
bijzonder verrast toen ik kortgeleden,
in een biograﬁe over Yrjö Maunu
Sprengtporten, las dat deze Finse politicus en militair in 1788 getrouwd
is met een Nederlandse vrouw. Haar
naam is Anne Charlotte d’Aumale.
Dit klinkt wel niet erg Nederlands,
maar zij was afkomstig uit een Hugenotenfamilie die in de zestiende eeuw
(uit Frankrijk) naar de Nederlandse
republiek was gevlucht.
Yrjö Maunu Sprengtporten heeft
een nogal merkwaardige rol gespeeld
in de Finse geschiedenis. Dat blijkt
ook uit de titel van de biograﬁe, die
in 2003 is geschreven is door Stig
Ramel: Yrjö Maunu Sprengtporten, maanpetturi ja patriootti (Yrjö
Maunu Sprengtporten, landverrader
en patriot).
Yrjö Maunu Sprengtporten is geboren in 1740 in de kartano Gammelbacka, niet zo ver van Porvoo. Zijn
grootvader, de Duitser Volmar Jacob
Rolandt, was in 1647 als vaandrig en
artillerist in dienst gekomen van het
Zweedse leger. Toen hij overleed in
1688, was hij commandant van het
fort Pähkinälinna (Schlüsselburg),
dat op een eilandje in het Ladogameer ligt tegenover de plaats waar de
Neva rivier het meer uitstroomt. In
verband met een aantal heldendaden
werd hij door de Zweedse koning in
de adelstand verheven (hij werd baron), waarbij hij de naam Sprengtporten aannam.
De ouders van Yrjö Maunu Sprengtpor ten wa ren Ma gnu s Wi l lem

Sprengtporten (die dus een zoon
was van Volmar Jacob Sprengtporten (eerder Rolandt), en zijn tweede
vrouw Elsa Catharina Ulfsparre af
Broxvik, die Gammelbacka kartano
had geërfd. Elsa Catharina stamde
uit een Zweedse adelijke familie.
Op twaalfjarige leeftijd werd Yrjö
Maunu naar de kadettenschool in
Stockholm gestuurd. Vier jaar later, in 1756 werd hij als vaandrig
toegevoegd aan de staf van generaal
Ehrensvärd, die de leiding had over
de bouw van het fort Suomenlinna
tegenover de haven van Helsinki. In
1764 trouwde hij met Anna Elisabeth Glansentsjerna, die met haar
familie woonde op de Seesta kartano, niet zo ver van Lahti.
Yrjö Maunu was in 1772 betrokken bij de coup, waarbij onder
leiding van zijn half broer Jaakko
Mauno Sprengtporten, het fort
Suomenlinna werd bezet. Dit was
een voorbereiding op een volledige machtsovername door koning
Gustav III. Jaakko Maunu had
het karwei in Stockholm af willen maken, maar de wind zat tegen en hij moest een paar weken
wachten voordat hij kon overvaren
naar Stockholm. Ondertussen was
Gustav III al volop in actie gekomen
in Stockholm en had zonder bloedverlies een staatsgreep gepleegd.
Hoewel Jaakko Maunu Sprengtporten later met veel égards door
de koning werd behandeld, was
hij behoorlijk in zijn wiek geschoten, omdat de omwenteling al was
geregeld voordat hij op het toneel
verscheen in Stockholm.
Yrjö Maunu vond ook dat hij niet
voldoende werd gewaardeerd door
de koning voor zijn aandeel in de
coup. Nadat hij een aantal jaren had
doorgebracht in Savo, waar hij zich
bijzonder onderscheidde als administrateur en organisator, werd hij
bevorderd tot kolonel. In de loop
van de tijd werd hij steeds meer proRussisch, ook omdat hij tijdens een
bezoek aan Sint Petersburg in 1779
met veel plichtplegingen werd ontvangen en zelfs een ontmoeting had
met keizerin Catharina de Grote.
Hierna bracht hij twee jaar door in
Frankrijk.
In 1784 reisde Sprengtporten
naar Nederland, waar hij in dienst
trad van de regering om een leger te
leiden in een mogelijke oorlog tegen
Oostenrijk. Er waren spanningen

ontstaan tussen de Nederlandse republiek en Oostenrijk in verband
met de afsluiting van de Schelde.
De Zuidelijke Nederlanden waren
indertijd een onderdeel van Oostenrijk. De oorlog ging niet door,
maar Sprengtporten bleef vier jaar
in Nederland hangen, waar hij een
ruim salaries bleef ontvangen. Zijn
vrouw, die hij had achtergelaten op
de Seesta kartano, die zij in 1782
had geërfd, overleed in 1785.
In Nederland heeft Yrjö Maunu
in 1785 Anne Charlotte d’Aumale
ontmoet, een gravin die verwant
was aan de familie de Geer. Leden
van de familie de Geer woonden in
Nederland en Zweden. De familie
was schatrijk geworden door de activiteiten van voorvader Lodewijk
de Geer, die ijzerfabrieken had gekocht in Zweden en ook in wapens
handelde. Een half broer van Yrjö
Maunu, niet de eerder genoemde
Jaakko Maunu, maar diens oudere
broer Johan Wilhelm, was getrouwd
met een weduwe van Anthony de
Geer, een achterkleinzoon van Lodewijk de Geer.
Gravin Anne Charlotte d’Aumale
was in 1763 geboren, vermoedelijk
in Utrecht of in de omgeving daarvan. Zij was een dochter van graaf
Jacob Paulus d’Aumale. Haar overgrootvader, graaf Jacob d’Aumale,
Markies d’Haucourt, die protestant was, vluchtte in de zeventiende
eeuw vanuit Noord Frankrijk naar
Nederland. De familie woonde eerst
in Leeuwarden, maar nadat zijn ouders waren overleden in 1746, werd
Anne Charlotte’s vader, Jacob Paulus d’Aumale, opgevoed door zijn
tante, Jacquelina Cornelia van Assendelft, die in Utrecht woonde.
In 1788 zijn Yrjö Maunu Sprengtporten en Anne Charlotte d’Aumale
getrouwd in Mitau in Koerland,
dat tegenwoordig Jelgava heet en
in Letland ligt. Yrjö Maunu was
48 jaar oud en zijn bruid 25. Anne
Charlotte reisde per boot vanuit
Nederland naar Koerland, wat in
die tijd een hele onderneming voor
haar moet zijn geweest. Bovendien
duurde de reis erg lang als gevolg
van slecht weer, en is zij ook nog
eens ﬂink zeeziek geweest. Alleen
al tot Kopenhagen zou de reis zes
weken hebben geduurd, maar misschien is het verblijf in Kopenhagen
daar bijgeteld, dat is niet helemaal
duidelijk. Zij weigerde hierna om
ooit nog per boot te reizen.

Waarom dit huwelijk in Koerland? Dit had er waarschijnlijk mee
te maken dat Yrjö Maunu kort tevoren in dienst was getreden van het
Russische leger. Dit is heel opmerkelijk, omdat hij een trouwe dienaar
was geweest van de Zweedse koning
Gustav III, die hem had gesteund
carrière te maken in het leger. Voor
zijn verblijf in Nederland en het in
dienst treden van de Nederlandse
regering had hij speciale toestemming gekregen van de koning.
Maar Yrjö Maunu was er steeds
meer van overtuigd geraakt dat
Zweden op de lange duur niet in
staat zou zijn om de Finse provincie te verdedigen tegen Rusland.
Hij droomde ervan dat Finland
onafhankelijk zou worden en was
dus eigenlijk zijn tijd ver vooruit.
Al tijdens zijn verblijf in Nederland
had hij het plan gelanceerd voor
een Finse republiek naar het model
van de nieuwe Verenigde Staten van
Amerika. Deze republiek moest in
zijn optiek onder bescherming staan
van Rusland.
Vervolgens stelde Yrjö Maunu
zich openlijk op tegenover koning
Gustav III en in 1788 liet hij zich
door Catharina de Grote overhalen
om, tijdens de nieuwe oorlog die
uitgebroken was tussen Zweden en
Rusland, als generaal de leiding te
nemen over het leger dat Finland
binnenviel. Maar bij de slag van
Porrassalmi werd hij zwaar gewond
en voor het eerst sinds de overwinningen van koning Karel XII in het
begin van achttiende eeuw, hielden
de Zweden stand. Maar uiteindelijk
bleef de grens, die sinds 1743 ver
naar het westen was opgeschoven,
onveranderd. De Zweedse koning
vond dat Yrjö Maunu een verrader
was, maar ook bij Catharina de
Grote had hij het verbruid. Zij vond
dat hij zijn beloftes niet waar had
kunnen maken.
Vervolgens bracht Yrjö Maunu
een aantal jaren door in het kuuroord Teplice (Teplitz) in het tegenwoordige Tsjechië. Hij ontmoette
daar onder andere de beroemde of
beruchte vrouwenverleider Casanova, die als bibliothecaris werkte in
het nabijgelegen kasteel Dux. Over
deze episode verscheen in 2006 een
boek in het Fins van Eero Saarenheimo met als titel: Casanova ja
Sprengtporten, kirjastonhoitajan
ja kenraalin yhteiset vuodet (Ca-

