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door Hester Be

De Pyros is het verenigingsblad 
van A.S.V. Prometheus.

De redactie bestaat uit Francine 
Maessen en Vera Verkooijen 
(praesides), Freek van Vliet 
(vormgeving), Dominique 
Hofman, Eden Zhang, Eline 
Berkhout, Erwin Dijkstra en 
Larissa Koedood.

Onze dank gaat uit naar Cid 
Swanenvleugel, Felice Hofman, 
Francine Geurts, Freya Freytag, 
Hester Be, Loes de Bruin, Sander 
Huls, Vita Jansen en Ward de Kock 
voor hun bijdragen aan deze editie.

De afbeelding op de omslag is 
gemaakt door Felice Hofman. Kijk 
voor meer mooie foto’s op 
www.rugzakvolreizen.nl.

Dit is de Pyros van april 2017, 
gedrukt onder bestuur Parcival. 
Het betreft de eerste druk van het 
kalenderjaar 2018 en de tweede 
van het academisch jaar 2017-2018.

Kopij voor de volgende Pyros kan 
gestuurd worden naar pyros@
asvprometheus.nl, tot uiterlijk 
1 juli 2018. Gelieve (ruim) van 
tevoren contact op te nemen
met de redactie o.v.v.
‘Freelancers’.

Colofon

Lieve lezers,

Voor je ligt, of op je scherm zie je, de nieuwste Pyros, 

deze keer met als thema Azië. Een continent wat tot de 

verbeelding spreekt en waarvan wij geprobeerd hebben 

zo veel mogelijk verschillende aspecten in beeld te 

brengen. Van India tot China, van Indonesië tot Japan, 

deze Pyros maakt een lange reis langs de Oriënt. In de 

nieuwe column Prometheus voor de buis zullen Eline en 

Vera ons vertellen over Bollywoodfilms. Larissa vertelt 

ons over hoe zij heeft leren koken met de Indiase keuken 

en ons nieuwe redactielid Dominique heeft geschreven 

over de problematiek van olifanttoerisme. Daarnaast 

hebben we ook weer mooie bijdragen van enkele 

Prometheanen buiten de redactie, zoals het magisch-

realistische verhaal van Loes, een uitleg van Cid over de 

herkomst van het woord ‘tulp’ en een interessant artikel 

van Ward over het internationalisme in China en Japan. 

Eigenlijk hebben we te veel artikelen om op te noemen, 

dus we hopen dat er voor iedereen iets bij zit.

Naast al dit leuke nieuws ook iets anders: na zes jaar 

redactielid te zijn geweest (en iets korter co-praeses 

met Vera) neem ik met deze Pyros afscheid van de 

redactie. Ik laat de Pyros met een gerust hart achter in 

de capabele handen van de andere redactieleden en zal 

heus nog wel af en toe als freelancer bijdragen leveren, 

maar het is tijd om nu ruimte te maken voor jonger 

bloed. Graag wil ik zowel alle redactieleden die ik heb 

meegemaakt als alle lezers van de Pyros bedanken voor 

de fijne tijd die ik hier heb gehad. Samen maken we dit 

mooie verenigingsblad mogelijk. 

Ik wens de redactie veel succes en creativiteit toe, 

Francine

Ps. Als jij graag de eerste Pyros waar Francine aan mee 

heeft gewerkt wilt bekijken, vraag dan aan onze ab-actis 

of zij je kan meenemen het archief in! Daar liggen alle 

oudere exemplaren van de Pyros.   



6 7

door
Vera VerkooijenJezelf zijn als iemand anders - de wereld van cosplay

Costume play oftewel cosplay is 
oorspronkelijk ontstaan in Japan, maar 
is nu verspreid over de hele wereld; in 
bijna elk land is er een grote cosplay- 
community en zijn er grote beurzen 
waarbij er mensen met verschillende 
achtergronden en van verschillende 
fandoms samenkomen. Op deze beurzen 
trekken mensen over het algemeen 
een kostuum aan dat ze zelf gemaakt 
of gezocht hebben van iets dat zij 
fantastisch vinden.

Suzanne (cosplayt 11 jaar) cosplayt 
het liefst karakters die echte leiders zijn, 
en voor niets en niemand bang, die van 
zichzelf weten waar hun kracht ligt en 
anderen daar graag op wijzen, zoals 
Voldemort. Julia (cosplayt 6 jaar) gaat 
vaker naar conventies als het schattige 
vrouwelijke karakter met een gespleten 
persoonlijkheid, die het liefst raar haar 
hebben, zoals Monika uit Doki Doki 
Literature Club. Judith (cosplayt 3 jaar) 
kiest nu voornamelijk de iets atletischere 
types uit of de iets intelligentere 
personages, zoals professor Layton.

De vooroordelen
Julia: “‘Cosplay? Dat is toch verkleden 
als die Chinese tekenfilmfiguren?’”

Suzanne: “‘Dat is toch van die 
porno..?’ Ja, dat is waar mensen het van 
kennen.”

Julia: “Ja, de hentai. En wat ik 

ook wel vaak hoor is: ‘Oooh, dus dat is 
gewoon een soort van verkleedfeestje?’”

Judith: “Dat is het niet.” 
Julia: “En: ‘Maar waarom steek je 

dan zoveel tijd in een kostuum dat je 
maar een keer aantrekt?’”

Judith: “Because it’s cool, I feel 
great.”

Julia: “Of: ‘Heb je issues met je 
zelfvertrouwen dat je dit doet?’ Het 
algemene beeld dat mensen hebben van 
cosplayers is dat het mensen zijn die 
gamen, niets doen met hun leven, geen 
vrienden hebben, en daarom maar naar 
conventies gaan.”

Suzanne: “En wat dan niet helpt, is 
dat tv-programma’s die cosplay in beeld 
willen brengen, slechts op de minst 
sociaal vaardige cosplayers afstappen, 
omdat die het meest tv-waardig zijn. Zo 
blijft dat beeld bestaan. Terwijl het in 
feite echt een ontzettend sociale en fijne 
community is.”

Julia: “Mensen lijken ook niet te 
luisteren als je ze dat vertelt. Ze willen 
alleen bevestiging van de ideeën die ze 
hebben.”

Waarom cosplay?
Judith: “Life questions…”

Suzanne: “Dat is een goede… Ik ga 
even naar het plafond staren.” 

Judith: “Voor mij was het iets om 
samen met mijn vrienden te gaan doen. 

De eerste keer dat ik cosplayde had ik een 
groepskostuum van Kuroko no basket, 
dat was heel fijn. En voor mij is het ook… 
Ik ben niet sociaal heel zeker, maar als 
je daar rondloopt zie je een karakter dat 
je herkent en daar kan je dan gelijk een 
gesprek over beginnen. Dan klikt het 
gelijk en dat is fijn. Het is voor mij een 
manier om mijn sociale vaardigheden 
wat op te schroeven en tegelijkertijd iets 
heel leuks dat ik met mijn vrienden kan 
doen.”

Julia: “Ik vind het hele vrije eraan 
heel fijn, over het algemeen is iedereen 
heel open en aardig tegen elkaar, dat 
is in ieder geval mijn ervaring. En wat 
dat zo fijn is aan cosplay is dat iedereen 
gelijk kan zien waar jij fan van bent. 
Mensen weten gelijk dat je een serie hebt 
gekeken en zo kan je dus ook echt met 
mensen goed in gesprek raken. Ik heb 
nu ook mijn beste vrienden via cosplay 
ontmoet. Daarnaast vind ik het heel erg 
leuk om iets te maken en dat daarna ook 
te dragen.”

Suzanne: “Ik denk dat de 
community op zich niet heel awkward 
is, maar toen ik vijftien was en net 
begon met cosplay was ik zeker weten 
wel awkward. Toen was het voor mij 
inderdaad ook een manier om sociale 
interacties wat te oefenen. Ik weet dat 
ik via cosplay een aantal vrienden voor 
het leven heb gekregen. Op dit moment 
vind ik het allerleukste aan cosplay 
dat mensen tijdens de weekenden van 
conventies echt álles geven. Ze laten zich 
van hun allerbeste kant zien. Iedereen 
is vrolijk en trots op de dingen waar ze 
al een lange tijd mee bezig zijn geweest 
en dat is gewoon heel erg leuk. Het 
geeft een ontzettende boost aan energie, 
zodanig dat ik in de weken daarna er 
nog energie van kan krijgen. Maar net na 
een conventie kom ik altijd even in een 
dipje terecht. Ik leef er echt naartoe en ik 
leef er weer vanaf. Tussendoor kijk ik op 
Instagram wat mensen in de tussentijd 
allemaal aan het maken zijn voor de 
volgende conventie. Voor mij is het echt 
een way of life.” 

Beginners vs ervaring
Suzanne: “Eigenlijk is iedereen binnen 
cosplay gelijk aan elkaar, maar je hebt 
wel mensen die in de top zitten en meer 
ervaring hebben en die graag van andere 
mensen met veel ervaring tips krijgen. 
Ik noem dat de top omdat deze mensen 

het meest waarschijnlijk  via cosplay 
een baan zullen vinden als bijvoorbeeld 
kostuumontwerper. Voor hen is het dus 
wel belangrijk dat je bepaalde mensen 
kent. Maar er is nergens op conventies 
een gevoel van ‘wij zijn beter’, iedereen 
weet dat de top ook ooit begonnen is met 
gewoon outfits bij elkaar te zoeken of 
kopen.”

Julia: “Er is wel een soort van ‘de 
mensen die iedereen kennen’, of die op 
social media een groot netwerk hebben. 
Voor hen is cosplayen meer een baan 
dan een hobby. Op conventies kan 
je op zich ook wel merken wie er net 
nieuw zijn en wie er al een paar jaar 
rondlopen, maar het is niet dat je denkt 
‘oh, jij bent slechter dan ik, je staat lager 
op de cosplayladder’. Het is juist leuk 
om te zien hoe creatief mensen kunnen 
zijn als ze nog niet veel ervaring hebben 
en ervaring uit te wisselen en iemand 
misschien te helpen.”

Judith: “Ik ben het er zeker wel mee 
eens, maar ik ben echt een cosplaynewbie. 
Ik cosplay nog niet eens drie jaar en 
maak nog niet mijn eigen kostuums. Wat 
ik nu doe en heel leuk vind, is kostuums 
bij elkaar zoeken. Ik speur af en toe hele 
dagen het internet af om dé perfecte 
outfit bij elkaar te krijgen.”

Julia: “Er is ook niets mis met 
dingen niet zelf maken, ik doe het ook 
regelmatig als ik een specifiek iets nodig 
heb. Of dat ik dan delen van de outfit zelf 
maak, maar dan het jasje bijvoorbeeld 
wel koop gewoon, omdat dat tijd scheelt 
of omdat het perfecte jasje al bestaat.”

Het is nooit klaar
Suzanne: “Ik ben best trots op de 
kostuums die ik tot nu toe heb gemaakt, 
maar ik moet toch zeggen dat ik trotser 
ben op het feit dat ik ze af heb gemaakt. 
Mijn skill level is hoog, maar mijn artist eye 
kan zien dat er nog veel dingen verbeterd 
kunnen worden. Dat is altijd een strijd 
denk ik, permanente dissatisfaction.”

Judith: “Het is nooit klaar. Er is 
altijd wel iets dat nog anders kan of wat 
er nog bij kan, daar heb ik nu ook al last 
van.”

Suzanne: “Ik ben heel erg eigenwijs, 
en ik wil veel. Dus ik gooi heel veel geld 
in om éénmalig met een nieuw materiaal 
te werken, en dan maak ik natuurlijk 
geen testversies, waardoor het allemaal 
niet zo supergoed gaat. Als ik nou in vijf 
stapjes hetzelfde kostuum had gemaakt, 

“Cosplay, cosplay,
Everybody dance.
Cosplay, cosplay,
Took three months to make these pants.
Cosplay, cosplay,
I just glued my hand to my head”

-- Een klein stukje uit een cosplay lied

Iedereen trekt wel eens een kostuum aan voor een themafeestje of voor 

carnaval, maar sommige mensen nemen dit toch nét iets serieuzer. 

Prometheanen Aisha AquaAssassin (Suzanne Ruhof), Judichi (Judith 

Ravensburg) en AkagaYuria (Julia Mestrum) vertellen alle ins en outs van 

de wonderlijke wereld van ‘cosplay’.

Judichi / Judith
Aisha AquaAssassin 

/ Suzanne

Cosplay 
geeft een 

ontzettende 
boost aan 
energie

“

”
Kostuums 
maken is

nooit klaar“
”
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zou het allemaal veel beter gaan, maar 
de Aish-AquaAssassin-alias denkt ‘nee 
nee, het gaat de eerste keer wel goed!’”

Julia: “Dat ken ik ja! Dat Julia denkt: 
‘Dan begin ik toch gewoon drie maanden 
van tevoren en dan heb ik het met twee 
weken af en dan heb ik nog twee en 
een halve maand om het nog eens na te 
kijken en alles even rustig af te maken.’ 
Maar mijn cosplayalias denkt dan: ‘Ik 
heb nog drie uur, ik moet nog twee 
broeken en een jasje maken… challenge 
accepted.’ En dan zit ik uiteindelijk toch 
huilend achter de naaimachine.”

Trots
Suzanne: “Maar ik ben toch wel echt 
trots op mijn kostuum Sephiroth van 
Final Fantasy VII. Daar heb ik zeven 
jaar over gedaan, maar ik heb het toch 
afgemaakt! En daar ben ik trots op.”

Julia: “Dat herken ik echt heel 
goed ja! Ik ben niet per se heel trots op 
dingen die heel perfect zijn, maar meer 
op dingen die ik echt zelf af heb gemaakt 
en toch met plezier heb gedragen.  Maar 
ik ben toch ook wel heel trots op een 
kostuum dat ik heb gemaakt: toen was 
ik iemand van Dinosaur King, maar dat 
was een heel moeilijk kostuum met heel 
groot haar. Ik heb toen helemaal bedacht 
hoe en met welke materialen ik die pruik 
kon gaan maken en ik ben dan ook echt 
wel trots dat dat me gewoon gelukt is. 
En ik weet wel dat ik een kostuum heb 

gehad dat nog niet supergoed was, maar 
ik ben daar echt trots op. Dat was mijn 
officer Jenny-cosplay van Pokémon. Die 
heb ik samen gemaakt met mijn oma, zij 
maakte de outfit en ik maakte de pruik 
en de pet. Het was ontzettend moeilijk, 
maar heel leuk en fantastisch dat het 
gewoon af is.”

Judith: “Ik heb nog niet zoveel 
cosplays, maar op mijn eerste cosplay 
ben ik toch wel trots. Dat was Kuroko 
no Basket en ik had alles zelf gehaald 
en gevonden. Op de conventie kwam ik 
ook mensen tegen die hetzelfde waren 
en dat was gewoon gaaf. En ik ben ook 
echt trots op mijn Supergirl-kostuum 
want dat is het eerste kostuum waar ik 
écht zelf iets van gemaakt heb, dus dat 
is echt leuk.”

De voorbereiding
Suzanne: “Ik zou zeggen minimaal drie 
maanden per kostuum, als je er echt 
tijd voor hebt. En dan bedoel ik dus elk 
weekend en vier avonden in de week. 
Liever een half jaar. Maar dat verschilt 
natuurlijk per kostuum; toen ik samen 
met een vriendin meedeed aan de WK-
voorrondes in Nederland ben ik wel een 
jaar bezig geweest met het kostuum. Dan 
werkte ik er elk weekend aan, het ene 
weekend bij  mij, het andere weekend 
bij haar. Aan Sephiroth heb ik zeven jaar 
lang wat dingen geprobeerd, waardoor 
ik, nu het eenmaal af is, de dingen die 
ik zeven jaar terug heb gemaakt eigenlijk 
niet echt goed meer vind. Dus nu wil ik 
Sephiroth nog een keer maken, maar dan 
in een half jaar.”

Julia: “Voor mij ligt het er heel erg 
aan wat ik maak en hoeveel ik daarvan 
zelf maak. Ik probeer altijd op tijd te 
beginnen, maar dat lukt eigenlijk nooit. 
Er is nu bijvoorbeeld een conventie in 
juni waar ik de stof en de pruik al voor 
heb liggen, maar daar begin ik gewoon 
nog niet aan; de conventie is nog zó ver 
weg. Ik besteed ook gewoon heel veel 
tijd aan een gespeld jasje aantrekken, 
mezelf dan voor de spiegel te bekijken en 
denken ‘ja, ja dit is goed’. Dan bedenk ik 
hoe ik ga poseren op foto’s in plaats van 
dat ik aan het daadwerkelijke kostuum 
werk. En ik denk heel veel na over hoe 
leuk het is om echt zelf iets te maken. 
Dus dan gebeurt het eigenlijk nooit dat 
ik op tijd klaar ben, maar het is maar één 
keer voorgekomen dat ik écht niet op 
tijd klaar was met een kostuum. Toen 

heb ik dat het jaar daarna gebruikt. Ik 
hoop altijd drie maanden van tevoren te 
beginnen.”

Judith: “Hoe lang ik met een 
kostuum bezig ben ligt heel erg aan 
mijn impulsen. Ik ben een erg impulsief 
persoon, dus als ik dan opeens een 
kostuum bij elkaar wil vinden of maken, 
kan ik dat met drie dagen wel voor elkaar 
hebben, maar het kan af en toe heel lang 
duren. Mijn Professor Layton-cosplay en 
Kuroko no Basket-kostuums hebben veel 
langer geduurd.”

Schoenen
Julia: “Het is vreselijk.” 

Suzanne: “Je moet een bepaalde 
schoen met een bepaalde hak en een 
bepaalde hoogte hebben.” 

Judith: “Van een bepaald soort of 
materiaal.” 

Suzanne: “Óf het moet niet 
glimmen, óf juist wel. En Nederlandse 
schoenen zijn meestal te klein en zwart 
en eigenlijk best wel normaal.” 

Julia: “Totdat je een daadwerkelijk 
zwarte pump zoekt, dan hebben ze de 
juiste niet en moet je ze uit Italië halen.”

Suzanne: “En ze moeten lekker 
lopen, want je moet er een aantal dagen 
non-stop op staan.”  

Julia: “Elke schoen doet pijn aan 
het eind van de dag. Plus dat ik heel 
kieskeurig ben.” 

Suzanne: “Eskimo’s onderscheiden 
vijftig kleuren wit, cosplayers ook.”

Julia: “Uiteindelijk ben ik begonnen 
met schoenen zelf aanpassen, maar het 
duurde voor mij heel lang voordat ik 
dat bedacht. Maar echt, zoeken naar 
schoenen…”

Judith: “Het is echt een hel.” 

Leukste momenten
Suzanne: “Ik ging het podium op als 
Sephiroth en toen waren er tweeduizend 
mensen die ‘mijn’ naam ‘Sephiroth’  
schreeuwden. Toen ik het podium af 
kwam, stuiterde ik euforisch. Ik had 
zo lang naar dat moment toegeleefd, 
maar mijn echte wow-realisatie was 
nét daarna, toen ik van het podium af 
stapte.”

Julia: “Voor mij was dat ook 
inderdaad, net na mijn eerste act op het 
podium. Dat was zo gaaf. Die act was niet 
zo goed als die van dit jaar, maar het was 
gewoon heel leuk en we waren zo hyper 
allemaal. Je komt dan van het podium 

af en je wilt zo graag gillen, maar dat 
mag niet. Want ja, het is backstage, maar 
dan sta je daar in stilte je act te vieren. 
Een vriendin zei toen ‘We hebben het 
gedaan!’ en dat was zo leuk.” 

Judith: “Mijn beste herinnering is 
toch mijn eerste cosplay, vooral toen ik 
met mijn drie vriendinnen, waarmee ik 
dus Kuroko no Basket deed, een andere 
groep tegenkwam die dat ook deed. 
Toen hebben we gelijk foto’s gemaakt en 
dat is echt een van de beste foto’s die ik 
heb. De cosplay is superslecht; ik zie er 
echt niet uit, maar het is gewoon fucking 
prachtig.”

Droomkostuum
Julia: “Jessie van Pokémon. En Camilla 
uit Fire Emblem, zij heeft fantastisch 
paars haar met prachtige krullen, ze is 
echt supermooi. Ze is het moedertype en 
dat sluit heel erg aan bij wie ik ben. Ze is 
heel erg caring voor de mensen die bij haar 
staan. Ze is heel lief, maar ze is eigenlijk 
wel heel agressief. Op een gegeven 
moment komen er huurmoordenaars om 
haar te vermoorden en dan neemt ze hen 
zelf in dienst, dat vind ik prachtig. Ik heb 
haar op het moment nog niet gecosplayd 
omdat ze heel veel werk is om te maken.  
En ik weet dat als ik het nu zou maken, 
dat ik het niet zou maken hoe ik het zou 
willen maken. Ik zou dit bijvoorbeeld 

wel willen maken voor een wedstrijd, 
het zou voor mij niet een outfit zijn om 
gewoon maar even een weekendje aan 
te doen. Ik zou er echt iets mee willen 
doen. Dat kost veel tijd, maar dat wil ik 
wel graag.”

Judith: “Mijn droomcosplay is  
Alphonse Elric uit Fullmetal Alchemist 
Brotherhood. Maar dat is een groot pak 
van metaal, dus daar moet ik dan eerst 
nog veel voor leren voordat ik dat kan 
maken. Ik wil ook nog een hele goede 
Link-cosplay maken.” 

Suzanne: “Mijn droomcosplay heb 
ik al gedaan, dat was Sephiroth. Dat was 
een ontzettend gave ervaring. Nu vind 
ik wel dat het niet goed genoeg was, 
maar daarom wil ik nu een Sephiroth 
versie uit een andere game maken. Ook 
wil ik graag eens Minerva maken, maar 
ik weet niet of ze in de nieuwe game 
van Final Fantasy VII voorkomt. Ik wil 
het alleen maken als dat zo is, anders 
kennen alleen de superfans haar. Ook 
ben ik nu samen met een vriendin aan 
het plannen om volgend jaar aan de  
wereldkampioenschappen mee te doen. 
Dan ga je naar Japan voor de wedstrijd, 
en dan krijg je zeven dagen lang echt het 
beste van het beste van de cultuur en van 
de mede-cosplayers.” ■

AkagaYuria / Julia

Tips & Tricks
Kosten: Reken zeker op 150 euro minstens per kostuum!
Tijd: Hangt af van het kostuum, maar je moet hier toch wel minstens drie 
maanden voor plannen
Beste conventie om mee te starten: Animecon
Leukste conventie: Abunai
Apps: Cosplanner, o.a. overzicht in kosten en verzameling droomkostuums
• Cosplay wat je leuk vindt, waar je je hart in kan leggen.
• Zorg dat je niet de avond van tevoren alles moet doen.
• Houd niet vast aan de illusie dat zelf maken goedkoper is, dat is niet zo
• Het is niet erg om een kostuum online te kopen.
• Judge yourself and others kindly: tips geven mag, kritiek niet als het de 

persoon niet helpt.
• Lijkt cosplay je leuk, lees er dan over en bekijk filmpjes op YouTube. 

Probeer het gewoon. 
• De community is net als Prometheus echt een familie, als je erbij hoort dan 

hoor je er écht bij.
• Het boeit mensen niet wat je aanhebt, maar voor die éne fan wel en dat 

is leuk.
• Voor meer tips: benader Suzanne, Julia of Judith; ze helpen alle drie graag!

Waarom kies je een personage uit om te cosplayen?
door Francine Geurts

Ema Skye is een terugkerend bijpersonage uit de Ace Attorney-spellenreeks. 
In Phoenix Wright: Ace Attorney komen we haar voor het eerst tegen, als 
16-jarige. Ze zit nog op school, maar wil dolgraag forensisch inspecteur 
worden. In de loop van de serie zien we hoe ze telkens een stapje dichter bij 
haar droombaan komt.

Waar ik vooral veel bewondering voor heb, is Ema’s 
doorzettingsvermogen. In Apollo Justice: Ace Attorney krijgen we te maken 
met een immer geïrriteerde Ema. Na een studie in het buitenland is ze niet 
geslaagd voor de toelatingstoets van Forensische Zaken, en in plaats daarvan 
werkt ze als detective bij Moordzaken. Gedurende het spel is ze behoorlijk 
chagrijnig: ze heeft haar hele leven hard gewerkt, maar na dat gefaalde 
examen lijkt haar doel opeens onhaalbaar. Ema’s frustratie, bezorgdheid 
en stress zijn herkenbaar voor veel studenten. Maar ze blijft vechten voor 
waar ze van houdt; en in Spirit of Justice, het (tot nu toe) laatste deel uit de 
reeks, heeft de inmiddels 27-jarige Ema het eindelijk geschopt tot forensisch 
inspecteur.

Ondanks een grote teleurstelling heeft ze tóch van haar passie haar 
vakgebied kunnen maken. En hoewel ik zelf een totaal andere studierichting 
heb gekozen, heb ik het grootste ontzag voor de volhardendheid van Ema 
Skye. Daarom cosplay ik haar graag.
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Vlug, hoe heet de huidige premier van India? Ja! Nee? Welnu, 

dat brengt ons op het uitgangspunt van dit artikel. India, 

samen met China één van de reuzen van Azië met meer dan 

een miljard inwoners, is minder bekend dan zijn oostelijke 

buurman. De relatieve onbekendheid van de volkrijkste 

democratie ter wereld geldt zeker voor één van de oudste 

beschavingen op het subcontinent, de beschaving van de 

Indus-vallei. Deze bevond zich in het noordoosten van het 

huidige India langs de Indus-rivier waaraan de moderne 

naam te danken is. Over dit vroege fundament van de latere 

staat India weten we nog relatief weinig en hetgeen dát we 

weten laat zich vaak maar moeilijk verklaren… Hieronder 

lichten we een tipje van die geheimzinnige sluier op.

 
Een beschaving als elke andere?
Zonder voor de zoete verlokkingen van de vraag ‘Wat ís een 
beschaving’ te vallen kunnen we stellen dat er in het derde 
millennium voor onze jaartelling gesproken kan worden van 
een zogenoemde complexe maatschappij langs de Indus-
rivier. Er zijn bijvoorbeeld complete van kleitichels en 

baksteen gebouwde steden opgegraven, inclusief riolering en 
majestueuze gebouwen die wijzen op staatsinstellingen. Ook 
waren er graansilo’s die samen met de verzamelpunten op 
het omringende platteland duiden op een indrukwekkende 
economische organisatie die de voorgenoemde steden in 
leven hield. De Indus-vallei stond daarnaast in contact met de 
contemporaine beschavingen in het zuiden van het huidige 
Irak en Iran en het westen van China. Tot zover niet écht iets 
buitengewoons, maar het zijn de details van deze schijnbaar 
droge feiten die het oog en de geest verbijsteren.
 
Geheimzinnig en onverklaarbaar
Een belangrijk deel van de verworvenheden van de 
Indusbeschaving is iets ingewikkelder te verklaren dan bij 
andere oude beschavingen en geeft daarom aanleiding tot 
veel wetenschappelijke debatten en – een stuk vermakelijker 
– samenzweringstheorieën. Welke geheimzinnige skeletten 
heeft deze voorloper van India dan in de kast? Welnu, ten 
eerste hebben we dus wel archeologische aanwijzingen voor 
staatsinstellingen gevonden, maar eigenlijk amper indicaties 
dat er daadwerkelijk een maatschappelijke bovenlaag, een 
elite, bestond. Dit botst met veel van de algemeen aanvaardde 
kennis over de ontwikkeling van complexe maatschappijen en 
is ook fascinerend als we opnieuw na willen denken over de 
bestaande ideeën betreffende het ontstaan van de andere oude 
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Erwin Dijkstra

Onbemind en geheimzinnig: 
De beschaving van de Indus-vallei

beschavingen. Daarnaast vereist een complexe maatschappij 
boekhoud- en communicatiemiddelen zoals het schrift om te 
kunnen functioneren. De hoeveelheid tekst op het beschikbare 
beschreven materiaal lijkt echter veel te beperkt om geschikt 
te zijn voor dergelijke communicatie. Het is moeilijk om hier 
met zekerheid uitspraken over te doen zolang het schrift niet 
is ontcijferd. Verschillende logische verklaringen zijn echter 
geopperd. De belangrijkste is dat de overige teksten, eventueel 
in een ander schrift, werden geschreven op materiaal dat 
vergaan is en dus niet beschikbaar voor archeologen. 