Sprengtporten

7

De drie zusters in Tallinn

Sprengporten

8
sanova en Sprengtporten, de gezamenlijke jaren van de bibliothecaris
en de generaal).
Ik heb niet kunnen vinden waar
Anne Charlotte in die tijd verbleef,
maar zij bezocht Yrjö Maunu wel
regelmatig in Teplice. Eigenlijk is er
heel weinig over haar bekend, behalve dan dat zij altijd reisde met twee
honden en twee vogels in aparte kooien. Het is niet goed gegaan met het
huwelijk van Yrjö Maunu en Anne
Charlotte. Uiteindelijk zijn ze gescheiden in 1800. Yrjö Maunu is kort
daarna voor de derde keer getrouwd,
deze keer met de Russische gravin
Varvara Nikolajevna Samytskin. Hij

werd in ere hersteld door tsaar Paul I
en heeft ook nog gediend onder tsaar
Alexander I. Nadat Finland een autonoom groothertogdom was geworden
onder de Russische tsaar, werd Yrjö
Maunu Sprengtporten de eerste gouverneur-generaal in Helsinki.
Wat gebeurde er met Anne Charlotte d’Aumale na haar scheiding?
Vermoedelijk is zij teruggegaan naar
Nederland, maar daar heb ik geen
gegevens over. Zij is in 1839 overleden in Brussel.
Dit huwelijk in de achttiende eeuw
tussen een Finse man en een Nederlandse vrouw was natuurlijk al-

O

p zaterdag
17 m e i
trok een groep
van een man/
vrouw of t wintig van de NViF
naar Tallinn, om
het door Martinus Schuurman
gerenoveerde
vijf-sterren-hotel
‘DE DRIE ZUSTER S’ te ga a n
bezichtigen. Het
betreft hier drie
oude koopmanshuizen die bij de
Nigulisten-kerk
v l a k a c hter de
‘dikke Bertha’ de brede en ronde
verdedigingstoren bij de havenpoort van Tallinn
– gelegen zijn. We kwamen er een
dag na het geslaagde staatsbezoek
van onze vorstin, koningin Beatrix,
aan Estland die gedurende dit bezoek
het hele hotel voor zich en haar gevolg had afgehuurd.
Dat we ons als bezoekers aan/in
een exclusief vijf-sterren-hotel in
een uitzonderingspositie bevonden,
werd ons meteen duidelijk in de wel
erg hoﬀelijke maar ook nogal afstandelijke manier, waarop we ons bij
onze rondleiding door het personeel
behandeld en naar ons gevoel soms
bijna gecontroleerd voelden.
Nou ja, gelukkig hadden we
de architect en deskundige gids Martinus bij ons, die telkens de angst van
het personeel voor die vreemde en
wat luidruchtige Nederlandse groep
tot rust kon brengen met zijn vrien-

delijke understatements en zijn treffende opmerkingen, dat Hollanders
zo gevaarlijk nog niet zijn.
Overigens kan ik er eigenlijk
wel inkomen, dat Estland heel zuinig is op zo’n juweeltje van een hotel
midden in de oude hoofdstad Tallinn. Misschien waren ze zelfs nog
diep onder de indruk van het driedaagse bezoek van Beatrix en haar
gevolg, wat zeker veel stress met zich
mee heeft gebracht in zo’n nieuw hotel.
Eerst even een citaat uit het ANPbericht van 14 mei: “De Estse president Toomas Hendrik Ilves heeft
koningin Beatrix woensdagmiddag
in Tallinn verwelkomd voor een
driedaags staatsbezoek aan zijn land.
De 54-jarige, in Stockholm geboren
president en zijn echtgenote Evelin
(40), eigenares van een vacantieboerderij, bereidden de Nederlandse gast

leen maar mogelijk geweest doordat
beide partners tot de hogere kringen
behoorden. Een taalprobleem zullen ze niet hebben gehad omdat in
die tijd Frans de voertaal was van
de adel. Bovendien zal Anne Charlotte nog wel banden hebben gehad
met Franse familieleden en had Yrjö
Maunu twee jaar in Frankrijk gewoond. Hoewel Yrjö Maunu veel
kwaliteiten moet hebben gehad, was
hij ook lastig en wispelturig. De 23
jaar jongere Anne Charlotte, die in
het jaar van de scheiding 37 jaar oud
was, is nooit hertrouwd.
Arnold Pieterse

een ontvangst met
een ceremonieel op
de paradeplaats bij
het Kadriorg Museum in Ta llinn,
een paleis dat Peter de Grote nog
liet bouwen voor
zijn vrouw Catharina. De koningin
verblijft gedurende
haar staatsbezoek
in hotel DE DRIE
ZUSTERS in Tallinn, gevestigd in
d r ie oude koop manshuizen. Volgens de archieven
waren die in 1372
eigendom van de
Holla ndse kooplieden Richard en
Johannes Ryke. Enkele jaren geleden werden ze gerenoveerd door
de Nederlandse architect Martinus
Schuurman.”
Omdat we slechts één dag later
het hotel o.l.v. Martinus bezichtigden, konden we de sporen van dit
bezoek nog duidelijk zien. En wat
voor sporen dan, hoor ik al vragen.
Nou ja, bloemensporen! De nog aanwezige bloemstukken in de centrale
pianosuite, waar de koningin overnacht had, stonden er nog in geuren
en kleuren, rood-wit-blauw en oranje, gevat in Delfts-blauwe schalen.
Prachtig in deze schitterende omgeving, de pianosuite, die per nacht
‘slechts’ 700 € kost.
De suite zelf was een paradevoorbeeld van de zorgvuldigheid waarmee architect Schuurman en zijn
medewerkers te werk zijn gegaan,
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Martinus Schuurman heeft ons
sympathiek en zeer deskundig inen rondgeleid in dit pas klaargekomen renovatieproject. Een zaak die
hem na aan het hart lag en die hem
soms veel kopbrekens bezorgd heeft,
vooral natuurlijk vanwege de technische problematiek, maar ook wel
vanwege de bureaucratie die in Estland niet veel minder, zo niet meer
is dan elders, overheersend en af en
toe irriterend dus. Zeker waar het wat dit project betreft - beschermde
monumenten aangaat.
De architectonische opgaven bij
zo’n hotelproject zijn niet klein!
Van de ene kant het oude zo veel
mogelijk te behouden: de plafonds
– beschilderd of niet – de vensters,
de houten vloeren – die in de drie
huisonderdelen van het hotel vaak
een andere hoogte hadden, dus op
de een of andere ‘natuurlijke’ manier met elkaarverbonden moesten
worden - , de eerbiedwaardige enorme draagbalken, de oude, soms wat
scheve muren, de badkamers en ga
zo maar door. Een hele karwei!
En dan van de andere kant aan
de wensen va n de a mbtena ren
tegemoet te komen: modern en
hygienisch sanitair, de springler-in-

stallatie - de brandveiligheid dus, met mogelijke
vluchtgangen etc. - , de
prachtige entree in het
middengedeelte met trappenvleugels naar links en
naar rechts. Ook dit een
hele klus!

De drie zusters in Tallinn

zorgvuldig het oude oud latend via
het laten blaken van al dit moois uiteraard voorzover dat technisch
mogelijk was - en voorts even deskundig en empathisch het nieuwe
overal aanbrengend - voorzover dit
noodzakelijk, maar ook esthetisch
verantwoord was in zo’n oud milieu.
Een pracht voorbeeld van welgedane renovatie, dit hotel, gefeliciteerd
Martinus! De sfeer is er gebleven
en veiligheid en moderniteit is er
gegarandeerd.