Een derde en laatste geheimzinnige aspect van beschaving 
van de Indus-vallei zijn de uitvindingen, onder andere een 
apparaatje waarmee de verhouding tussen de sterren en 
de horizon kon worden gemeten, de zogenaamde Azimuth. 
Ondanks het voornoemde contact met zowel het huidige Nabije 
Oosten als China, waar de contemporaine beschavingen op hun 
beurt grote voorderingen maakten in de sterrenkunde is een 
soortgelijke techniek daar niet gevonden.

De erfenis
De ondergang (of meer accuraat: neergang) van de beschaving 
van de Indus-vallei is waarschijnlijk veroorzaakt door een 
combinatie van factoren. Rond 1800 werd het klimaat droger 
en net zoals in het toenmalige Irak had dit ook voor de 
bewoners van de Indus-vallei grote gevolgen voor de wijze en 
productiviteit van de landbouw. Een dergelijke omwenteling 
kan leiden tot sociale spanningen maar ook het stapsgewijs 
verlaten van de steden, nu deze niet meer onderhouden kunnen 
worden door het oude systeem. Volgens veel theorieën speelt 
ook de migratie van andere volkeren naar het gebied een rol. Dit 
geeft de Indusbeschaving in dit decennium een modern tintje. 
Net zoals in de geschiedenis van het oude Nabije Oosten ziet 
men tegenwoordig dergelijke migratieprocessen echter als een 
geleidelijk fenomeen in plaats van de plotselinge omverwerping 
van een moeilijk te definiëren beschaving. Ook in die zin biedt 
de geschiedenis ons in de moderne tijd een belangwekkende 
spiegel.

De nalatenschap van deze beschaving is veelzijdig en 
complex.  Zo zien we bijvoorbeeld woorden uit het Harappisch, 
de waarschijnlijke taal van het gebied, terugkomen in de latere 
talen van India. Ook in de latere religie zien we sporen van deze 
beschaving. Mythen spreken van een utopisch gebied in het 
noorden van het subcontinent en melden ook de uiteindelijke 
verdwijning ervan en de diverse lokale godinnen zien we 
weerspiegeld in de latere Hindoeïstische godinnen Shakti 
en Khali. De belangrijkste erfenis is wellicht de geweldloze, 
verfijnde omgang met de ander, ahisma, die aan de beschaving 
van de Indus-vallei wordt toegeschreven. Deze houding is nog 
steeds een belangrijk deel van de leerstellingen die, al dan niet 
inconsequent, worden aangehangen door diverse religieuze 
stromingen op het Indiase subcontinent. We zien ahisma ook 
terugkomen in Ghandi’s geweldloze verzet tegen de Britse 
koloniale overheersing.

Hoewel de beschaving in de Indus-vallei slechts kort 
bestond, werpt zijn erfenis een lange schaduw richting de 
moderne tijd. We zien die invloed dus ook terugkomen in de 
huidige federale republiek onder leiding van premier Narendra 
Modi, maar de moderne politiek is voer voor weer een ander 
artikel. ■

Ook wat migratie 
betreft biedt de 
geschiedenis 

ons in de 
moderne tijd een 
belangwekkende 

spiegel
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”

De geheimzinnige schrifttekens

Azimuth-meting

Bronnen
M. Angot, L’Inde Classique (Parijs: Societé éducation Les Belles Lettres, 

2001).
S. Farmer, R. Sproat & M. Witzel, ‘The Collapse of the Indus-Script Thesis: 

The Myth of a Literate 
Harappan Civilization’,  EJVS 11/2004, pp. 19-57.
M. van de Mieroop, A History of the Ancient Near East (Chichester: Wiley 

Blackwell, 2016).
F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid: Grieken en Romeinen in de 

Context van de 
Wereldgeschiedenis (Amsterdam: Ambo, 2010). 
J.G. Shaffer, ‘The Indus Valley, Baluchistan and Helmand Traditions: 

Neolithic Through Bronze Age’, 
in: R.W. Ehrich (ed.), Chronologies in Old World Archaeology, (Chicago: 

University of Chicago Press, 1992).
M. Witzel, ‘Indocentrism: Autochthonous Visions of Ancient India’, in: E.F. 

Bryant & L.L. Patton (eds.), 
The Indo-Aryan Controversy: Evidence and Inference in Indian History 

(New York: Routledge, 2005), pp. 341-404.

Eén van de opgegraven steden van de Indus-vallei beschaving



12 13

door
Dominique HofmanZo dik is een olifantenhuid niet

Uitgemergelde honden, kaalgeplukte 
angorakonijnen en kippen hutjemutje in 
een legbatterij. Allemaal nare beelden die 
menig mens verdrietig stemmen. Hoewel 
de afkeer van dierenleed voor ons relatief 
vanzelfsprekend is, is dit helaas niet 
overal het geval. Neem Thailand, waar 
olifanten op een brute wijze worden 
uitgebuit en dagelijks garant moeten 
staan als toeristenattractie. Alles voor het 
vermaak van de reiziger. En het brengt 
natuurlijk geld in het laatje.

Aziatische olifanten hebben het 
niet makkelijk in Thailand. Van jongs 
af aan worden ze illegaal weggehaald 
uit het wild en dagenlang opgesloten 
in een kleine kooi, aldaar vastgebonden 
en uitgehongerd. Op schokkende online 
videobeelden - niet geschikt voor de 
gevoelige kijker - is te zien hoe de Thaise 
olifantentemmers olifanten steken met 
messen en slaan met bamboestokken. 
Zij buiten de olifanten net zo lang 
uit, totdat deze geestelijk ‘breken’ en 
zich overgeven aan de wil van hun 
eigenaren. Het arme dier is niet langer in 
staat om zich te verzetten tegen het leed 
dat hem wordt aangedaan. Toeristen 
kunnen zodoende voortaan veilig een 
olifantenrit maken, zonder dat ze bang 
hoeven te zijn dat de olifant zijn normale 
gedrag vertoont: zich verweren tegen de 
mens op zijn rug. De grote grijze reus 
is veranderd in een getraumatiseerde, 

tamme muis zonder wilskracht. Deze 
eigenschappen druisen in tegen alles 
wat een olifant hoort te zijn: een krachtig 
dier die in het wild weet te overleven. 
In plaats daarvan is het in Thailand 
een gecommercialiseerd product voor 
toeristische doeleinden. Opmerkelijk, 
aangezien de olifant tegelijkertijd het 
belangrijkste cultuursymbool van 
Thailand is. De zeldzame witte olifant is 
immers heilig in het land en staat voor 
geluk en wijsheid.

Naast de voorbereidende 
‘trainingen’ van de olifanten, waarbij ze 
geestelijk en fysiek worden gekleineerd, 
krijgen de dieren in sommige parken 
geen eten en drinken tijdens de ritten. In 
de volle zon moeten ze zoveel mogelijk 
mensen per dag rondrijden. Geld 
verdienen: dat is het ultieme doel van 
zulke olifantenkampen. Aan de andere 
kant zorgen de olifantenritten ervoor dat 
de Thaise economie draaiende blijft, die 
zeer afhankelijk is van het toerisme. In 
2014 besloegen de toerisme-inkomsten 
19,3 procent van het BNP, zo blijkt uit het 
rapport van het World Travel & Tourism 
Council. Ter vergelijking: in Nederland 
was dit 5,6 procent. Heel wat reizigers 
hebben bovendien graag 40 euro over 
voor een vijf uur durende olifantenrit 
in de prachtige wildernis. Niet iedereen 
is zich namelijk bewust van het leed 
dat achter zo’n rit schuilgaat. Een 
olifantenrit is niet alleen goed voor de 
Thaise economie, maar vooral voor de 
lokale olifantentemmers. Aangezien 
ze geen opleiding hebben gedaan, 
kennen ze geen andere manier om geld 
te verdienen. Toerisme is hun enige 
inkomen. Een mens moet toch eten.

De vraag die we ons hierbij moeten 
stellen, luidt: is zoveel mogelijk geld 

verdienen via olifantenritten meer 
waard dan de uitbuiting van olifanten 
voor deze toeristische doeleinden? 
Het antwoord: nee. Een olifant is geen 
winstoogmerk en heeft evenveel recht 
om respectvol behandeld te worden als 
wij mensen. Wiens schuld is het dat dit 
niet gebeurd? Van de olifantentemmers 
die geen manieren kennen en enkel 
dollartekens in hun ogen hebben? Van 
de Thaise regering die te weinig doet om 
de toerismesector duurzamer te maken? 
De reisorganisaties die de olifantenritten 
blijven aanbieden (al gebeurt dit in 
steeds mindere mate)? De reizigers die 
zich niet goed inlezen en zo de uitbuiting 
van olifanten in stand houden?

De schuldvraag is weliswaar niet in 
één zin te beantwoorden, maar het is wel 
belangrijk om eens goed na te denken 
welk aandeel wij als toeristen hebben in 
het olifantenleed. Nog belangrijker is om 
onze ogen te openen voor de realiteit en 
goed na te gaan wat wij kunnen doen om 
uitbuiting terug te dringen. Dit betekent 
niet dat we olifantenparken links moeten 
laten liggen, maar juist de verantwoorde 
kampen dienen te bezoeken. De zogeheten 
revalidatiecentra waar je olifanten kunt 
voeren, aaien en wassen zonder een rit 
erop te maken. Zulke parken bestaan 
namelijk ook. Wanneer toeristen liever 
hun geld besteden aan deze vorm van 
ecologisch olifantentoerisme, worden 
de duurzame parken gestimuleerd om 
hun goede daden voort te zetten en daalt 
de vraag naar de ondiervriendelijke 
olifantenritten.

Zegt het daarom voort. De olifant 
is het belangrijkste cultuursymbool van 
Thailand. Laten we ze het respect geven 
dat ze verdienen. Daar word je immers 
geen slechter mens van. ■

Brugtaal naar keuze: internationalisme
in China en Japan in de jaren twintig

In de jaren twintig van de vorige eeuw stelde de rector magnificus 
van de Universiteit van Peking zijn mede-esperantisten Sun 
Guozhang – een academisch redacteur – en Vasilij Erošenko 
– een Oekraïense blinde dichter – aan om Esperanto te 
onderwijzen aan de studenten van Beijing. Het initiatief werd 
met een, voor de westerling verrassend, groot enthousiasme 
ontvangen.1 In Japan was niet minder enthousiasme voor de 
wereldhulptaal. In 1926 had Japan met haar 181 Esperanto-
verenigingen er al meer dan de meeste Europese landen. Dit is 
vooral opvallend in vergelijking met landen als Frankrijk (101 
groepen) en Hongarije (47), landen die grote literaire invloed 
hebben gehad op de Esperanto-gemeenschap, en daarom 
bekend staan als echte Esperanto-landen. Ook steeg het aantal 
verenigingen in Japan uit boven dat van Nederland, Spanje, het 
Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.2

Het enthousiasme voor Esperanto is vooral interessant 
gezien de taal meermaals bekritiseerd wordt – door westerlingen 
– een te overwegend Europees vocabulaire te hebben; het zou 
hierdoor voor beoefenaars van andere taalfamilies ongeschikt 
zijn als brugtaal. Vanwaar dan toch dat veel Chinezen en 
Japanners zelf in de jaren twintig voor de kunsttaal kozen? Een 
voorlopig antwoord is dat juist in China en Japan een grote 
hoeveelheid mensen actief was die hun land uit internationaal 
isolement wilde halen. Veel progressieve geesten zochten 
radicale wegen om dit te bereiken – een artificiële taal was voor 
hen geen brug te ver. Maar waarom de keuze voor Esperanto?

Ten eerste sluit Esperanto beter aan bij Aziatische talen 
dan andere Europese alternatieven. Alhoewel de woordenschat 
van Esperanto zeer Europees is, is Esperanto grammaticaal juist 
zeer toegankelijk voor Chinezen en Japanners. ‘Ordelijk, simpel 
en makkelijk geleerd’ noemde een Chinese commentator het in 
1916.3 Het feit dat Esperanto opzettelijk systematisch, logisch en 
fonetisch gemaakt is zijn strepen voor op de meeste natuurlijke 
Europese talen.4 Dat Esperanto zo toegankelijk is voor Chinezen 
en Japanners heeft het zo ver laten komen dat verschillende 
taalwetenschappers uitgebreide grammaticale analyses hebben 
gemaakt om uit te vogelen of Esperanto grammaticaal gezien 
beter als Europese of als Aziatische taal aangeduid moet 
worden.5

Ten tweede speelden, en spelen, machtsverhoudingen een 
belangrijke rol. Esperanto mag dan wel een vocabulaire met 
Europese wortels hebben, maar het is niet verbonden aan één 
land. Het feit dat de Japanse en Chinese esperantisten zelf de 
taal ontdekten en propageerden is überhaupt al een belangrijk 

gegeven, zeker bekeken vanuit de imperialistische geschiedenis 
die verschillende Europese landen met Azië heeft. Esperanto 
maakte het mogelijk aansluiting te vinden bij westerse 
wetenschap en cultuur zonder over te geven aan een bepaald 
land. Voor velen moet het bezigen van de taal het gevoel 
hebben gegeven nationale politiek te overstijgen. Een voorbeeld 
hiervan is het feit dat Esperanto in Japan werd geïntroduceerd 
door Japanners die contacten hadden met Russen ten tijde van 
de Russisch-Japanse Oorlog (1904-1905).6 Hetzelfde geldt voor 
onderling contact tussen Japanse en Chinese activisten, die in 
tijden van een slechte nationaal-politieke relatie actief contact 
hielden en ideeën uitwisselden in Esperanto.7 

Met dit gevoel van neutraliteit was het dan ook dat Japan 
en China in 1922 groot voorstanders waren van Esperanto 
als voertaal voor de recent opgerichte Volkerenbond. De 
Chinezen Ou Shengbai en Huang Zunsheng hadden al eerder 
de Volkerenbond overtuigd om een vertaalproject op te 
zetten om de belangrijkste wetenschappelijke publicaties van 
verschillende landen in Esperanto te vertalen.8 Japan zond de 
samurai-ethicus en landbouweconoom Nitobe Inazō – later 
directeur van wat uit zou groeien tot UNESCO, naar Parijs, 
om daar de Volkerenbond te overtuigen van het voordeel van 
Esperanto als voertaal. Samen met de steun van schillende 
andere Aziatische landen kreeg het voorstel de meerderheid 
van de stemmen. Het was echter Frankrijk die tegen het voorstel 
een veto uitriep, omdat het land bang was dat het Frans haar 
status van internationale taal van de diplomatie zou verliezen. 
Het weren van Esperanto in de Volkerenbond heeft dat echter 
niet weten te voorkomen.9  ■
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ze Oosterse vechtkunst wilden leren. 
Francine was er iets beter in dan Larissa, 
en heeft Larissa in een sparwedstrijd 
aan het einde van de vakantie verslagen. 
Waarom Francine een bolhoed op heeft 
tijdens het vechten weet ik niet.