Het is allemaal bewonderenswa a rdig gelu kt,
voorzover wij dit als leken
hebben kunnen zien. En
Martinus schuwde tijdens
zijn in- en rondleiding
nauwkeurige en kritische
uitleg niet. Wij danken
hem daarvoor.
Iedere hotelkamer is
anders geworden, groot
of klein naargelang de
mogelijk heden, met of
zonder ingebouwd (dus
niet uitstekend) balkon –
een uitermate intelligente
oplossing, die het buitenaanzicht van het hotel totaal niet heeft verstoord!
– met een moderne en toch warm
aandoende en uitstekend functionerende badkamer etc.
Een aparte vermelding verdient
de wijnkelder met annex wijnbar,
in de diepte, onder de fraaie keldergewelven. Maar toch intiem en
fris, vrij en ruim, ook al zijn er geen
vensters aanwezig. En dan boven
en buiten: de binnenhof met eetgelegenheid – bediend vanuit de
modern ingerichte keuken in de
kelderruimtes – die we echter bij
ons bezoek niet benut hebben, niet
alleen vanwege de prijs, maar ook
wel vanwege het vrij koele weer, dat
niet lokte om in de buitenlucht te

gaan zitten, bij het genieten van een
glas wijn of wat dan ook.
Nadat we in een klein restaurant
in de buurt groepsgewijs gegeten
hebben, zijn we in een plensbui,
vergezeld van knetterend onweer,
naar de boot gehold en kwamen
er druipnat maar ook helemaal tevreden aan, zodat we in alle rust in
de loop van de terugreisbij een glas
bier en een opgewekte onderlinge
discussie droog konden worden
en gezellig konden bijkletsen, vol
be- en verwondering terugkijkend
op een zeer geslaagd uitje van de
NViF bij Martinus Schuurman, de
architect, die niet alleen in Finland
actief is, maar ook in Estland en
zelfs in Rusland.
Met groet,
Peter Starmans,
lehtori
P.S.
Voor wie zich wat wil verdiepen in
het werk van Martinus Schuurman
en in het hotel(project) ‘De Drie
Zusters’, verwijs ik naar de twee volgende links: www.schuurmanarchitects.com en www.threesistershotel.
com . Veel lees- en kijkplezier daarbij toegewenst :-). Petrus
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p 11 juni 2008 werd door
ambassadeur Robert Engels
en de burgemeester van Turku, meneer Mikko Pukkinen, in het bijzijn
van de beeldhouwer Jits Bakker met
zijn kinderen Tessa en Tibo – beiden
ook kunstenaars: Tessa een dichteres,
Tibo een schilder - een indrukwekkend monument in Turku onthuld.
De naam van het forse en fraaie
beeld is ‘EUROPE’ en de plaats
waar het staat is de ‘tervatori’ = de
‘teermarkt’, gelegen aan de rivier de
‘Aurajoki’, vlak achter de Domkerk
van Åbo/Turku.
Het was waarschijnlijk het laatste
oﬃciële optreden van Robert Engels,
die nu als ambassadeur in Dublin
werkzaam is en dus Finland voor
Ierland geruild heeft. Dat is overigens niet de eerste keer. Ook Nico
van Zutphen is in 2004 daarnaartoe
vertrokken. We wensen meneer Engels het allerbeste toe in zijn nieuwe
werkplaats en -kring.
Beeldhouwer Jits Bakker is geen
vreemdeling in het kunstminnend
milieu rond Turku. Al tijdens de
Hanzedagen 2004 was er aldaar een
geslaagde tentoonstelling van zijn
werk, vooral tekeningen, schilderijen
en beeldhouwwerk.
Enige voorbeelden van dat laatste
zijn ook nog in 2006 in Turku in
het stadhuis tentoonsgesteld geweest
en daarvan is het mooiste wellicht,
maar zeker ook het zwaarste door de
beeldhouwer Jits Bakker aan Turku
geschonken. Nu staat het daar op
een sokkel van prachtig grijs Fins
graniet, dat door de stad Turku als
stevig ‘onderpand’ voor het bronzen
beeld van de stier met op zijn rug de o
zo schone en aantrekkelijke ‘Europe’
gegeven werd.

zich voor zulke
zaken interesseert, aan kan
raden.
E en voorbeeld van Jits’
bekendheid is
zijn beeld van
de ‘voetballer’
met als stimulerend voorbeeld
erachter Johan
C r u ij ﬀ
:-).
Verder is zijn
monu ment a le
Robert Engels bij de onthulling van het beeld ‘Europe’,
‘p a r a c h u t i s t ’
Turku, tervatori, 11 juni 2008.
als herdenking
aan de zo tragisch afgelopen
Jits Bakker schildert ook. Hij doet
luchtlandingen van de geallieerden
dat
in felle en bijna fauvistische kleubij Arnhem 1944, een juweeltje van
ren.
Zijn inspiratie haalt hij daar (wat
beeldhouwkunst. Het beschermheerhet landschap betreft) uit Nederland.
schap daarover heeft prins Charles
Wat is Nederland toch mooi en warm
van Engeland graag persoonlijk op
in zijn schilderijen :-). Maar ook uit
zich genomen. Ook bekend is de
de Ardennen en het zonnig Spaanse
jaarlijks aan de Nederlandse sportmilieu in Andalusië bijvoorbeeld.
man of -vrouw van het jaar overhanNiet voor niks geniet hij in Spanje
digde Jaap Eden trofee, een ontwerp
en Portugal grote bekendheid. Veel
van Jits Bakker uit 1971. Een mooi
van zijn reisindrukken heeft hij ook
ontwerp, zoiets als in Finland de
vastgelegd in pentekeningen, al of
‘Jussi-patsas’-trofee, maar dan op
niet ingekleurd. Heel mooi.
het sportvlak.
En wie die Jaap Eden dan wel niet
was? Een van de eerste ook internationaal gezien grote en alom beroemde
sporthelden van Nederland begin
van de twintigste eeuw, schaatser en
wielrijder. Naar hem is de jaarlijkse
Jaap Eden trofee genoemd. De eerste
werd aan de voetballegende van Nederland, Abe Lenstra, overhandigd.

Jits Bakker (jg. 1937) is in het
Nederlandse en Europese kunstenaarsmilieu geen onbekende. Hij is
vooral – in Nederland, Vlaanderen,
Spanje en Portugal, zelfs in Duitsland en Amerika – bekend geworden
door zijn prachtige, openbare beeldhouwwerken. Ze ogen meestal groot,
krachtig en toch elegant.
Jits Bakker’s Museum Beelden bij
De Bilt heb ik deze zomer uit interesse bezocht, een indrukwekkende
beeldentuin moet ik zeggen, met
een stuk of dertig werken van Jits op
het schitterende landgoed Beerschoten, een park, dat ik eenieder, die

‘Europa’, brons, Turku, tervatori.

Nu weer terug naar het beeld, dat
in Turku staat en een bezoekje eraan
zonder meer waard is. Een van de redenen voor meer samenwerking tussen de stad Turku en Jits Bakker is
ook geweest, dat Turku zich op dit
moment voorbereidt op 2011, het
jaar, dat de stad samen met Tallinn
‘hoofdstad van Europa’ zal zijn. Wat

overd. En ... ook
a l i s de c u lt uu r
va n het Sc a nd inavische Noorden
niet zonder meer
tot Rome te herleiden, toch is via
de christianisering
de werking van de
Europees-christelijke cultuur tot in
het hoge Noorden,
dus zeker wel tot
in Turku en ZuidFinland te bespeuren. Vandaar is dit
monument ‘Euro‘Fluitspeler’, brons, Museum Beelden op landgoed Beer- pe’ van Jits Bakker
schoten.
voor Turku terecht
nu al een symbool
past er dan beter in het stadsbeeld
van het algemeen Europees streven
als het monumentale werk ‘Europe’
van Finland, gerealiseerd bijvoorvan Jits Bakker, niet alleen vanwege
beeld in het zijn van ‘hoofdstad van
de titel, maar ook vanwege de imEuropa’ in 2011.
pact ervan en de symboliek die erachter steekt?
Een gedachte die mij hierbij ook
Robert Engels zei het bij de onthulling van het monumentale beeld
heel mooi in zijn speech: “Vandaag
zal een beeldhouwwerk van de Nederlandse kunstenaar Jits Bakker
haar plaats vinden aan de oever van
de Aura-rivier in het centrum van
de Finse stad Turku. Tot plaats werd
het hart van Turku uitgekozen. We
hopen dat de inwoners van Turku
dit beeld - van harte door de kunstenaar aan de mensen van Turku
geschonken – in hun hart zullen opsluiten. De sculptuur vertegenwoordigt het verhaal van Europa.”

Het verhaal van Europa

door het hoofd speelde, is de volgende: De Phoeniciërs stonden in
de oudheid als een zeer succesvol en
zeevarend handelsvolk bekend. Ze
waren beroemd voor hun degelijke
en geprononceerde scheepsbouw en
verhandelden hun producten naar
overal in de toenmalige, hun bekende Europese wereld.

Ook de Nederlanders stonden in
oude tijden (en misschien nu nog)
bekend als een zeer succesvol en
zeevarend volk, beroemd door hun
moderne scheepsbouw en handel
drijvend met de ons tegenwoordig
bekende wereld, uiteraard groter

dan alleen maar Europa, wereldwijd dus.
Deze gedachte brengt met bij
de ‘tervatori’, = de ‘teermarkt’ in
Turku, waar het beeld ‘Europe’
van Jits Bakker opgesteld staat en
vanwaaruit (vooral dan vanuit het
Turku en Wiborg in de zestiende en
zeventiende eeuw) het kostbare teer
naar Amsterdam en elders geëxporteerd werd, als belangrijk artikel bij
scheepsbouw en bij het onderhoud
van de houten Europese handelsvloot van die tijden, de Hollandse
handelsvloot bijvoorbeeld, die in
de zeventiende eeuw de grootste ter
wereld was.
Dus d it monu ment leg t ook
– zonder dat Jits Bakker dit misschien bedoeld heeft en ook zonder
dat de initiatiefnemers in Turku of
in de Nederlandse ambassade er
vermoedelijk aan gedacht hebben
– een extra link naar het zeevarend
en reislustig Nederland en daar mogen we rustig aan denken en trots
op zijn. Misschien kom ik daar later nog eens op terug. In ieder geval
was de teerhandel in de zeventiende
eeuw lang in vaste handen van Hollandse rederijen. Tot zover mijn verhaal nu. Met groet,
Peter Starmans, Lehtori
P.S. Voor belangstellende wil ik
twee links vermelden, die inhoudelijk verder kunnen voeren: www.
jitsbakker.nl en www.beeldenopbeerschoten.nl . Ik wens je daar veel
kijkplezier :-).

Hiermee wordt de oude sage bedoeld, waarin de prachtige en veelbelovende prinses ‘Europe’ vanuit
Phoenicië in Klein-Azië door Zeus
– de oppergod van de Griek se
Olympus, dit keer in de verhulling
van een prachtige, krachtige (witte)
stier om de jaloezie van zijn vrouw
Hera te ontlopen – op zijn sterke rug
(en maar wat graag) door het water
van de Middellandse Zee naar Kreta
wordt ontvoerd en vandaaruit via
Griekenland het continent Europa
veroverde.
Een ieder weet dat dit een verbeelding is van het feit, dat de oude Europese cultuur haar wortels heeft in
Klein-Azië en van daaruit in de loop
der tijden via Griekenland en later
dan Rome en het Romeinse Rijk en
nog later het Heilige Roomse Rijk
grote delen van Europa heeft ver-

‘Moedertje’, brons, Museum Beelden op landgoed Beerschoten.
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a nneer d it nu mmer va n
Noorderlicht verschijnt is
het paddestoelen (pluk)seizoen al
weer bijna over. Augustus en september zijn de beste maanden en in
het zuiden van Finland kun je nog
tot half oktober de bossen in om
wat lekkers te plukken. Ik zal in dit
artikel een poging doen om iets van
mijn enthousiasme voor paddestoelen over te brengen en wat info voor
beginners te geven. Excuses voor het
veelvuldig gebruik van Finse namen
in dit artikel voor de paddestoelen,
maar ik ken in veel gevallen de Nederlandse naam niet.
Paddestoelen plukken voor consumptie is heel normaal voor de Fin,
maar ik denk dat de Nederlanders
alleen maar herinneren wat ze op
school te horen kregen; dat je maar
beter van alles af kunt blijven. Voor
diegenen die een Finse partner hebben met ervaring is het erg handig
om op die manier wat te leren over
eetbare en giftige paddestoelen, maar
ondanks dat ik wel een Finse aan
mijn zijde heb, wist zij net zo weinig
als ik. Ik weet dan ook niet goed meer
hoe ik ongeveer 6 jaar geleden opeens
die interesse kreeg en er werk van
wilde maken. In elk geval niet omdat mijn vriendin biologe is. Biologen
krijgen altijd de vraag ‘wat is dat?’
in de natuur, ongeacht of het een
boom, bloem, paddestoel of dier is.
Mijn biologe weet veel van genetica,
dus ook zij kan die vragen nauwelijks
beantwoorden. Ik weet nog goed hoe
we dan samen begonnen door een rits
boeken uit de bibliotheek te lenen en
daar een aantal van mee te nemen tij-

dens de boswandelingen.
We kozen een
fa m i l ie paddestoelen die voor
beginners erg veilig is, de boleten.
Je kunt met boleten in Finland
maar weinig fouten maken. Ten
eerste omdat ze
allemaal buisjes
in plaats van lamellen onder het
hoedje hebben.
Er is slechts een
giftige soort en
dat is de tauriontatti (netstelige heksenboleet)
en die pik je er
z o u it door de
rode k leur op
steel en buisjes.
Dan rest er nog
vier soorten die
gewoonweg niet
sma kel ijk zijn.
Met behulp van
een naslagwerk kom je er thuis wel
uit welke dat zijn. Het zijn in elk
geval de sappitatti, jyvästatti, nummitatti en de äikätatti. Alle anderen
zijn erg smakelijk! Ik moet wel toegeven dat als je voor het eerst de boeken doorneemt het nog allemaal niet
duidelijk is. De foto’s zijn vaak niet
goed of te weinig. De beschrijving is
vaak te ruim, of juist te beknopt. Dan
denk je bijvoorbeeld de soort te hebben gevonden en staat er in het boek
dat hij groeit in een
loof bos en daar sta
je da n tussen de
d e n n e n b o m e n ...
Inmiddels weet ik
nu wel dat sommige omschrijvingen
gewoon niet altijd
overe en s tem men
met de werkelijkheid. Het internet
is een prima aanvulling op de boeken en heeft ons
ook veel op weg
geholpen.
Ik zeul nu allang
geen boeken meer
mee het bos in, ook
niet nadat ik er een
aantal had aangeschaft. Mijn bagage
is al redelijk ruim

en bovendien heb ik het niet meer
nodig. Als ik dan een paddestoel tegenkom die ik nog niet ken dan neem
ik hem gewoon mee en kan ik hem
thuis analyseren. Je hoeft niet bang
te zijn voor giftige paddestoelen. Je
kunt zelfs de meest giftige soorten
aanraken en (ook al raad ik het niet
aan) zelfs proeven, al moet je het wel
uitspugen. Smaak kan belangrijk
zijn ter identiﬁcatie, maar ik begin
meestal gewoon ook met vorm, textuur, een hele reeks kenmerken en
dan natuurlijk de geur.
Alles kom je tegen; anijs; kokos;
kelder; vis; fruit; amandel en nog veel
meer geuren, ook hele smerige! We
zijn op dit moment bezig om onze
jonge hond aan te leren om cantharellen te vinden! Smaken kunnen
verschillen en dat blijkt ook wanneer
ik kijk naar de verschillende beoordeling in de boeken en hoe dat dan weer
verschilt met mijn eigen mening.
Ook al ben ik het eens dat de cantharel en de suppilovahvero (trechtercantharel) heerlijke paddestoelen
zijn, komen er ook soorten in het bos
voor die ik ondergewaardeerd vind.
De vaaleaorakas (gele stekelzwam)
bijvoorbeeld. De mustatorvisieni is
naar mijn mening wat overschat, al
staat een diepzwarte paddestoel wel
leuk op witte pasta! Ook de beoordeling ‘kauppasieni’ wil niet zeggen
dat het altijd een lekker paddestoel
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De cantharel, de trechtercantharel en de mustatorvisieni zijn behalve smakelijk ook erg makkelijk
te onderscheiden van andere paddestoelen. Ze hebben geen lamellen, maar vlezige nerven die deel
uitmaken van de onderkant van
het hoedje. Alle drie soorten hebben ook niet te lijden van wormpjes.
Slechts slakjes hebben ook interesse
voor deze delicatessen. Dan zijn ze
allen ook nog makkelijk schoon te
maken en te drogen of in te vriezen.
De cantharel moet je alleen niet
drogen. Het zijn prima beginners
paddestoelen die ook nog eens tot
de besten worden gerekend. Voor
cantharellen hoef je niet eens het
bos in om ze te vinden. Je vindt ze
vaak in de berm van de weg, een
beetje verscholen in de greppel.
Ook vaak aan het begin van een
pad wat het bos in gaat. Ik heb ze op
elk soort grond aangetroﬀen! Voor
trechtercantharellen moet je wel
het bos in. Zoek naar een vochtig,
mosrijk en donker bos vanaf eind
augustus. Ze kunnen tot ver in oktober voorkomen en als je ze hebt
gevonden, dan vaak in grote groepen. De ﬂink giftige suippumyrkkyseittikki komt voor op dezelfde
plek en groeit graag naast en tussen
de trechtercantharel. Het risico van