Freek besloot om ondanks de 
vroege wens terug naar huis te gaan toch 
nog wat van zijn verblijf te maken. Hij is 
gaan schaken, en heeft zijn inzichtniveau 
flink verbeterd. Ook heeft hij twee 
kwalificatiewedstrijden gespeeld (en 
ook gewonnen!), wat Freek een stapje 
dichterbij de titel van ‘Schaak Meester’ 
heeft gebracht.

Eden, Vera, Erwin en Eline 
zijn een beetje hun gangetje gegaan 
tijdens de vakantie. Eline heeft een 
boek afgeschreven, maar heeft verder 
vooral een beetje rondgehangen op het 
basiskamp en vrienden gemaakt. Eden 
heeft geloof ik de volledige vakantie 
gitaar gespeeld, wat op zich prima is. 
Het zal haar zeker helpen bij haar werk 
als muzikant als ze weer thuis is. Of ze 
veel van het land gezien heeft betwijfel 
ik, maar dat leek ze niet erg te vinden.

Vera heeft veel tijd doorgebracht op 
de markt. Ze heeft meerdere boeken bij de 
boekwinkel uitgelezen, en heeft vrienden 
gemaakt. Haar aanwezigheid bleef niet 
onopgemerkt, want Vera is tijdens haar 
verblijf door twee verschillende mannen 
op date gevraagd. Uiteraard kon Vera 
geen nee zeggen. Ook Francine en Eline 
hebben allebei een date gehad. 

Erwin is een beetje een geval apart. 
Hij heeft gitaar gespeeld en geschaakt, 
is op de markt geweest en heeft boeken 
gelezen, en daarbovenop is Erwin 
de toerist gaan uithangen. Hij heeft 
verschillende tempels en tuinen bezocht, 
en leek het maar wat leuk te vinden 
allemaal. Erwin is de enige die werkelijk 
alles wat Shang Simla te bieden had 
optimaal heeft benut. 

Vogels
Kortom, de redactie had een leuke, 
gezellige, en vooral normale vakantie. 
Of, nou ja, voor zover een normale 
vakantie mogelijk is met de familie 
Pyros. Het bezighouden van acht Sims 
tegelijk is erg lastig, en ik heb veel tussen 
de redactieleden moeten wisselen. Op 
een gegeven moment ging ik bij Larissa 
kijken om te zien wat ze aan het doen 
was, toen ik zag dat ze aan het praten 
was met een vogel. Net toen ik haar in 

De sparwedstrijd tussen Francine en Larissa

Freek gaat helemaal los met schaken

Larissa heeft opeens een vogel
Vera op onderzoek in Shang Simla

Op vakantie gaan is altijd ingewikkeld. 
Waar ga je naartoe? Ga je met de auto 
of met het vliegtuig? Wat moet je 
meenemen? Hoeveel boeken passen er in 
je tas? Wat voor weer gaat het worden? 
Hoeveel tubes zonnebrand betekent dat? 
Waar ga je eigenlijk slapen? Kortom, 
gedoe. Gelukkig zijn niet alle vakanties 
zo veel gedoe. In sommige gevallen heb 
je maar twee keuzes om te maken: naar 
welke van de drie locaties wil je, en met 
wie je wil gaan? Jullie hebben vast al door 
waar ik het over heb. Dit is natuurlijk op 
reis gaan bij de Sims!

Het eerste avontuur van de familie 
Pyros, die te vinden is in de Home Sweet 
Home-Pyros, is een succes te noemen. 
Ik heb erg veel reacties op het stuk 
gehad, en dat zorgde ervoor dat ik 
graag nog een keertje het spel wilde 
opstarten. Het idee van het eerste stuk 
was om de Pyros-redactie te maken, 
en ze daarna volledig los te laten. Door 
in alle wensen te voorzien ontstonden 

er interessante situaties. Zo eindigde 
bijna niemand in een voor die persoon 
logische carrière en werd er onderling 
geflirt. Het is natuurlijk moeilijk om 
zoiets te overtreffen, en ik wilde alleen 
iets schrijven als het even leuk zou 
worden als de vorige keer. Het thema 
van deze Pyros bracht de oplossing: de 
familie Pyros zou op vakantie gaan naar 
de Sims-variant van China, Shang Simla!

Ook bij dit avontuur heb ik me (bijna 
altijd) aan mijn eigen regels gehouden. 
Als iemand een wens heeft, dan voer ik 
hem uit, en vrije wil staat op hoog. Ik heb 
bij de bestemmingskeuze een klein beetje 
valsgespeeld, want de familieleden 
wilden eigenlijk naar Champs Les Sims 
of Al Simhara. Ondankbare nesten. 

Nadat ik Dominique had 
toegevoegd aan het huishouden (welkom 
bij de redactie, Dominique!) gingen we 
op weg. Omdat ik iets slims had gedaan 
waarvan ik nu al niet meer weet wat 
het was konden we met z’n achten zes 

dagen lang op vakantie voor nog geen 
3.000 simdollars. Ik had er helemaal zin 
in, en kon niet wachten om te zien wat de 
redactie zoal zou gaan doen!

Niet veel, bleek helaas al snel.
Het heeft volgens mij nog geen 

twaalf simuur geduurd voordat Freek 
er alweer genoeg van had. Hij kreeg de 
wens ‘naar huis gaan’, en Vera, Eden en 
Eline volgden snel. Dit was nog een wens 
waar ik geen gehoor aan gaf. Alleen 
Dominique heeft de volledige reis niet 
de wens gekregen naar huis te gaan, dus 
het lijkt erop dat ze het wel leuk vond. 

avonturier
In Shang Simla lijkt er heel veel te doen, 
maar dit valt helaas vies tegen. Je kan 
naar de markt, de toerist uithangen, 
Oosterse vechtkunst leren, en op 
avontuur. Ik kwam er al snel achter dat 
dit niet genoeg is om acht Sims bezig te 
houden.

Ik besloot dat Dominique de 
avonturier zou worden. Zij heeft 
graftombes doorzocht op zoek naar 
de eeuwenoude relikwieën waar de 
opdrachtgevers naar verlangden. 
Dominique was hier nog best goed in 
ook! In de zes dagen dat de redactie in 
Shang Simla verbleef, heeft Dominique 
meerdere tombes volledig verkend, 
en dus is ze goed op weg om haar 
visumniveau te verbeteren. Bij het 
hoogste niveau kan je een vakantiehuis 
kopen, daar kijk ik natuurlijk naar uit. 

Met Dominique heb ik opnieuw 
mijn regels een klein beetje gebroken, 
aangezien het nooit haar wens was om 
op avontuur te gaan. Met de rest van 
de redactie heb ik me wel strikt aan de 
wensen gehouden, en daar kwamen een 
paar zeer interessante resultaten uit. Zo 
besloten Francine en Larissa allebei dat 

door
Eline BerkhoutDe Sims in Shang Simla

Nieuw familielid Dominique op avontuur in Shang Simla
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beeld had pakte ze de vogel op en zette 
hem op haar schouder. Blijkbaar heeft 
Larissa nu een vogel?

Als je dit al raar vindt, even later 
stuurde ik Erwin erop uit om ergens 
een bepaalde bloem te gaan plukken. Ik 
ging even checken hoe het ermee ging, 
en ik zag nog een vogel op de grond! 
Ik klikte op de vogel, benieuwd wat de 
interactiemogelijkheden waren. Voor ik 
het wist zat Erwin met de vogel te praten, 
en stopte hij hem in zijn inventaris. Toen 
had Erwin ook ineens een vogel???

Ik weet ook niet of het legaal is om 
twee vogels uit China mee te nemen. Als 
de overheid van Shang Simla meeleest, 
het spijt me als dit niet zo is. Larissa en 
Erwin hebben allebei een hoge vrije wil, 
ziet u. Ik kon er vrij weinig aan doen. 

Toen de zes dagen om waren ging 
de redactie weer naar huis. Het contrast 
had niet groter kunnen zijn, want thuis 
in Appaloosa Plains lag er sneeuw. 

Ik vond het in ieder geval erg leuk 
om te zien hoe de redactieleden zouden 
reageren op potentiële bijna-dood-
ervaringen, en hoe ze zouden omgaan 
met de vele cultuur die Shang Simla te 
bieden heeft. Niet, bleek het antwoord, 
omdat ze bijna alleen in het basiskamp 
zijn gebleven. Toch jammer. ■

Erwin heeft ook opeens een vogel
Eline gaat puin ruimen

advertentie

Vrij veel van mijn familie waar ik geen 
bloedbanden mee heb, heeft banden 
met Indonesië. Mijn beide stiefouders 
en Lennarts grootvader, met wie ik 
een goede band heb, zijn geboren in 
Indonesië en hebben daar een deel van 
hun jeugd doorgebracht. Ondanks dat 
ik zelf nooit een stap in de gordel van 
smaragd heb gezet, heeft zich zo toch 
een deel van die cultuur mijn leven in 
geworsteld. 

Verhalen over Indonesië zijn 
onderdeel van mijn familiegeschiedenis 
geworden. Verhalen over harige rupsen 
die op de buik van mijn stiefoma, die 
net een dutje deed, werden gelegd. 
Verhalen over de hitte, het twee keer per 
dag douchen,  verhalen over kokkies en 
de “correcte” uitspraak van mango (nl: 
manga). Verhalen over de toenemende 
dreiging, de lange overtocht, wennen 
aan het leven in Nederland, het leven uit 
hutkoffers omdat je nog steeds gelooft 
dat er ooit teruggekeerd zal worden naar 
je geboorteland. 

Een deel van deze verhalen blijft 
toch als een ver-van-je-bed-show voelen: 
ze verwijzen naar een land dat niet eens 
meer als zodanig bestaat, het Indonesië 
van die verhalen is er niet meer. Het 
enige waar het dichtbij blijft komen is in 
de keuken. Mijn biologische ouders zijn 
echte Hollanders, die meestal  gewoon 
AVG’tjes serveren (met af en toe eens 
een uitstapje naar de Italiaanse keuken). 
Mijn stiefmoeder kon echter heerlijk 
Indonesisch koken en ook bij Lennarts 
grootouders heb ik regelmatig een 
rijsttafel of soto ajam, ofwel Indonesische 
kippensoep, gegeten. 

Zelf probeer ik de Indonesische 
keuken ook in ere te houden, al ben ik 
er zo ongeoefend in dat dit me nog veel 

moeite kost. Een soto ajam gaat me 
inmiddels redelijk af (al kan ik, sinds 
mijn vergiet kapot is, de kool niet meer 
zo makkelijk stomen), maar mijn eerste 
pogingen tot verse sambal oelek was 
vooral heel sterk en heel bederfelijk. Toch 
blijft het een keuken die me intrigeert en 
die ik onder de knie wil krijgen, want 
voor mij is het een raam dat me een blik 
biedt op die rare wereld, dat Indonesië 
van vijftig jaar geleden, een land dat 
enkel nog doorleeft in zijn smaken. ■

door
Francine Maessen Tweedehands Indonesië

Een deel van de 
Indonesische 

cultuur 
heeft zich in 
mijn leven 
geworsteld

“

”
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door
Cid SwanenvleugelEen klein geschiedenisje van een klein bloempje

Azië is een groot continent. Het is 
tevens gevuld met grote dingen. Grote 
landen: China, Rusland, Kazachstan. 
Grote tempels: Ankor Wat, Borobudur, 
Schwedagonpagode. En natuurlijk grote 
leiders: Poetin, Mao Zedong, Kim Jong 
Un. Daarnaast zijn er ook nog grote 
bergen, grote zeeën, grote conflicten en 
grote mensenrechtenschendingen. Wat 
echter vaak vergeten wordt, is dat er 
wel degelijk ook kleine dingen uit Azië 
komen. Ze hebben er zelfs een apart 
schiereiland voor: Klein-Azië.1

Aan dit kleine stukje Azië hebben 
wij Nederlanders een hele hoop 
fijne kleine dingen te danken. Kleine 
lekkernijen: baklava, Turks fruit, döner 
kebab. Kleine geaccepteerde religies: 
het christendom.2 Kleine diplomatieke 
schermutselingen: de Gülen-beweging, 
de PKK, de Armeense genocide.

Maar misschien wel het 
belangrijkste kleine ding uit Klein-
Azië is een plantje. Een plantje dat in 
Nederland geïmporteerd werd, in 1637 
even duur was als een Amsterdams 
grachtenpand en dat heden ten dage nog 
altijd als symbool van Nederland gezien 
wordt. Dit plantje is natuurlijk niets 
anders dan de tulp, die oorspronkelijk in 
onder andere Klein-Azië voorkomt.

In dit artikel zal ik het hebben over de 
schromelijk onderbelichte etymologie 
van de naam van deze schitterende 
bloem. Ons woord tulp, samen met het 
Duitse woord Tulpe, is in de 16e eeuw 
aan het Franse woord tulipan ontleend. 
Omdat tulipan voor Nederlanders en 
Duitsers als een meervoud klonk (denk 
aan tulpen), maakten ze een nieuw 
enkelvoud: tulp, via een tussenstadium 
tulip. De Fransen vonden dit geen slecht 

idee en namen de nieuwe Nederlands-
Duitse vorm tulip weer over als tulipe. 
Dat de -an opeens weg was, vonden ze 
niet raar; dat vonden ze alleen maar héél 
bijzonder. Ze hadden namelijk al wel 
eens eerder moeite met morfeemgrenzen3 
gehad, zoals te zien is in:

licorne (“eenhoorn”)<< l’icorne 
(“de eenhoorn”)<< une icorne (“een 
eenhoorn”)<< unicorne (“eenhoorn”)

De oorspronkelijke vorm tulipan hadden 
de Fransen op hun beurt van het Turkse 
woord tülbent “tulband” geleend; het 
was immers een Turks bloempje en zijn 
vorm doet wat denken aan het typisch 
oosterse hoofddeksel.

Nu wordt het echter ingewikkeld. 
Allereerst is het Franse woord tulipan, 
voordat het mooie Nederlands-Franse 

een-tweetje4 dat ik eerder beschreef een 
voldongen feit was, weer door meerdere 
andere talen geleend; voorbeelden zijn 
Spaans tulipán en Italiaans tulipano. Het 
oorspronkelijke Turkse woord tülbent is 
naar nog veel meer talen ontleend, die 
dat vervolgens weer aan andere talen 
uitgeleend hebben. Hieronder staan er 
een aantal op een rijtje:

> Nederlands tulband
> Italiaans turbante5 “tulband”
        > Frans turban “tulband”
                > Engels turban “tulband”

Het Frans heeft dus de Italiaanse vorm 
turbante geleend met de betekenis 
“tulband,” en het Italiaans heeft de 
Franse vorm tulipan geleend, met de 
betekenis “tulp”. Dit vond iedereen 
zeer verwarrend, met name de Turken. 
Daarom besloten zij hun eigen woord 
tülbend maar helemaal af te schaffen en 
alles maar gewoon opnieuw te ontlenen, 
om met een schone lei te beginnen. Dus 
leenden zij voor het woord “tulband” 
het Franse woord turban, dat in modern 
Turks nog steeds als türban gespeld 
wordt. Dus van Turks naar Italiaans, 
naar Frans en weer terug naar Turks. 
Voor het woord voor “tulp” kozen ze 
het Perzisch om uit te lenen, en zo is het 
moderne Turkse woord voor “tulp” lâle 
geworden.

Deze keuze zou iets te maken 
kunnen hebben met het feit dat de 
Turken eerder al goede ervaringen 
hadden met woorden voor “tulp” uit het 
Perzisch lenen. Hun eigen woord tülbent 
“tulp, tulband” hadden ze ook al aan 
het Perzische woord dolband ontleend, 
waar het “tulband” betekende. Hiermee 
komen we op een uiterst verhelderend 
diagrammetje uit (diagram 1).

“Is dit alles?” hoor ik de etymologie-
fanatiekeling licht teleurgesteld denken. 
Nee, natuurlijk is dit niet alles! Ook 
de Perzen moeten hun woord dolband 
ergens vandaan hebben. Het woord 
bestaat uit twee delen: dol- en -band. 
Het eerste gedeelte, dul-, is niet geheel 
duidelijk. Het zou kunnen komen 
van de Proto-Indo-Europese6 (PIE) 
stam *dʱel- “zwaaien, bungelen”. Het 
tweede gedeelte, -band, komt vrijwel 
zeker van PIE *bʱendʱ- “binden” (wij 
hebben het woord ook nog, in dezelfde 
betekenis). Als dit klopt, zou het dus een 
“zwaaiband” betekenen. Dit zou kunnen 
kloppen met de manier waarop je een 
tulband om je hoofd bindt.

Nou denk je misschien: “oké, nu zijn 
we eindelijk bij het PIE, dus nu zal het wel 
eindelijk klaar wezen”. Neen. Ook het 
PIE had een voorouder. We betreden nu 
weliswaar de zeer speculatieve kant van 
de vergelijkende historische taalkunde, 
maar omwille van de etymologische 
Spielerei kunnen we toch wel eventjes 
een kijkje bij het Nostratisch7 nemen.

Het eerste gedeelte *dʱel-, dʱl̥- 
zou tot de Proto-Nostratische stam 
*duly- teruggeleid kunnen worden, 
die “bungelen, hangen” betekent. In 
dat geval zouden mogelijke cognaten 

Arabisch dalā “ophangen” en Tamil 
tuḷakku “buigen, knikken” zijn.

Het tweede gedeelte *bʱendʱ- wordt 
gereconstrueerd als *ban-dV- “binden”. 
Cognaten hiervan zijn Oud-Egyptisch 

bnd “kleden”, Proto-Kartvelisch en 
Georgisch *band “weven” en Proto-
Chuckotko-Kamtsjatkisch *pənit-, 
waarvan Chukchi pənit- “veters strikken” 
afkomstig is.8

Dit geeft dan weer een frisse inkijk 
in de oorsprong van ons nationale 
bloempje. In zekere zin betekent tulp dus 
eigenlijk gewoon “bungelstriksel”. Nu 
rest ons niets dan dit allemaal weer op 
een duidelijke, overzichtelijke manier in 
een diagram weer te geven.

Als we ons pijldiagram dus 
afmaken, komt het er ongeveer zo uit te 
zien als in diagram 2.

Ik hoop dat ik jullie met dit klein 
diagrampje een klein en ontzettend 
nerderig inkijkje heb kunnen geven in de 
geschiedenis van dat kleine bloempje uit 
Klein-Azië. ■

Noten
1 Sommigen kennen dit gebied ook als Turkije.
2 Voordat Keizer Constantijn te Constantinopel 

het christendom tot staatsgodsdienst van het 
Romeinse Rijk maakte, was het Christendom klein.

3 Met de term morfeem wordt in de taalwetenschap 
het kleinste ondeelbare element waar een woord 
uit bestaat bedoeld. Dit element kan een eigen, 
duidelijke betekenis hebben, maar het kan ook 
grammaticale zaken aangeven. Zo zou je de 
volgende twee uit het leven gegrepen woorden in 
hun individuele morfemen kunnen opdelen:
Machtsblokvorminkjes: macht-s-blok-vormin(g)-kje-s
Anoniemestemmingsaanvragen: anoniem-e-stem(m)-
ing-s-aan-vra(a)g-en

4 Een ander schitterend voorbeeld hiervan is 
de reeks ontleningen van een ander Nederlands 
woord. Nl. wagen >> Eng. wagon “wagen, wagon” >> 
Fr. wagon “wagon” >> Nl. wagon. Zoals je ziet is dit 
rondpassen van woorden een uitstekende manier 
om je woordenschat uit te breiden.

5 De verandering l>r heeft wellicht in Portugees 
India plaatsgevonden, waarna het verder 
overgenomen is, door toedoen van de toenmalige 
Portugese handelsdrift. Zowel Indiërs als Portugezen 
houden niet van L’en. Denk maar aan Portugees:
Praça “plein” < Lat. platea (vgl. Frans place, Nl. plaats)
Igreja “kerk” < Lat. ecclesia (vgl. Frans église, Sp. 
iglesia)

6 Het Proto-Indo-Europees is de gereconstrueerde 
“vooroudertaal” van vrijwel alle Europese talen 
(m.u.v. Baskisch, Hongaars, Fins en diverse oude 
talen zoals Etruskisch) en een groot aantal talen van 
het Midden-Oosten tot India (Perzisch, Avestisch, 
Sanskriet, Hindi etc.).

7 De Nostratische theorie verbindt o.a. de grote 
taalfamilies van Eurazië en Noord-Afrika: Indo-
Europees, Dravidisch, Altaïsch, Oeralisch, Afro-
Aziatisch, Eskimo-Aleoetisch en Kartvelisch (het 
bestaat allemaal echt!) in een grote “macrofamilie”.

8 Oud-Egyptisch, Georgisch en Chukchi zijn 
respectievelijk Afro-Aziatische, Kartvelische en 
Tsjukotko-Kamtsjatkische talen.

Diagram 1

DIAGRAM 2
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door
Dominique HofmanHoe ‘heurt’ het eigenlijk in Azië?

Begroet een Japanner met een buiging, bezoek een Thaise tempel met bedekte schouders en maak geen koeiengrappen 

in India: van deze Aziatische etiquetteregels kijken we al gauw niet meer op. Maar Azië kent ook genoeg gebruiken 

die wij ‘broodnuchtere’ Nederlanders een tikkeltje opmerkelijk vinden (of zoals juf Ank uit De Luizenmoeder zou 

zeggen: ‘Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder’). Wil je je inmengen met de lokale 

bevolking, volg dan deze tips op!

Burp! Laat je horen aan tafel

Waar: Japan, Vietnam en China
Van jongs af weten we dat smakken, slurpen en boeren 
aan tafel niet bepaald netjes is. Met een boze blik van 
moeders in het verschiet hielden we ons dan ook braaf in. 
Maar in landen als Japan en Vietnam hoeft dat juist niet: 
daar is slurpen hartstikke normaal! Door hun noedels 
‘op te slurpen’, laten Japanners en Vietnamezen zien dat 
ze het lekker vinden. Niet gek, want volgens hen komt 
de smaak zo beter tot zijn recht. De Chinezen maken het 
helemaal bont: aan tafel rochelen, spugen en boeren ze 
erop los. Vooral met dat laatste willen ze zeggen dat hun 
maaltje hen goed smaakt. Mocht je dus een keer in een 
van bovenstaande landen zijn, laat je dan lekker gaan aan 
de eettafel. Hoe luidruchtiger, hoe beter!

Geef geen complimenten aan baby’s

Waar: Nepal
‘Ach, wat een lieve baby! Wat schattig, dat babyvet!’ 
Nederlanders, en met name vrouwen, strooien graag 
met complimentjes als ze een pasgeboren spruit zien. 
Hartstikke leuk om te horen, zou je zeggen. Niet overal, 
want Nepalezen zullen het je niet in dank afnemen als je 
zegt dat hun kleine uk er gezond of dik uitziet. Ze zijn 
namelijk bang dat de baby hierdoor ziek wordt. Gek 
genoeg vinden volwassen Nepalezen het juist fijn als je 
hún rondingen complimenteert. Dat betekent immers dat 
ze gezond eten en dus ook genoeg geld hebben om hun 
maaltijden te betalen. 

Pak je cadeautjes 
zorgvuldig in

Waar: Japan, Taiwan en China
De inhoud van een cadeau is 
belangrijker dan de verpakking, 
toch? In landen als Japan, China 
en Taiwan denken ze daar anders 
over. Hier zijn we al tevreden met 
een half gescheurd cadeaupapiertje 
van de HEMA, in Japan is inpakken 
verheven tot een hogere kunst. 
Japanners gebruiken namelijk een 
speciale vouwtechniek, waarbij ze 
geen plakband gebruiken (check 
YouTube!). Toegegeven: stiekem 
zijn we een beetje jaloers. Wil je 
trouwens echt een goede beurt 
maken, gebruik dan furoshiki 
(een herbruikbare doek) als 
verpakkingsmateriaal. Let wel 
even op de kleur van je papier of 
doek: zwart en wit zijn uit den 
boze, tenzij je een cadeau geeft aan 
iemand die in de rouw is. Veiliger 
zijn pastelkleuren of rood, dat staat 
voor levendigheid. Geef bovendien 
geen vier cadeaus tegelijk. Dat 
wordt geassocieerd met de dood 
en brengt ongeluk. Dat wil je 
natuurlijk niet op je geweten 
hebben.

Blijf glimlachen

Waar: Thailand
Stel je voor: je fietst door de 
Breestraat en aldaar word je half 
aangereden door een scooter. 
Hoeveel zin heb je dan om te 
lachen? Precies: geen. In plaats 
daarvan staat je gezicht op onweer 
en ga je de discussie aan met de 
bestuurder. Zou dit in Thailand 
gebeuren, kijk dan niet gek op als 
je aanrijder in kwestie een glimlach 
op zijn gezicht tovert. De Thai 
wil namelijk geen gezichtsverlies 
lijden en zal niet meegaan in jouw 
woede. Vergeet in zo’n situatie 
je Hollandse directheid en laat je 
mooiste glimlach zien. De Thaise 
bevolking heeft overigens minstens 
tien redenen om hun mondhoeken 
omhoog te draaien: ze lachen als ze 
zich rot voelen, als ze je grap niet 
leuk vinden of als ze zich schamen 
voor iets. En natuurlijk als ze blij 
zijn. Het moet ook niet té gek 
worden. 

Eet geen snoepjes in 
de bus

Waar: Singapore
Wat zouden we zijn zonder onze 
Albert Heijn To Go? Vlak voordat 
we de trein moeten halen, rennen 
we snel de Appie in om nog 
een broodje of flesje water voor 
onderweg te halen. We kijken ook 
niet gek op als onze treinbuurman 
of -vrouw een frietje van Smullers 
verorbert of een koffie koopt van de 
immer enthousiaste railcateraar. In 
Singapore kun je je snacks beter in 
je tas laten zitten, want daar krijg je 
een fikse boete als je eet of drinkt in 
het openbaar vervoer. Vijfhonderd 
dollar welteverstaan. Niets mag: 
zelfs geen kauwgum, hoestsnoepje 
of slokje water (iemand zou immers 
kunnen uitglijden als je morst). Ze 
hebben zowaar een verbodsbord 
voor doerians! Je weet wel: die 
stinkende vrucht. Houd je food 
cravings dus maar in als je in de 
bus zit, of je moet je portemonnee 
trekken. En dat wil je niet als arme 
student. ■

Kijk niet op de klok

Waar: India en Bangladesh
Heb je met een vriend(in) afgesproken en kom je een half uur te laat, dan moet 
je wel een héél goede reden hebben (als in: ‘mijn goudvis was ontsnapt’ of ‘de 
machinist was zoek’). Nu kennen wij ook het Leids kwartiertje of zijn we soms 
‘fashionably late’ op een feestje, maar Indiase en Bangladeshische laatkomers 
hoeven geen smoesjes te bedenken. In India en Bangladesh nemen ze het 
namelijk helemaal niet zo nauw met het begrip ‘tijd’. Daar is het juist beleefder als 
je twee uur later arriveert dan dat je stipt op tijd bent. Ook sociaal geaccepteerd: 
überhaupt niet komen opdagen, ook als je beloofd hebt dat je zou komen. Zouden 
we hier wat minder blij mee zijn. 

In Japan is 
cadeautjes 
inpakken 

verheven tot 
hogere kunst

“
”

Niets mag in het openbaar van 
Singapore: zelfs geen kauwgum, 

hoestsnoepje of slokje water“ ”
Chinezen 

rochelen, spugen 
en boeren erop los 
aan tafel; vooral 
met dat laatste 

willen ze zeggen 
dat hun maaltje 

goed smaakt

“

”
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Wanneer is het nō-theater precies 
ontstaan?
“In de veertiende eeuw. Het nō-theater 
was exclusief voorbehouden aan de 
samurai. Zij dienden vanaf de tiende 
eeuw de hofadel, een hoogcultuur in 
Japan. Deze families lieten de militaire  
taken over aan de samurai, maar hadden 
op een gegeven moment de overhand niet 
meer. De samurai kwamen vervolgens 
aan de macht en hebben zevenhonderd 
jaar over Japan geregeerd. Ze mengden 
zich in een grote burgeroorlog, maar 
hadden als militairen weinig culturele 
verfijning. Ze hadden dus een grote 
behoefte aan culturele identiteit en daar 
gebruikten ze het nō-theater voor.”