Paddestoelen

is. Zo is de kangasrousku, een kauppasieni, een erg middelmatig paddestoeltje.

verwarring vind ik te verwaarlozen,
want ze lijken slechts qua kleur van
hoedje en afmetingen op elkaar. Ik
vind het zelfs handig dat ze er zijn,
want dan kan ik er bijna zeker van
zijn dat ik dan ook trechtercantharellen kan vinden!
Maar zoeken en vinden zijn er
twee! Ik heb nu onderhand wel
een goede indruk van wat ik kan
verwachten als ik een bos inloop,
maar het gebeurt nog heel regelmatig dat ik met bijna niks terugkom als ik me verheug op een ﬂinke
oogst en ik met en lange arm van
de gevulde mand
thuiskom nadat ik
terloops een onbekend bos in ben
gelopen. Ook dat
maakt deel uit van
de magie van het
“paddo jagen”. Je
weet nooit wat je
wa nneer tegenkomt en dat maakt
het fundamenteel
a nders d a n be ssen plukken. Een
goede tip om veel
soor ten te z ien :
zoek in het bos de
oude sporen van de
tractor of houtkap
machine op! Ook
op tochten waar
ik bijna niks kan
vinden vermaak ik
me nog met de natuur. Je maakt nog
a l eens wat mee
met de dieren. Zo
ben ik al eens opgejaagd door een

boze eland moeder en je schrikt
vaak net zo erg van de dieren als zij
van jou! Het minst leuke is toch nog
wel de hirvikärpänen (eland vlieg?)
waar geen middeltje tegen helpt. Je
helemaal inpakken in gaas vind ik
niks, want ik beweeg en zie een stuk
slechter door zo’n gaasburka. Met
mijn normale kleding zit ik dan
soms helemaal onder deze geruisloze kruipdieren. Dat is dan steevast een stripsessie na aﬂoop van
de wandeling. Proefondervindelijk
ben ik er achter gekomen dat als ik
erg dunne kleding draag en het dus
een beetje koud heb, ze niet meteen
op me afkomen.
Ik pluk nu zonder twijfel een 30tal soorten om er iets lekkers mee
te maken. Ook ‘vreemde’ zwammen zoals de suomuorakas of de
kupusienet (stuifzwammen) gaan
bij mij in de pan. Soms kies ik een
nieuwe soort uit om te proberen.
Maar in het bos kan ik nog altijd
erg enthousiast worden als ik een
nieuweling vind die je absoluut niet
eten kan. Iedereen die ook werk wil
maken van paddestoelen zoeken
raad ik aan om met iemand mee
te gaan die ervaring heeft. Maar
dat zal niet altijd gaan en ik hoop
dat ik heb aan kunnen tonen dat er
ook een andere weg is, al duurt het
wat langer. Ik beantwoord graag
vragen over paddestoelen, ook die
met ‘wat is dit?’ Stuur email naar
roberto@coachplaza.com Hy vää
syksynjatkoa!
Roberto

Aronia
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fgelopen zomer hebben wij zoals
elk jaar bessen in de tuin geplukt.
De oogst was minder dan in voorgaande
jaren want een paar weken extreem warm
weer in de vroege lente werden gevolgd
door een maand van nachtvorst. Toch is
de mehumaija meer dan een week bezig
geweest. Rabarber, mustaherruka, rode
bessen, kruisbessen zijn er allemaal doorheen gegaan.
De laatste lichting moet echter nog
komen. Wij verzamelen namelijk ook
Aronia vanwege de velen vitaminen die
de aroniabessen bevatten. Aronia is op
allerlei plaatsen te vinden. Veel mensen
gebruiken het als de heg van de tuin,
maar je kunt ze ook apart plaatsen en laten uitgroeien tot struiken die een boomhoogte kunnen bereiken. Aronia’s zijn
niet kieskeurig qua grond, maar hebben
wel licht nodig. De aronia is populair bij
plantsoendiensten juist omdat de struik
zo ﬂexibel en winterhard is.

Oogsten
Aroniabessen zijn makkelijk te oogsten
want ze zijn groot en komen in makkelijk
plukbare trossen voor. De struik heeft
geen doorns of andere stekeligheden. De
takken zijn makkelijk buigbaar zodat je
ook fruit van hoge takken kunt halen.

Aronia is de botanische naam van een geslacht in de rozenfamilie (Rosaceae) dat bestaat uit ongeveer 9 soorten. Het geslacht is in Nederland
vertegenwoordigd door de appelbes (Aronia prunifolia) dat een een hybride is tussen Aronia arbutifolia en Aronia melanocarpa (deze is zeer
gezond en komt in Finland voor red.), beide inheems in de oostelijke
Verenigde Staten.
De groei van deze bladverliezende heester uit de rozenfamilie is struikachtig; hij bloeit met witte bloesem in de maanden april en mei en krijgt
vanaf midden augustus tot oktober eetbare rode of zwarte bessen.
Het verbouwen van deze bessen begon aan het begin van de 20e eeuw
door de Russische botanicus en plantenkweker Ivan Mitsjoerin die rond
1910 Aronia kruiste uit een zwarte lijsterbes en de Kaukasische wilde appel of tenminste veredeld heeft.
Aronia wordt in Rusland, Oost-Europa en Scandinavië aangeplant
als fruitgewas. De planten zijn goed winterhard en weinig gevoelig voor
ziekten en plagen en is daarmee aantrekkelijk voor de geïntegreerde of
biologische teelt.
De bessen zijn ongeveer zo groot als bosbessen en ook de smaak komt
redelijk met die van bosbessen overeen. De bessen worden of gedroogd
(zoals rozijnen) of er wordt sap van gemaakt. De bessen hebben een hoog
gehalte aan ﬂavonoïden, vitamine A, B, E, P.en C. Ook wordt Aronia
als alternatieve rode voedselkleurstof gebruikt vooral in plaats van Ponceau 4R (E124).
Bron: wikipedia

Sluipwespen
Waar je voor moet uitkijken bij het oogsten (alhoewel
ik dat maar 1 keer heb meegemaakt) zijn sluipwespen.
Sluipwespen zijn in de regel domme luie beesten die niet
gauw zullen steken, maar als je bij het plukken van een
trosje in eentje knijpt steekt hij wel terug. Indicatie voor de
aanwezigheid van sluipwespen zijn kapotte half-lege aroniabessen. Zijn de aroniabessen in perfecte staat dan heb
je daar zeer waarschijnlijk geen last van, maar als je een
sluipwesp ziet zijn er waarschijnlijk meer. Je kunt blijven
plukken, maar kijk eerst voordat je plukt.

de aronia is de smaak. Deze is nogal melig en schrikt veel
mensen af om deze bes te gebruiken. Mengen met mustaherukka of andere bessen is echter een goede oplossing.
De aronia heeft namelijk geen dominerende smaak en deze
verdwijnt daarom gemakkelijk bij vermenging. Ook is het
goed wat citroensap toe te voegen. Dit natuurproduct zorgt
voor goede conservering van de bessensap.
Omdat de Aronia pas in de late zomer zijn bessen rijpt
is de oogst altijd goed. Proost en eet smakelijk!
Jos Helmich

Hoge opbrengst
Een mehumija aroniabessen levert ongeveer 4 liter bessensap op. Deze wordt half om half gemengd met andere
sapjes. Mengen is noodzakelijk want het enige nadeel aan

Aroniajam
Nodig: 2 liter Aroniabessen en 2-6 deciliter suiker.
Kook dit tot een pulp, verwijder het schuim, en voeg
3-4 lepels sterke drank aan toe. Doe het dan gelijk
in de potjes.

Aronia-Appeljam
Nodig: 1 Kg zwarte en -aroniabessen, 4-8 Appels,
3 decilter water en 800 gram suiker.
Doe de suiker in kokend water en kook het ongeveer
10 minuten. Voeg schoongemaakte bessen en appels
zonder klokhuis toe. Kook dit ongeveer een half uur.
Roer het zachtjes. Verwijder het schuim en voeg 4-6
eetlepels goede alcohol toe. Doe de jam in onmiddelijk in gesteriliseerde potten.

ZOETE MELK EN RINSE
APPELSTROOP

O

mdat ik al weken bezig ben
met die moderne kartonnen
melkverpakkingen – ik kom er een
volgend keer gegarandeerd weer op
terug! – heb ik er uiteindelijk maar
een opengemaakt en de inhoud tot
me genomen. Eigenlijk niks voor
mij hoor - daarvoor ben ik teveel
een Nederlander die niet zo van
melk houdt - maar melk drinken
is wel een traditionele hobby van
vele Finnen, jong en oud, man en
vrouw. Bij het ontbijt, bij de lunch
– dat zou in Nederland ook nog wel
kunnen – bij het warme eten. Wat
dat laatste betreft, nee toch ... dan
smaakt bij de warme hoofdmaaltijd een glas water – als je helemaal
geen geld meer op zak hebt – of
een glas Heineken toch wel beter,
nietwaar?
Ok, MELK dus als populaire
drank bij de Finnen en ... tja, wat
dan als populair eet- of drinkbaar
product bij de Nederlanders? Weet
je wat, deze week schoot het me
opeens te binnen ... : Nee nee, niet
de pindakaas, niks hoor, maar ...
‘Rinse appelstroop’,ja, heerlijk :-).
Mijn zonen willen altijd dat ik er
stapels van meeneem – in blikjes, in
het vliegtuig? Nee man, ben je gek,
dan beter een echte Hollandse borrel à la Bokma of Corenwijn. Maar
ja, de jongens zijn er gek op en je
bent per slot niet voor niks vader
van ze geworden. Voor mij hoeft
het overigens niet, ofschoon ... een
lekkere dik gesmeerde boterham
(‘Ik zag twee beren broodjes smeren’) met een stevige plak Goudse
kaas zonder randjes en daarover een
ﬂinke lik Rinse appelstroop? Dat
is heus niet te versmaden, al lijkt
het er zo wel op dat mijn vader uit
Zuid-Limburg komt en ... dat doet
ie ook, vandaar! Ok, dus als Nederlandse pop-product nemen we
STROOP.
MELK dus eerst, maar dan doel
ik niet op het mooie en beroemde
stadje Melk aan de Donau vlak bij
Wenen, waarmee je via ‘af beeldingen’ in google doodgegooid wordt.
Mooi hoor, dat wel, maar dat bedoel
ik dan niet. Nee, ik heb het over
de eerlijke melk van de koe, tegenwoordig niet meer in ﬂessen aangeleverd maar in die onmogelijke
kartonnen verpakkingen, die soms
gemakkelijk opengaan en soms ook
niet, en die zo problematisch zijn,

als je aan de erdoor veroorzaakte
afval denkt. Nou, laten we daar nu
dan maar een momentje eens niet
aan denken, accoord?
‘Melk is goed voor elk’, wordt
vaak beweerd. Nou ja dat zal dan
wel zo zijn, maar wat mij betreft
toch niet zo best in overgrote hoeveelheden. En waarom melk goed
of niet goed is voor de mens, wordt
in vele bewoordingen en met veel
argumenten overal in het web uit
de doeken gedaan. Een kort internet-citaat va n
de niet-melk-partij
geef ik hier graag
door: “Melk niet
goed voor elk: Uit
onderzoek op 7000
jaar oude skeletten
blijkt dat een aantal geen melk konden verdragen. Om
het witte goud te
kunnen verterenheeft een lichaam
een bepa a ld gen
nodig om de lactose af te kunnen
breken. Een kleine
tien procent van
onze verre voorouders ontbeerden
dat gen en zullen
zich niet ﬁjn hebben gevoeld na het
nuttigen van melk
wat zich kan uiten in diarree en
hevige buikpijn.”
Het is me wat, niet
waar? En ik heb zelfs gehoord, dat
het vanwege deze melk-intolerantie niet zonder meer verstandig is,
melkproducten naar Afrika uit te
voeren. Het zij zo. Jammer wel voor
ijverige, graag exporterende Nederlandse zuivel-producenten.
“Melk is goed voor elk, behalve
voor Jan, die piest ervan.”Zozo,
geen kattenpis hè. Ik heb het versje
vroeger van mijn mammie overigens
anders geleerd: ‘Mellek is goed voor
ellek, behalve voor de kleine Jan, die
pist er in z’n bedje van’. Loopt veel
beter, vind ik – ja, ik hield veel van
mijn mamma, echt waar :-). En nu
bedoel ik met dat lekker lopen niet
dat plasje – want dat zal wel losgelopen hebben en moet je verder m’n
moeder maar vragen - meer echter
dat spreukvers zelf, zo kersvers,
smeuig en een beetje uitgedijd en
... veel vloeiender en dus stukken
beter. En het geciteerde vers betreft

mij persoonlijk niet eens, maar mijn
lieve oom, oom Jan. Ik zelf heet
naar mijn peetoom, oom Piet, en
dan luidt het versje uiteraard: ‘Melk
is goed voor elk, behalve dan voor
Piet, want die lust het niet.’ Krek,
zo is het maar net!
Kennen jullie het liedje nog, die
oude hymne die bij de wieg van
een verse boreling veelvuldig gezongen werd? : “Schuitje varen,
theetje drinken. Varen we naar de
Overtoom, drinken er zoete melk

met room, zoete melk met brokken, kindertjes mogen niet jokken.’
Ja? Ok, maar vraag me nou niet,
waar die ‘Overtoom’ is: Voorzover
ik het weet, ligt die in Amsterdam.
Zoek dat nou zelf maar uit. Verder
staat dit liedje ook duidelijk in de
heilige Nederlandse varenstraditie,
vanwege dat ‘schuitje’ natuurlijk.
Een echt, stevig, in de Zaanstreek
gebouwd Hollands bootje, heus
waar! Nee nee, dit alles bedoel ik nu
niet, maar wel wil ik wijzen op die
‘zoete melk’ - ja ja, suiker lusten we
als Hollanders wel: in de thee, in de
koﬃe, in de warme melk. Die melk
met ‘room’ erop van mijn citaat:
Zou hiermee niet eerder het ‘velletje over de melk’ eronder bedoeld
zijn, als de beker wat afgekoeld is?
... yök! Of toch die ‘volvette melk’,
die door ons - dieetvaste mensen nauwelijks nog gedronken wordt?
Verder zou ik vooral willen wijzen
op die ‘melk met brokken’, aange-
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dikt wit vocht dus met broodkruimels of wat grotere, lekkere brokjes
oud brood – maar dan niet gebraden
hoor, want dan zijn het soldaatjes,
‘köyhät ritarit’ of croutons. Ook wel
lekker, daar niet van, maar die bedoel
ik hier dus niet. En ... als je verder
handig bent met google en internet,
vind je gegarandeerd vele zoete-melkrecepten, zoek maar zelf en let er dan
vooral op, dat er kaneel en suiker in
vermeld worden, anders wordt het
huilen met de pet op, wat de zoetheid van het kookproduct betreft in
ieder geval.
Jaja, je krijgt er bij deze zoete herinneringen ‘een brok van in de keel’,
vind je niet? Lieve lezer(es), weet je
dat er serieus veel geschreven wordt
over deze keelkwaal. En dat wil ik
helemaal niet belachelijk maken
hoor, maar in mijn eigen herinnering schiet er bij mij meestal pas een
brok in de keel, als ik emotioneel
door iets aangegrepen ben en door
mijn nervositeit geen woord meer kan
uitbrengen. Ik sta dan perplex, met
de mond vol tanden en dus ... met
een brok in m’n keel. Er komt geen
zinnige klank meer uit mijn strot.
En dan hoef ik niet naar de dokter,
heus niet, maar ik moet wel wachten,
tot de zenuwbui voorbij is en ik mijn
stem en mijn praatje teruggevonden
heb. Ja, die brok van onopgeloste
spanning in de keel, vervelend wel
hoor, als het je treft. Nee, geef mij of mijn hond – dan maar liever ‘een
lekker brokje’, dat wordt gegarandeerd zonder keelproblemen en van
harte opgepeuzeld. Als er dan maar
geen ‘brokken’ van/uit de muur vallen, want dat doet echt pijn. Jee, wie
denkt er niet bij het woord ‘brokje’
aan de ‘speculaasbrokken’, het beste
van het beste, of de ‘chocoladebrokken’, allebei zo passend in de komende sinterklaas- en kersttijd.
Een heel oude Nederlandse uitdrukking is ‘(N)iets in de melk te
brokken hebben’, ook wel in de iteratieve vorm van ‘brokkelen’ mogelijk. Geld is macht, dus die brok
moet wel iets met een buidel geld
te maken hebben, zodat de bezitter
ervan daarmee macht kan kopen of
vanwege de ons allen bekende ‘Lilius’- of ‘Ollila’-uitstraling gewoon
macht bezit. Om toch nog even op
het woord ‘broodkruimel’ terug
te komen: Bij de uitdrukking hier
wordt i.p.v. ‘brokken’ of ‘brokkelen’
ook wel eens ‘kruimelen’ gebruikt!
Vandaar. Bij ‘stukken en brokken’,
bij kleine beetjes dus, wordt alles nu
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wel duidelijk, niet waar? En als de
‘melk met brokken’ maar lang genoeg
op een zacht pitje of op een electroplaatje (op één of twee) sudderend
en pruttelend kookt, worden zelfs
‘de hardste (vlees)brokken zacht’
en is het heerlijk, deze spijs tot je te
nemen. Hmmm, zalig :-). Na deze
broodpap of vleessoep zullen we er
maar, wat het eerste deel van dit artikel betreft, een punt achter zetten
of als je liever wilt: ‘een punt aan
zuigen’. Zo’n zuigende tuitmond past
overigens uitstekend bij het verorberen van die ‘zoete melk met brokken’.
Smakelijk.
Zo, nu zijn we bij deel twee beland,
in Nederland met zijn STROOP. Ik
kan het nu wat korter maken, want
wat mij betreft is hier qua taal minder te melden, ook al is stroop op
zich heel lekker, erg interessant en
veelverspreid. Vooral de Betuwe en