Hoe ziet zo’n theaterstuk eruit?
“Het is een soort dans, begeleid door een 
koor en muziek. Het koor en de twee 
hoofdpersonages dragen oude teksten 
voor in het klassiek Japans. De meeste 
stukken worden begeleid door een 
kleine en grote trom, en een fluit. Het 
ziet er relatief eenvoudig uit, maar het is 
juist verfijnd en complex.”

Wordt het nog steeds opgevoerd?
“Ja. Toen de samurai in 1868 ophielden te 
bestaan en de keizer weer aan de macht 
kwam, had het nō-theater even een dip. 
Het werd aan de kant geschoven, maar 
later is het weer opgepakt. Het is immers 
een onderdeel van de Japanse culturele 
identiteit. Het nō-theater heeft nog altijd 

dezelfde vorm als die uit de negentiende 
eeuw. Bovendien is het cultureel erfgoed 
geworden en krijgt het subsidie van de 
overheid.”

Krijg je dan dezelfde stukken te zien 
als bijvoorbeeld in de zestiende eeuw?
“De verhalen zijn hetzelfde, maar de 
stukken zijn wel langer geworden. 
Zo’n kunst ontwikkelt zich natuurlijk. 
In de zeventiende eeuw is er een tijd 
van vrede in Japan. Er is dan maar één 
clan aan de macht (de Tokugawa, red.) 
en die heeft destijds veel veranderd aan 
het nō. In die tijd gingen de samurai hun 
kunsten ook verfijnen. Het moest toen 
allemaal veel complexer zijn. Nu is het 
nō waarschijnlijk wat conservatiever.”

Dragen alle spelers de nō-maskers? 
“Nee, niet allemaal. De acteurs die 
mannen van middelbare leeftijd spelen, 
dragen geen masker. Tenzij ze in het 
stuk bovennatuurlijke krachten hebben, 
dan wel. Rollen voor vrouwen, demonen 
en dieren - dus de niet mannelijke 
sterveling - krijgen ook een masker. 
Overigens mochten vroeger alleen 
mannen meespelen.”

Mogen vrouwen nu wel meespelen?
“Dat is niet meer zo streng verboden als 
vroeger. In het begin van de twintigste 
eeuw mochten vrouwen het nō alleen 
als hobby beoefenen. Nu zijn er ook 
professionele vrouwelijke acteurs die 

vooral in moderne opvoeringen spelen. 
Maar ze zijn wel in de minderheid.”

Waarom was het vroeger verboden voor 
vrouwen om mee te doen?
“Vrouwen zouden tijdens hun 
menstruatieperiode niet rein zijn. Dat is 
interessant, want zo zie je dat het nō haast 
iets religieus is. Het is namelijk een soort 
opvoering voor de goden. Dat past weer 
bij het Shintoïsme: men gelooft dat er 
goden in de natuur zitten, ook wel Kami 
genoemd.  Het kan dus zijn dat er in een 
masker ook Kami zitten, vandaar dat er 
nog zoveel mooie maskers bewaard zijn 
gebleven in Japan. Japanners vereren de 
natuurgoden.”

Er worden nog steeds nieuwe 
maskers gemaakt. Hoe lang zijn de 
handwerklieden daarmee bezig?
“Ik heb wel eens een maskersnijder 
in Japan bezocht en het vervaardigen 
van een masker kan wel een aantal 
weken kosten. De nō-maskers worden 
gemaakt van cipressenhout. Daarover 
komt er een coating en vervolgens de 
kleurpigmenten.”

De samurai deden niet alleen aan nō- 
theater, maar hielden zich ook bezig 
met theeceremonies, bloemschikken en 
kalligrafie. Dat klinkt best tegenstrijdig, 
bij hun militaire functie. Waarom was 
de cultuur zo belangrijk voor hen?
“De samurai waren de baas in Japan en 

door
Dominique Hofman“Deze samurai-maskers zijn de top van de top”

De samurai ken je waarschijnlijk als die gevaarlijke Japanse krijgers, maar wist je ook dat ze aan theater deden 

en daarbij maskers droegen? En dat ze zich hierdoor lieten beïnvloeden op het slagveld? Tot 27 mei wijdt het 

Sieboldhuis een heuse tentoonstelling aan de samurai, hun nō-theater en hun prachtige wapenrustingen. Wij wilden 

hier dolgraag meer over weten en spraken Bas Verberk, de conservator van de expositie.

wilden natuurlijk heel serieus genomen 
worden. Aan de andere kant had je 
de keizer. Dan zou je denken: konden 
ze de keizer niet gewoon een kopje 
kleiner maken? Nee, want de keizer is 
een soort paus en wordt dus gezien als 
een goddelijke afstamming. Die kun 
je niet afzetten, anders krijg je het volk 
achter je aan. De keizer bleef toentertijd 
dus nog altijd op de achtergrond. Als 
cultureel tegenwicht gingen de samurai 
verschillende kunsten beoefenen. 
Vooral tijdens de vredesperiode zijn 
die extra verfijnd, aangezien ze toen de 
mogelijkheid daartoe kregen.”

Hoe ziet zo’n theeceremonie er 
eigenlijk uit?
“Een theemeester klopt groene 
poederthee samen met kokend water 
in een mooie theekom. Het theedrinken 
zelf is natuurlijk bijzaak, al moet de thee 
wel een perfecte smaak hebben. Maar 
het gaat meer om het ritueel dat eraan 
vastzit. Je bespreekt bijvoorbeeld met 
de theemeester de schilderingen die 
hij in de theekamer heeft opgehangen. 
Alle attributen in de kamer hebben 
ook een thema, meestal zijn dat de 
seizoenen. Als de theeceremonie 
bijvoorbeeld in de herfst gehouden 
wordt, hangt er een schilderij met een 
mooi herfstblad. Het mooie aan de 
theeceremonie is het principe van wabi 
en sabi, oftewel de schoonheid van het 
oude, het vergankelijke. Dat is een van 
de schoonheidsidealen van de samurai. 
Dat zie je ook terug in hun harnassen. In 
de tentoonstelling zie je bijvoorbeeld een 
ijzeren helm in de vorm van een schelp. 
Daar horen een masker en borstkuras 
bij, waar een een fijne belijning in geveld 
zit. Zo wordt het oppervlak van het lak 
gebroken en is deze wapenrusting net 
niet perfect. Maar de samurai vonden 
dat juist wel.”

In de beschrijving van de tentoonstelling 
staat dat de wapenrusting van de 
samurai als een statussymbool werd 
gezien. Hoe uitte zich dat?
“In de oorlogsperiode, vóór 1600, hadden 
de maskers  een woeste uitdrukking, 
behoorlijk afschrikwekkend dus. Die 
maskers zie je samen met de rest van de 
wapenrusting op de bovenste verdieping 
van de tentoonstelling. De maskers 
hebben een snor van paardenhaar, 
rimpels en tanden. Zulke kenmerken 
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komen overeen met een nō-masker. Zo’n 
afschrikwekkend type was tijdens de 
oorlog erg populair bij de allerhoogste 
krijgselite. Die heeft zich dus laten 
beïnvloeden door de mode van het nō-
theater.”

Staan vooral de oorlogsjaren centraal in 
de tentoonstelling?
“De zestiende eeuw is heel belangrijk in 
de tentoonstelling. Vanaf 1543 gingen 
de samurai bijvoorbeeld vuurwapens 
gebruiken. De harnassen en maskers 
kregen dus beschermplaten van metaal 
om musketkogels af te ketsen, maar al 
gauw bleek dat die metalen maskers 
niet echt gebruiksvriendelijk waren. 
De samurai konden lastig door hun 
neus ademhalen en minder goed zien. 
Daarom haalden ze het neusstuk eraf en 
op deze manier konden ze ook hun helm 
stabiliseren door de helmkoorden rond 
het kinstuk te knopen. Dat is ook weer 
typisch Japan: zo’n masker wordt in 
de zestiende eeuw gemaakt en eeuwen 
later doen ze dat nog steeds op dezelfde 
manier, dus met dat verwijderbare 
neusstuk. Het land is namelijk 
eeuwenlang afgezonderd geweest van 
de buitenwereld. De tijd stond daar stil. 

In de achttiende eeuw hadden Europa en 
Amerika al modernere wapens, maar in 
Japan maakten ze nog steeds dezelfde 
musketten als die uit de zestiende eeuw. 
Pas toen de keizer weer de macht kreeg, 
is Japan met behulp van Nederland gaan 
moderniseren. De koningsgeschenken 
aan Nederland zie je ook in de 
tentoonstelling.”

De tentoonstelling is gebaseerd op je 
proefschrift over de samurai en het nō-
theater. Waar komt je interesse in dit 
onderwerp vandaan?
“Ik heb in Leiden Japanologie gestudeerd 
en ik ben erg geïnteresseerd in Japanse 
kunst en geschiedenis, dus dat is een 
mooie combinatie. Voor het Museum 
voor Volkenkunde mocht ik destijds de 
wapenrustingcollectie van de samurai 
onderzoeken, waardoor mijn interesse 
voor de samurai groter werd. Toen ik in 
1999 voor het eerst Japan bezocht, ben ik 
voorgesteld aan een nō-acteur. Ik vond 
dat zo fascinerend dat ik de nō-maskers 
ben gaan bestuderen.”

De maskers zijn natuurlijk ook kunst.
“Ja en nee. Vooral in het westen wordt 
het als kunst gezien, maar de maskers 

zijn uiteindelijk vooral functioneel. In 
mijn proefschrift heb ik dan ook een stuk 
of zes functies vastgesteld, waaronder 
de beschermende en afschrikwekkende 
functies van de harnasmaskers. Andere 
nō-maskers hadden een spirituele 
functie. Op een van de maskers in de 
tentoonstelling is namelijk een tekst te 
lezen die eerst verborgen was onder 
de coating. De maker schrijft hier: ik 
heb dit masker in 1602 vervaardigd als 
schenking aan een tempel. Dat is de 
verering naar de goden toe.”

Welke stukken uit de tentoonstelling 
maken op jou de meeste indruk?
“Ik ben het meest trots op de verzameling 
maskers van het type akujō. Die maskers 
zijn zo zeldzaam dat ze bijna niet te 
vinden zijn. Dat we die binnen een jaar 
bij elkaar hebben gekregen, is heel uniek. 
Alle stukken komen bovendien uit de 
daimyō-cultuur, de hoogste cultuur 
van de samurai. Je laat dus echt de top 
van de top zien. Eigenlijk is de hele 
tentoonstelling een hoogtepunt.”
 
‘De Gemaskerde Krijger. Het strijdtoneel van 
de Samurai’ is nog tot 27 mei te bezoeken in 
het Sieboldhuis. Gratis voor studenten! ■

advertentie

door
Vita Jansen Achter het masker

Hoe meer je verzeild raakt in de Japanse 
anime en computerspellen, hoe meer 
patronen je gaat zien. Sommige dingen 
komen keer op keer terug: plotselinge 
bloedneuzen van enthousiasme (geloof 
me, het is een ding), geheugenverlies, 
stille jongens met een dramatisch 
verleden, moe (spreek uit: moo-ee) 
meisjes met grote broers, en nog meer.

Wat mij opvalt is de grote 
hoeveelheid personages met maskers. 
In het Japanse Noh-theater van de 14e 
eeuw droegen de acteurs al maskers, 
en het lijkt alsof deze traditie door 
de eeuwen heen naar videogames is 
doorgesijpeld. Bijna iedere Japanse game 
die ik heb gespeeld heeft er wel een. 
Deze personages zorgen uiteraard voor 
een extra spanningseffect, want de grote 
vraag die ze oproepen is: wie schuilt er 
achter deze vermomming? En als je een 
masker in een game ziet, weet je een ding 
zeker: dit masker gaat af (in een zeer 
dramatische onthullingsscene).

Er zijn uiteraard ook personages 
met maskers van wie je van tevoren al 
weet wie het zijn, zoals de Phantom 
Thieves uit Persona 5 (PS4) (persona is 

masker in het Latijn!). Bij deze jongeren 
zie je juist zeer extravagante scènes 
wanneer ze hun masker voor het eerst 
krijgen, wat me haast vurig doet wensen 
dat ik naast mijn vele Nintendo-systemen 
ook een PS4 in mijn bezit had.

Ik heb ontdekt dat bijna alle 
overige gemaskerden (degene van wie 
de identiteit eerst onbekend is) in twee 
zeer specifieke categorieën passen: 
prinsessen die doen alsof ze oude 
mannelijke legendes zijn, of mysterieuze 
mannen die stiekem de broer van de 
hoofdpersoon zijn. Best gek toch?

In de eerste categorie zijn dit 
twee goede voorbeelden: Sheik uit 
Ocarina of Time (N64) en Marth uit Fire 
Emblem Awakening (3DS). Sheik stamt 
zogenaamd af van de oude Sheikah- 
stam en begeleidt de beroemde Link op 
zijn queeste om Ganondorf te verslaan 
en het rijk van prinses Zelda te redden. 
Uiteindelijk (spoilers for a 20 year old 
game!) blijkt Sheik niemand minder dan 
prinses Zelda zelf te zijn! In Fire Emblem 
blijkt dat de legendarische held Marth 
niet uit het verleden is gereisd om prins 
Chrom in zijn vredesmissie te steunen, 
maar dat hij de dochter van Chrom is, 
en ze uit de toekomst kwam! (Had ik al 
gezegd dat deze games vaak vreemde 
verhaallijnen hebben?)

Van de tweede categorie zijn talloze 
voorbeelden, zo veel dat het haast geen 
toeval meer kan zijn. (Wederom, pas 
op voor ontmaskeringspoilers!) In Fire 
Emblem Echoes (3DS) is de mysterieuze 
gemaskerde ridder de broer van prinses 
Celica, in Bravely Second (3DS) is Kaiser 
Oblivion de broer van held Yew Geneolia. 
Maar de Professor Layton-serie spant de 
kroon als het gaat om dit type personage. 
In De Melodie van het Spook (DS) heeft de 

Yusuke uit Persona 5 draagt een 
traditioneel Noh gelijkend kitsune-

masker, © Siliconera

Professor Layton en Het Masker der 
Wonderen, © Attack of the Fanboy

broer van Arianna zich met een baard 
als oude man vermomd, in Het Masker 
der Wonderen (3DS) verschuilt achter het 
masker in kwestie zich de beste vriend 
van Layton, die personage Henry altijd 
als een broer heeft behandeld. En in De 
Erfenis van de Azran (3DS) komen we er 
eindelijk achter wie zich schuilhoudt 
achter terugkerend alter ego Descole 
(die zich, net als eerdere antagonist Don 
Paolo, soms ook nog eens als andere 
personages heeft vermomd, om het nog 
verwarrender te maken): hij is namelijk 
de broer van Layton zelf!