dan Limburg staan erom bekend en
uiteraard ook over de grens, de Haspengouw (rond Genk) en het land
van Herve (rond Luik), waar zelfs de
heel aparte ‘Luikse stroop’ vandaan
komt. Wij Hollanders beperken ons
tot de allerdaagse appel- en perenstroop. En wat dan Flipje van Tiel in
de Betuwe en Canisius in Schimmen
(Zuid-Limburg) betreft, wordt de
zogenaamde ‘Rinsche/Rinse appelstroop’ gemaakt uit een frissmakend
mengsel van bieten- en appelsiroop.
Natuurlijk zijn de woorden ‘stroop en
siroop’ in principe dezelfde, maar ...
bij ‘stroop’ denken wij aan die echt
donkere, lekker zoete massa in kartonnen bakjes of metalen blikjes van
ons dierbaar vaderland; en bij ‘siroop’
aan iets anders van lichter kleur en
ook vloeibaarder, iets, wat moeder
bijvoorbeeld in de keuken bij het
bakken van koek en cake gebruikte.
Die laatste ‘siroop’ (‘siirappi’) zie

je ook veel in Finland, die eerste
‘stroop’ echter helemaal niet.
Wat betreft het woordje ‘rins’ wilde
ik nog een opmerking maken. Wat
het niet betekent, vond ik keurig
verwoord in het internet: “Mogelijke
teleurstelling voor diegenen die bij
Rinse Appelstroop altijd dachten aan
het lieﬂijke Drenthse dorpje Rins,
waar de appels uit een eeuwenoude
boomgaard nog op ambachtelijke
wijze tot stroop worden vermaakt.
Of die dachten aan de gezonde
Hollandse boerenjongen Rinse, die
op zijn houten klompen met blozende wangen de al even blozende
appels met een stralend witte glimlach in de stroop doet verdwijnen.”
(http://lunch-url.nl/?id=233)

hun grondgebeid, dus omgekeerd).
Een andere opmerking is hier ook
op z’n plaats, namelijk, dat Rijnwijn
naar mijn smaak vaak juist zo/te zoet
is en andere witte wijnen daarentegen
- laten we zeggen wijn uit Italië zoals
de beroemde Orvieto-wijn - vooral
pittig zoet en heerlijk indommelend
fris zijn. Maar goed, dat kan vroeger
anders geweest zijn.
Laten we het dus hier maar op zoet
houden en een product noemen, dat
wat etenswaren betreft op Schiphol
op de nummer twee van de verkoopstatistiek staat: de ‘stroopwafel’. Op

Verder kan ik nog op de ‘strooplikker’ heenwijzen, de hielenlikker,
de vleier, de hypocriet, of misschien
zelfs – olala, sorry – de kontelikker. O ja, je kunt in ieder geval wel
iemand ‘stroop om de mond smeren’, wat uiteraard met het vleien
van een persoon die je nodig hebt
samenhangt. Hierbij is met ‘stroop’
eigenlijk ‘honing’ bedoeld, ook zo’n
kleverige, maar wel heerlijke massa.

Wat het wel betekent, stond er
ook in het kort: “In werkelijkheid
blijkt ‘rins’ een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis “lichtelijk zuur”.
Wel correct hoor, want deze
stroop is inderdaad wat zurig, zoetzuur zegt men ook wel, maar dan
denk ik persoonlijk meer aan die
heerlijke Russische augurkjes uit
Wiborg, fris en zoetig. En omdat
we weten, dat de Zuid-Limburgse
en Betuwse streken - tot aan de
rijksgrens, de Rijn dus – al Romeins waren rond het begin van
onze jaartelling en voorts, dat Flipje van Tiel graag en grif toegeeft, dat
zijn Rinsche appelstroop(en ik heb er
wat van gegeten hoor, toen ik klein
was, reken maar :-), vanaf rond 1900
in Tiel geproduceerd, een voorganger
in het Duitse Rijnland had, namelijk
‘Rheinisches Kraut’ (dat nu nog gemaakt en genoten wordt en gewoon
zoals bij ons appelstroop als broodbeleg is), is het woord ‘Rinse’ bij de
appel/bieten-stroop beter te begrijpen: ‘Rinse = Rijnse’, zo eenvoudig is
het. (Overigens oprecht mijn excuses
voor deze laatste lange en ingewikkelde zin; maar hij klopt echt, lees
hem nog maar eens over!).
Een andere verklaring is, dat de
Rijnse wijnen gewoon wat zuriger
zouden smaken dan witte wijnen
van elders en dat de betekenis van
‘rins=zoet-zuur’ daarvandaan komt.
Misschien wel, maar de eerste verklaring vind ik wel zo duidelijk en origineel, temeer daar het Rijnland over
de grens tot achter Keulen historisch
gezien lange tijd Nederlands grondgebied was (of wij waren misschien

Qua taal biedt de stroop ons echter
niet meer zo heel veel.
Eufemistisch heb ik iemand wel
eens (bepaald onvriendelijk) tegen
een ander horen zeggen, dat hij ‘in
de stroop kan zakken’, waarbij het
woordje voor stroop oorspronkelijk
een heel andere, kwalijk riekende en
wat kleverige masse aanduidt, die
eerder bij een boerderij gevonden
wordt. A propos, ik herinner me nog
een schitterende scène uit de ﬁlm van
Jos Stelling, ‘De Vliegende Hollander’, waarin iemand de beerput in
gedreven wordt en langzaam maar
zeker wegzinkt in die brij. Een sappig
tafereel was dat, dat toneel rond en in
die mooie kuil met koeienstront!

de eerste plaats van de lijst zal onze
Goudse of Edammer kaas dan wel
staan. De bakermat nu van de stroopwafel – vanaf eind achttiende, begin
negentiende eeuw - was de internationaal beroemde stad Gouda, zodat we misschien zó op de volgende
manier een traditioneel Hollands/
Gouds identiteitsbeeld zouden kunnen oproepen: Een man/vrouw in
traditioneel Goudse klederdracht,
bij een kop versgezette koﬃe en met
een Goudse stenen pijp in de mond,
waaruit heerlijke, naar de weduwe
van Douwe Egberts geurende tabak
opwalmt, een waardig persoon dus
wel, die ‘s avonds bij het licht van een
Goudse waskaars een zalige Goudse
stroopwafel smikkelt, terwijl hij/zij
diep- en intevreden om zich heen
kijkt. En dat te meer, omdat hij/zij
kort tevoor een heerlijke dikbesmeerde boterham met Goudse kaas en
Goudse stroop erop met het grootste
plezier heeft opgepeuzeld. Maar dat
laatste wisten we al, want zoiets hebben we boven in de inleiding reeds
gesuggereerd :-).

Op het gebied van liedjes kom ik
nu niet veel verder dan ‘Hop Marianneke, stroop in het kanneke, laat
de poppetjes dansen ...’ of ook: ‘Hop
Marjanneke, stroop in het kanneke,
hop Marjanneke Jansen. Eertijds was
de prins in het land en nu die kale
Fransen’.
Marianne is de koosnaam van
Frankrijk; de poppetjes zijn de Franse
soldaten, die vanaf 1795 ons ter verovering kwamen opzoeken; de prins
was de Oranjeprins Willem V, die
uit angst voor Napoleon weggevlucht
was naar Engeland, en de Fransen
waren kaal, omdat ze hun ouderwetse
pruiken thuis hadden gelaten.
Vraag blijft wel, wat die Marjanneke met die ‘stroop in het kanneke’ wilde. Misschien wilde ze de
Nederlanders lijmen, wellicht wilde
ze hun ‘stroop om de mond smeren’,
opdat zij maar goed Frans zouden
leren en haar cultuur over zouden
nemen? Gedeeltelijk hebben ze dat
nog gedaan ook. Maar dit laat ik nu
graag ter verdere interpretatie aan de
lezer(es) over. Ik zelf zet er hier een
punt achter, tot ziens.
Met groet,
Petrus alias Pietu

Taalhoek
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Stadsverwarming
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Ieder jaar, als eind juli ‘s avonds de
straatlantaarns weer aangaan, weten
we: de zomer is al weer bijna voorbij. Een paar weken later beginnen
dan de scholen weer. Als dan, weer
even later, de Salatut Elämät weer
van start zijn gegaan weten we, dat
we nu echt weer bijna 10 maanden
vastzitten aan een leef-schema wat
draait om school en werk. In de laatste week van augustus begonnen de
bomen al geel te kleuren en toen de
temperatuur ’s morgens onder de tien
graden bleef, begon ik maar alvast de
tuinstoelen op te ruimen.
Wat ging de zomer snel, dit
jaar. Deze zomer was, zoals de
Finnen zeggen, kort, maar met
weinig sneeuw. Wel was er regen, veel regen. 54 regendagen
hadden we deze zomer en maar
één dag was het warmer dan
25 graden. Door de vele regen
werd alles wel mooi groen, maar
veel tijd om in de tuin te zitten
luieren in een makkelijke stoel
met een boek en een kopje koﬃe
had helaas ik niet. Mijn eigen
vakantie was nog niet begonnen
en ik had het druk met van alles. Eerst vond er binnenshuis
een kleine renovatie plaats en
de klusjesman had zijn werktuigen en allerlei spullen in de
tuin uitgebreid. Nadat deze renovatie klaar was begon alweer
de volgende klus en die was nog
heel wat omvangrijker: de aanleg van stadsverwarming.
Eigenlijk was vorig jaar al besloten, dat we onze bijna 30 jaar
oude, trouwe olieketel zouden
laten vervangen door een warmtewisselaar. Stadsverwarming zou goedkoper zijn en milieuvriendelijker omdat
de warmte gedeeltelijk een bijproduct
is van de electriciteitscentrale. Wel
wordt ook warmte opgewekt door de
verbranding van hout, turf en olie.
We besloten dus om dit jaar niet opnieuw onze olietank te laten vullen
en om de stadsverwarming in juni
te laten aanleggen. Ik ging voor de
zekerheid van tijd tot tijd bij Oulun
Energia vragen hoe het met de plannen stond, want we dachten, dat we,
als het te lang duurde, zonder olie
zouden komen te zitten. We spraken
af, dat in juni begonnen zou worden.
Toen juni echter al gevorderd was,
het was al Juhannus geweest, was er
nog niets gebeurd.
Het bleek, dat er door ons ook nog
van alles geregeld moest vorden, o.a.

met de installateursﬁrma. Ik heb in
de loop der jaren in Finland de gewoonte aangenomen, om in plaats
van te bellen, aangelegenheden met
instanties en diensten zoveel mogelijk face-to-face te regelen. Naar
mijn gevoel kan ik in het Fins ingewikkelde dingen beter uitleggen of
uitleg vragen als ik de ander zie en
word niet zo snel afgewimpeld. Na
verschillende bezoeken aan Oulun
Energia en de installatieﬁrma begon
men half juli dan eindelijk met de
aanleg. Op een middag stond er opeens een kleine graafmachine in onze
tuin en werd in korte tijd een keu-

de werkzaamheden uit waardoor elk
deel van het werk door een ander
“team” wordt gedaan. Dit is een mogelijkheid om de kosten enigszins te
beheersen, maar daardoor wordt het
project voor de klant minder overzichtelijk. Ons was bijvoorbeeld niet
duidelijk wie de aardleiding zou repareren. Aan elke werkman, die iets
met kabels te maken had, lieten we
kapotte kabel zien. Allen bevestigden, dat het wel weer gemaakt moest
worden, maar zeiden niet door wie.
En ondertussen lag onze tuin er
gewond en hulpeloos bij en gingen
gras en struiken langzaam dood.
Begin augustus waren we een week
naar Nederland en toen we terug
kwamen bleek de geul te zijn dichtgegooid en was ook de rest van de
rozenstruiken uit de grond gehaald.
Vroege herfstkleuren van verlepte
struiken sprongen in het oog.
Ook na onze vakantie ging het
werk door: de eigenlijke ingreep
vond plaats. De oude olieketel werd
verwijderd. Dit ging sneller dan ik
verwacht had. Na een paar uurtjes
was het gevaarte al gesloopt. 300
kilo woog het en er moesten 3 sterke mannen aan te pas komen om
het af te voeren. Hierna heeft het
nog een paar dagen geduurd en toen
was het meeste werk gedaan. Warm
water was er weer en we konden beginnen met het opknappen van de
schade in de tuin. De aardleiding
moest nog steeds gemaakt.

rige geul gegraven. De graafmachine
wist de paar bomen in onze tuin te
omzeilen, maar van de rozenstruiken
werd de helft uit de grond gehaald en
ergens anders geparkeerd.
Wie denkt, dat hierna het project
snel afgerond kon worden, heeft het
mis. Pas een week later gebeurde er
weer wat: in de geulen werden namelijk buizen gelegd. In de muur
van de ruimte, waar de warmtewisselaar kwam, werd een gat geboord.
In de muur bleek op die plaats juist
een aardleiding te zitten. En van die
aardleiding waren ná het boren drie
stukken over ....
Weer een paar dagen later werden
de buizen met elkaar verbonden.
Weer pauze. De buizen werden van
isolatiemateriaal voorzien, waarna er
weer een pauze volgde. En zo ging
het verder. Oulun Energia besteedt

Achteraf gezien heeft het aanvragen en verkrijgen van stadsvewarming veel langer geduurd en was
het veel ingewikkelder dan we dachten. Veel folders waren om te lezen
en formulieren om in te vullen. In het
Fins natuurlijk. Evenals de teksten
op de displays van de regelsystemen
die de temperatuur van het water aan
passen aan de buitetemperatuur. En
bij toeval waren we er al in het voorjaar achter gekomen, dat we subsidie
konden krijgen.
Gelukkig werkt nu alles goed en
we zullen we zeker nog veel plezier
hebben van onze beslissing. Wel
een beetje jammer, dat door de regenachtige zomer er minder turf
is gewonnen en dat daardoor de
stadsverwarming weer meer op olie
zal gaan draaien. Dus duurder zal
worden.
Marina Nijhuis

Kopij inleveren voor 8 November 2008
Artikelen, tekeningen en foto's dienen verzonden te worden naar de redactie. Teksten met zo min mogelijk lay-out
aanleveren. Plaatjes liefst in gif of jpg formaat en apart (geen onderdeel van de tekst) . Vergeet niet dat noorderlicht in
zwart-wit gedrukt wordt!! Bekijk de plaatjes daarom eerst in grijsschaal voordat je ze opstuurt. Tabellen graag apart
inleveren (niet in pdf of een graﬁsch formaat)! Alle sun open oﬃce en microsoft oﬃce documenten worden geaccepteerd. Zend het geheel per email naar noorderlicht@nederlandsevereniging.ﬁ

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

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

Eens per maand
TURKU
Steakhouse & Bar Ribs (Porthaninpuisto)
OULU
In Oulu wordt soms een feestje bij de mensen thuis gehouden, stuur
Marina een mailtje voor plaats en tijd.
JYVÄSKYLÄ
In Jyväskyla willen de contactpersonen graag een maandelijkse borrelavond wil organiseren. Neem contact op!
HELSINKI
Elke tweede vrijdag van de maand is er een borrel.
•

Pullman Bar (centraal station, tweede etage)

•

Contactpersoon: Siert Wieringa (040 -3513480)

Contactpersonen
Regio

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

Contactpersoon

Jos Helmich
Siert Wieringa
Contactpersoon Joensuu
Joanneke Reudler Talsma
Contactpersoon Lapland
Nellie Visscher-Jäkkö.
Henriette Rantalaiho
Contactpersoon Mikkeli
Marina Nijhuis
Contactpersoon Salo
Johan Scholliers,
Contactpersoon Turku
Peter Zaagsma
Maaike Beenen

Email

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

Regiocoördinator is Karin de Callafon: regionaal@nederlandsevereniging.ﬁ

Tel

044 - 331 7766
040 - 3513480

044 9461655
05-424081
050 - 5828116
040 -7590703
050 - 599 4359
040 - 838 6408
050 - 599 3116

Actuele Informatie
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