Inmiddels speel ik Xenoblade 
Chronicles 2 (Switch), en heb wederom 
een gemaskerde man gevonden, en 
daarbij ook nog eens de mysterieuze 
Adam, die met een capuchon zijn gezicht 
verbergt. Zal een van de twee de broer 
van hoofdpersoon Rex zijn? De tijd zal 
het leren. ■

De maskers 
in Japanse 

games zorgen 
voor extra 
spanning: 

wie schuilt er 
achter deze 

vermomming?

“

”



26 27

door
Sander HulsHoe overtuig je een koning?

Mencius legde bezoek af bij Koning Hui 
van Liang. De koning zei: “Oude Heer! 
U hebt duizend mijlen niet ver geacht en 
bent gekomen. U zult dan ook wel iets 
kunnen aanvoeren om mijn land voordeel te 
brengen!” 1

Met dit prachtstaaltje van met de 
deur in huis vallen begint de Mencius, een 
tekst waar je misschien op deze pagina 
pas voor het eerst van hoort. Want hoewel 
de meeste Prometheanen wat bekender 
zullen zijn met filosofen dicht bij huis, of 
dat nou moderne of oud-Griekse filosofen 
zijn, is alles buiten Europa al snel een 
letterlijke ver-van-mijn-bed-show.

Aangezien ik zelf ook met de deur in 
huis gevallen ben, zal ik wat context geven: 
Mencius is een Chinese denker uit de 4e 
eeuw v.C. en de belangrijkste confucianist 
na Confucius zelf. In de eeuw tussen 
Confucius’ dood en Mencius’ geboorte 
waren de Chinese staten van die tijd een 
broedplaats geworden voor verschillende 
ideologieën, met allemaal andere ideeën 
over hoe de ideale staat eruitzag. Dit wordt 
niet voor niets de periode van de Honderd 
Scholen genoemd, maar helaas heb ik hier 
niet echt ruimte voor details over het 
proto-communistische agriculturalisme of 
de realpolitik van het legalisme, dus lang 
verhaal kort: het confucianisme kwam 
als winnaar uit de bus en gold ruim twee 
millennia als staatsideologie. 

Mencius imiteerde Confucius door 
als een soort avant-garde Jehovah’s 
Getuige bij de hoven van koningen langs te 
gaan om dit gedachtegoed te verspreiden, 
wat leidt tot gesprekken zoals degene 
waarvan het begin hierboven geciteerd 
is. Spoilers: confucianisme gaat helemaal 
niet over voordeel, maar over ethisch 
en moreel juist handelen, en zeker voor 
Mencius ook over ethisch en moreel juist 
regeren. De heerser heeft namelijk een 
voorbeeldfunctie en als hij het goede doet, 

zal de rest van het volk dat vanzelf ook 
doen:

Mencius antwoordde: “Majesteit! 
Waarom moet u van voordeel spreken? Er is 
(…) menselijkheid en plichtsbesef en anders 
niets. Als de koning zegt: ‘Hoe kan ik mijn 
land voordeel brengen?’, dan zullen de groten 
van het land zeggen: ‘Hoe kan ik mijn huis 
voordeel brengen?’, en de ambtenaren en het 
gewone volk zullen zeggen: ‘Hoe kan ik mijn 
persoon voordeel brengen?’ Hoog en laag 
zullen elkaar het voordeel betwisten en het 
land zal in gevaar komen.”

Als je een heel land wil bereiken, 
is de vraag dan ook: hoe overtuig je een 
koning?

Deductie of analogie
Eén voorbeeld van een argument dat dit 
voor elkaar moet zien te krijgen, zien 
we hier al, en het is gelijk een leuk (en 
zeldzaam) bruggetje naar de Griekse 
filosofie. Hoewel Mencius het niet kon 
weten werd dit soort argument vrijwel 
gelijktijdig beschreven door zijn tijdgenoot 
Aristoteles; het is namelijk een deductie. 
En als de koning het met de premissen 
eens is, zal hij er moeilijk onderuit kunnen 
komen: zijn geklets over voordeel brengt 
het land in gevaar. 

Toch komen deducties maar een 
paar keer voor in de rest van de Mencius; 
misschien was de koning het er helemaal 
niet mee eens, of voelde hij zich een beetje 
aangevallen. In ieder geval gaat Mencius 
vaak liever voor een wat indirectere 
aanpak, namelijk met analogieën. Je kan 
het bijna zo gek niet bedenken of Mencius 
heeft er een analogie voor bedacht: hij 
vergelijkt de politieke baantjescarrousel 
van die tijd met het ongeduld van jonge 
minnaars, de menselijke natuur met 
stromend water, en in één geval loopt 
een gesprek over het slachten van een 
schaap uit op een argument voor beter 

onderwijs, fatsoenlijke ouderenzorg en 
landbouwsubsidies. Ook heeft hij intussen 
door dat het slim is om een hoge pief niet 
in zijn gezicht een dief te noemen, ook al 
zijn de belastingen dan te hoog:

Dai Yingzhi zei: “Een belasting van een 
tiende heffen en de douane- en marktrechten 
afschaffen, dat kan op het ogenblik niet. Wat 
denkt u ervan als ik de belasting verlicht en 
tot volgend jaar wacht om hem af te schaffen?”

Mencius zei: “Veronderstel dat een 
man dagelijks een kip van zijn buren steelt 
(…) en hij zegt: ‘Wat denkt u ervan als ik het 
verminder en maandelijks een kip steel, en 
tot volgend jaar wacht om er een einde aan te 
maken.’ Als u weet dat het onrechtmatig is, 
maak er dan snel een einde aan. Waarom tot 
volgend jaar wachten?

VroegÂH
Maar hoe je pas écht wat voor elkaar krijgt 
aan het hof van je koning naar keuze is 
door te beginnen over vroegâh. En nee, 
dan heb ik het niet over de originele K3, 
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RuneScape en die paar dubieuze 
jaren waarin we Blackberry’s cool 
vonden (hoewel Mencius het ook 
nooit geprobeerd heeft, dus je weet 
maar nooit). Argumenten gebaseerd 
op historische gebeurtenissen, 
canonieke teksten, autoriteitsfiguren 
uit het verleden en anekdotes komen 
zo vaak voor dat je er het sterke 
vermoeden van krijgt dat er geen 
Klassiek Chinees woord bestond 
voor ‘drogreden’. Als Mencius er 
bijvoorbeeld op wordt aangesproken 
dat de grafkist van zijn moeder wel 
érg luxueus is, komt zijn antwoord 
neer op “dit hout gebruikt iedereen 
altijd al”, wat nogal ingaat tegen het 
idee om allerlei heersers ervan te 
overtuigen om juist vernieuwingen 
aan te brengen. Ook citeert hij 
graag uit de ‘Vijf Klassieken’, of 
dat nou als verhaalelement is of 
als argument op zich. En voor je 
het vraagt, ja natúúrlijk is er een 
mythisch zesde boek dat verloren 
gegaan is, anders was het toch geen 
goed verhaal? In ieder geval, een 
citaat uit bijvoorbeeld de Oden of 
de Documenten lijkt vaak voor zich 
te spreken. Ze zouden immers zijn 
geschreven door de ‘wijzen’; vaak 
worden hiermee de Drie Verhevenen 
en de Vijf Oerkeizers bedoeld, die 
allerlei toffe dingen zoals landbouw, 
schrift en geneeskunde zouden 
hebben uitgevonden, maar helaas 
ook het uithuwelijken van je dochter 
en voetbal. Uitspraken van deze 
wijzen zijn zelfs zo belangrijk dat een 
hypothetische toekomstige wijze al 
als autoriteit geldt.

Om dit te illustreren, nog één 
citaatje uit de Mencius met een 
mooie slotzin, die ik je ook sterk kan 
aanraden voor aan het eind van elk 
werkstuk of artikel dat je ooit nog 
moet schrijven:

Ik bewaar de weg van de wijzen van 
vroeger (…) en ik bestrijd verderfelijke 
praatjes. Degenen die onjuiste theorieën 
verkondigen mogen geen invloed hebben. 
Als ze immers invloed hebben op de geest, 
dan schaden ze de uitvoering der zaken, 
en als ze invloed hebben op de uitvoering 
der zaken, dan schaden ze de regering. 
Als er weer een wijze zal opstaan, dan 
zal die het niet oneens zijn met mijn 
woorden. ■

1 Alle citaten komen uit K. van der Leeuw, 
Mencius: Inleiding, vertaling en commentaar 
(Eindhoven, 2008).

door
Loes de Bruin The Voices of Kandahar

It is dangerous for me here, I know that, yet I cannot leave. I have been born into this city, 
and it grew on me - quite literally. I have overheard people say they know the city ‘like 
the back of their hand’ but for me, the city is literally the back of my hand. Well, part of it. 
The city is mapped onto my skin like the delicate curls of henna. On my chest, right atop 
of my heart, is my home. It is a thin house, build in between two older buildings. One used 
to be a courthouse, but is now a place for the old and sick. People turn their eyes away 
from it – sometimes in shame, sometimes in sadness. On the other side of our little house 
is a tapestry maker. His designs are nothing grand or new, but there is something about 
them that makes them special, that makes them enthralling. I suspect he weaves magic 
into them, and perhaps this enchantment is why no one ever bothers to look away to our 
house. It doesn’t really fit in: there are three floors perched into the height for two. The 
rooms are long and stretched, the ceilings low. My family does not mind. We don’t fit in 
as well. We don’t belong. We are like our house: weeds growing in impossible places. A 
stowaway in this city, hiding. We are not meant to be here. Magic is not supposed to be 
here, not anymore. 

I heard my grandfather’s grandfather had the same gift as I. He was the greatest 
mapmaker in the area. No one would get lost, not with his maps. When I was younger I 
often imagined myself as one as well. He lived, of course, before most magic died out, and 
becoming mapmaker was not in my future. 

So now I roam the shadows of Kandahar, promising the city that one day, they will 
be heard. I am a peacekeeper, in a way. I negotiate between the city and the people until 
the day the city learns that the people do not actually listen to me. That I am an outcast, 
an afreet. A witch.

The city talks to me, see. The streets and passages and crossroads. I can hear their 
whispers, the words slurred on their heavy tar tongue. 

Paper is too scarce to be wasted on maps, and I cannot draw on walls or cloth because 
no one may ever find my maps. But the streets of Kandahar demand them. They demand 
to be known. One day, when the voices of Kandahar had me under their spell, I stole a bit 
of my sisters henna dye and mapped our house onto my wrist. 

Perhaps that is why it came to life – perhaps the henna dye is infused with her magic. 
Hands decorated by her see fruitful marriages and many happy returns. It is as if 

every curl, every flower she draws is a promise. She is wanted for her skills; people desire 
happiness. No one wants to hear the city is unhappy with the latest remodeling of the 
market place. And especially not the architects. 

I think people have forgotten that the city was alive before they were. It reminds me 
day and night. The map is alive on my body. Houses appear or vanish and traffic jammed 
streets are like dark veins moving across my skin. I avoid those, I can’t risk people seeing 
the map on me. I’m always covered head to toe, but the marketplace likes to be on the 
palm of my right hand. I found that asking politely helps. It will move back for a bit, just 
long enough for me to check fruits or feel a scarf. 

Sometimes, the city leads me to new squares or undiscovered alleys. I move away 
from the market stalls and open my hand, waiting for it to guide me. 

But my hand is empty. I bare my forearms, but they are empty too. My ankles and 
calves, blank. I rip off my headscarf and my own face, so pale and large without the delicate 
lines of the old city center on it, stares back at me in the reflection of a dirty window. 

I turn and run. It’s time for me to leave. ■
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Haast net zo indrukwekkend als het 
pandaverblijf in Ouwehands Dierenpark 
is de bijbehorende souvenirwinkel. Als ik 
daar nietsvermoedend naar binnen loop, 
kijken plots honderden pluchen beesten 
me aan met hun schattige hoofdjes. Bijna 
koop ik er nog echt een ook. Voor 17 
euro. Maar omdat ik stiekem al meer dan 
tien pandaknuffels heb, kies ik toch voor 
een andere souvenir: het Gouden Boekje 
van Jet Bakels en illustrator Thé Tjong-
Khing over de twee reuzenpanda’s die 
naast deze giftshop wonen, getiteld Xing 
Ya en Wu Wen gaan logeren.

Maar wacht eens even: logeren?! 
Wordt deze miljoenendeal nu zomaar 
weggezet als een casual logeerpartijtje? 
Het jarenlange masterplan van 
Ouwehands Dierenpark zat heus wel wat 
ingewikkelder in elkaar. Het lijkt erop 
dat Bakels en Thé de komst van Xing Ya 
en Wu Wen veel te zwart-wit weergeven. 
Kunnen we dan zelfs Gouden Boekjes 
niet meer vertrouwen? Tijd voor een 
factcheck.

Pagina 1-2
Dit is Xing Ya. (...) Xing Ya woont 
in China. Hij heeft het elke dag 
druk. Met eten. In de ochtend heeft 
hij reuze honger en eet hij heel veel 
bamboeblaadjes. In de middag heeft hij 
nog steeds trek en eet hij nog meer bamboe. En hij speelt met zijn 
buurmeisje. Zij heet Wu Wen. De panda’s rollen over elkaar heen 
en hollen achter elkaar aan.

Jazeker, Xing Ya heeft het druk met eten; panda’s zitten immers 
meer dan de helft van de dag bamboe te knagen. Maar verder 
heeft Bakels deze passage duidelijk uit haar duim gezogen: 
het mannetje Xing Ya heeft nog nooit met het vrouwtje Wu 
Wen gespeeld. De twee panda’s zijn weliswaar kort na elkaar 
in hetzelfde reservaat geboren, maar vóór hun Nederland-
avontuur hadden ze elkaar nog nooit gezien. Laat staan over 

elkaar heen gerold.
Tot hun gezamenlijke vertrek uit 

China groeiden de dieren los van elkaar 
op. Xing Ya nog in de luwte, Wu Wen al 
volop in de aandacht: ze speelde samen 
met haar moeder een hoofdrol in de 
Disney-natuurfilm Born in China. Dit 
glamourleven komt in het Gouden Boekje 
niet aan bod. (Op de illustraties heeft Wu 
Wen in China wel een eigen boomhuis, 
in tegenstelling tot Xing Ya, die gewoon 
in de open lucht leeft. Misschien wil Thé 
hier impliciet mee aangeven dat Wu Wen 
een beetje een diva is.)

Pagina 6-7
Op een dag krijgt Xing Ya een brief. In 
een deftige envelop. “Wij hebben het 
genoegen u uit te nodigen om te komen 
logeren in ons land, Nederland. Dat 
ligt aan de andere kant van de wereld, 
maar met een vliegtuig bent u er zo. (...) 
U mag iemand meenemen. We hopen 
dat u komt. Hartelijke groet, de Koning 
en de Koningin van Nederland.”

Koning Willem-Alexander en koningin 
Máxima zijn inderdaad ingezet om Xing 
Ya en Wu Wen naar Nederland te krijgen. 
Alleen kwam het verzoek niet van hen, 
maar van Ouwehands Dierenpark. 
Sinds miljonair Marcel Boekhoorn in 

2000 eigenaar werd van de dierentuin in Rhenen, is hij al druk 
met lobbyen. Panda’s komen niet zomaar Azië uit: de Chinese 
regering moet de dieren als diplomatieke geste aan een ander 
land gunnen. Omdat China alleen onderhandelt met iemand 
van gelijk niveau, kon Boekhoorn de deal niet op eigen houtje 
sluiten: de Ouwehands-baas schakelde drie achtereenvolgende 
Nederlandse premiers in. Wim Kok was meteen enthousiast, 
maar onder zijn leiding wilde het pandaplan nog niet echt 
vlotten: de Chinezen baalden van de kritische Nederlandse 
houding over de mensenrechtensituatie in hun land. Echt, het 
speelt allemaal mee. De VS raakten hun panda Bao Bao ooit 

door
Freek van VlietXing Ya en Wu Wen gaan logeren - een factcheck

Ouwehands-baas Marcel Boekhoorn 
presenteert Xing Ya en Wu Wen

Het Gouden Boekje

kwijt nadat president Obama de dalai lama had bezocht; daar 
was China niet van gediend.

Na pogingen via telefoonfabrikant Huawei en de 
ambassadeur in Beijing gooit Boekhoorn het over een andere 
boeg: hij vraagt Koks opvolger Jan Peter Balkenende om 
rechtstreeks te lobbyen op de Expo in Shanghai, samen met prins 
Willem-Alexander. Maar ook bij het aantreden van premier 
Rutte is het nog steeds wachten op een akkoord. Pas in oktober 
2015 staat de komst van de panda’s naar Ouwehands eindelijk 
zwart op wit: een staatsbezoek van (inmiddels) koning Willem-
Alexander en koningin Máxima vormt het slotstuk van vijftien 
jaar pandadiplomatie. De Chinezen selecteren voor Nederland 
Xing Ya en Wu Wen. Die laatste reageert in het Gouden Boekje 
eerst afwijzend.

Pagina 12-13
Xing Ya blijft alleen achter. Waarom heeft Wu Wen geen zin? 
Vindt ze het niet leuk om met hem op reis te gaan? Of is ze 
gewoon een beetje bang? Hij gaat zitten en schrijft:
“Kom, ga toch mee naar Nederland, een tijdje uit logeren!
Daar zijn wel enge koeien maar vast ook veel lieve beren
Het is een spannend avontuur, we krijgen een paleis
Ga toch mee naar Nederland, het is een hele reis
Maar is het er niet leuk dan gaan we vliegensvlug
Weer door de lucht, met snelle vaart, direct naar China terug!”

Dat kan Xing Ya wel zeggen, maar mooi niet: hij en Wu Wen 
mogen sowieso niet vliegensvlug weer terug, want China 
heeft de dieren vijftien jaar in bruikleen gegeven. Inderdaad, 
bruikleen – Nederland krijgt ze niet cadeau, maar mag blij 
zijn met leasepanda’s. In ruil daarvoor moet Ouwehands elk 
jaar maar liefst een miljoen dollar overmaken, geld dat China 
gebruikt voor onderzoek en bescherming van de bedreigde 
diersoort. Dus, Xing Ya, je hebt niet echt een keuze. Of je het 
nu leuk vindt of niet, vijftien jaar Rhenen wordt het. Behalve 
misschien als Nederland opeens een groot statement maakt 
over mensenrechtenschendingen in China.

Pagina 16-17
Het ontvangstcomité staat al klaar. ‘Welkom, welkom,’ roepen 
de dieren. Ze wuiven en lachen. Xing Ya en Wu Wen kijken 
verbaasd om zich heen. Wat een hoop verschillende dieren wonen 
hier. Daar zijn de Koning en de Koningin. ‘Wat fijn dat jullie 
er zijn,’ zegt de Koning blij. ‘Dit zijn mijn hofdames, de beste 
koeien van het land. Ze maken de lekkerste melk en de zachtste 
kaas.’ Oh, denkt Wu Wen, zijn dat nu koeien? Ze hebben wel 
grote horens en enorme tanden, maar ze doen aardig. En ze 
lijken wel een beetje op ons, alleen: wat zitten die zwarte vlekken 
slordig op hun lijf.

Ik wil niet beweren dat de koninklijke hofdames echt koeien 
zijn, maar deze passage klopt aardig. Xing Ya en Wu Wen 
kregen inderdaad een zeer mooie ontvangst. Na een KLM-
vlucht met hun twee Chinese verzorgers, hun twee nieuwe 
Nederlandse verzorgers én een speciale ‘dierensteward’ 
arriveerden de panda’s op Schiphol. Op de landingsbaan was 
er al een ceremonieel welkom: het vliegtuig werd begeleid door 
motoragenten en blusvoertuigen die een watersaluut brachten. 
In de hangar haalde een heftruck de panda’s uit het toestel – 

ze liepen niet zelf de vliegtuigtrap af met hun trolleys, zoals 
in het Gouden Boekje. Wel was er een groot ontvangstcomité, 
alleen bestond dat niet uit dieren, maar uit pandafans en maar 
liefst 110 mediaploegen. Al de hele week heerste er een heuse 
#pandakoorts in Nederland.

Pagina 18
‘Gaan jullie mee?’ vraagt de Koning. ‘We hebben een echt 
pandapaleis voor jullie gebouwd. Het is net af.’ In een grote auto 
rijden ze ernaartoe. Alles is rood geverfd, net als in China! Er 
staat een grote bamboetaart voor hen klaar.

Een echt pandapaleis, dat klopt eigenlijk wel. Na de deal 
met China liet Boekhoorn in zijn dierentuin een peperduur 
pandaverblijf bouwen. Kosten: zeven miljoen euro. Pas nadat 
een officiële Chinese delegatie ‘Pandasia’ in februari 2017 had 
goedgekeurd, mochten Xing Ya en Wu Wen twee maanden later 
definitief naar Ouwehands.

Bij feestelijke gelegenheden krijgen de panda’s inderdaad 
een bamboetaart. Hun voedsel komt van de Nederlandse 
kwekerij Bamboo Giant, die al langer aan andere Europese 
dierentuinen leverde. Het bedrijf in het Brabantse Asten moet 
flink extra aan de bak nu ook Nederland zijn panda’s heeft, 
want de dieren eten ieder 50 kilo per dag. Bamboo Giant nam 
dus een flink aantal extra velden in gebruik voor Xing Ya en 
Wu Wen.

Pagina 24-27
Xing Ya zit op het balkon en luistert naar de geluiden van de 
Nederlandse nacht. Een uil roept. Vanuit de verte klinkt gezang. 
Hij ziet lichtjes schitteren door de bomen. Stemmetjes zingen 
‘Sinte Sinte Maarten, de koeien hebben staarten.’ Kijk, een 
optocht met lampionnen. Net als in China. Dat is ver weg, maar 
voelt opeens ook dichtbij. Wat jammer dat Wu Wen dit niet ziet, 
denkt Xing Ya. Hij gaat zitten en schrijft:
“Je ging met mij mee, ver weg, uit logeren
Ik vind je de liefste van alle beren
Ik ben nergens bang voor als jij naar mij lacht
Je bent als een lampionnetje in de nacht”
Dat legt hij neer naast Wu Wen. Voor als ze wakker wordt.

Een ontzettend zoet einde van het Gouden Boekje, maar de 
bittere werkelijkheid is dat Xing Ya zijn briefje helemaal niet bij 
Wu Wen kan neerleggen. De twee panda’s zitten namelijk in 
volledig gescheiden verblijven. Zo dicht bij elkaar, maar toch 
zo ver weg.

Pas dit voorjaar mogen het mannetje en het vrouwtje elkaar 
eindelijk voor het eerst ontmoeten – precies op het moment dat 
Wu Wen in haar vruchtbare periode zit. Want Xing Ya en Wu 
Wen zijn niet zomaar voor de leuk als duo naar Nederland 
gekomen: het draait gewoon keihard om pandaseks. Bij panda’s 
duurt de vruchtbare periode maar een halve dag tot drie dagen, 
dus Xing Ya moet wel een beetje opschieten. Gelukkig zijn de 
verzorgers hem al aan het voorbereiden met krachttraining, 
zodat hij sterk genoeg is voor de daad. Nu maar hopen dat Xing 
Ya en Wu Wen op elkaar vallen – en net zo lekker rollebollen als 
in het Gouden Boekje. Dan mag de eventuele babypanda ook 
nog een tijdje in Nederland logeren. ■
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door
Eden ZhangDe damesmuis gaat trouwen – een geknipte roman

Aangezien het thema van deze Pyros Azië is, wil ik graag 
de kans grijpen om iets interessants uit de Chinese kunst 
te introduceren. Het onderwerp is verbonden met mijn 
beeldverhaal uit de Home Sweet Home-Pyros, waarvoor ik een 
aantal complimenten gekregen heb – wat een eer! De manier 
waarop ik de motieven daarin verbeeldde was geïnspireerd 
op een mini-beeldroman: De damesmuis gaat trouwen. Dit is een 
werk van de Gaomi-papierknipkunst, een van de bekendste 
papierknipkunstvormen in China. 

Het tot nu toe oudst bekende werk van de Chinese 
papierknipkunst stemt uit een periode tussen de vierde en 
zesde eeuw. Gebaseerd op gedichten en literatuur is het echter 
aannemelijk dat deze kunst daarvóór al uitgevoerd is, niet 
alleen met papier, maar ook met andere dunne materialen zoals 
blaadjes.1 Gebaseerd op het woord “papierknipkunst” lijkt deze 
kunst met scharen uitgevoerd te zijn, maar het is mij nog niet 
duidelijk of deze naam ook gebruikt wordt om te verwijzen 
naar de traditionele Chinese papiersnijkunst, waarbij juist het 
mes een rol speelt.

Wel is duidelijk dat de traditionele Chinese papierknipkunst 
een variatie van stromingen heeft. Deze stromingen worden 
meestal genoemd naar hun plek van oorsprong, wat meestal 
een stad of dorp is. Gaomi, de naam van de papierknipkunst 
gebruikt in De damesmuis gaat trouwen, is dan ook de naam 
van een stad – de geboorteplaats van Mo Yan, de eerste 
Chinese winnaar van de Nobelprijs voor Literatuur (2012). 
Deze stad bevindt zich in provincie Shandong, wat tevens de 

geboorteprovincie is van mij en – wat een eer weer, een figuur 
met internationaal en historisch belang – Confucius.

De damesmuis gaat trouwen kan worden gezien als een 
modern werk uit de Gaomi-papierknipkunst. Ten eerste wijkt de 
functie daarvan af van de traditionele Gaomi-papierknipkunst. 
De functies van de Chinese traditionele papierknipkunst zijn 
rijk. Werken kunnen worden geplakt op een raam, een deur, een 
meubel, het plafond, of een gift, om te fungeren als decoraties 
die een bepaalde sfeer versterken. De daarmee verbonden 
sferen waren aan het begin vaak verbonden aan een ritueel – 
denk aan verjaardagen en begrafenissen – maar in de loop van 
de tijd is het feestelijk geworden, bijvoorbeeld voor trouwerijen 
en feestdagen. Ook kunnen papierknipwerken worden gebruikt 
als het ontwerp van een borduurwerk, maar werken van de 
traditionele Gaomi-papierknipkunst worden vaak gebruikt als 
decoratie.2 Ten opzichte daarvan wijkt De damesmuis gaat trouwen 
af van de traditie, want dit is een zelfstandig werk. Deze roman 
bestaat uit vierentwintig papierknipwerken, waarvan een aantal 
motieven zijn uitgekozen om te fungeren als de illustratie van 
dit artikel. Deze werken vormen samen een verhaal dat alleen 
met behulp van beelden verteld is. Daarnaast kan de daarop 
toegepaste kleurtechniek vrij modern zijn. Op dit moment 
heb ik nog geen verder onderzoek gedaan over de rol van 
kleurenvariaties in de traditionele Chinese papierknipkunst, 
maar bij dit werk is er sprake van soepele kleurenovergangen, 
die met behulp van airbrush geproduceerd kunnen zijn. Dit 
aspect is echter niet zichtbaar in de illustraties van dit artikel. 

Deze kleuraanpassing komt doordat ik juist door elementen 
van de traditionele Gaomi-papierknipkunst geïnspireerd was; 
deze elementen wil ik benadrukken in de illustratie.

Een van de belangrijkste elementen in De damesmuis gaat 
trouwen die sterk verbonden zijn met de traditionele Gaomi- 
papierknipkunst is de beeldentaal daarvan. Deze is gekenmerkt 
door eenvoudige, bijna kinderachtige vormen die soms zelfs een 
primitieve uitstraling bezitten, met daarin rijke decoraties.3 Ook 
is er sprake van een vrijwel evenredig samenspel van lijnen en 
vlakken.4 Ondanks de vervorming bezitten de motieven echter 
nog steeds een deel van hun naturalistische eigenschappen.5 
Deze kenmerken komen terug op de motieven in De damesmuis 
gaat trouwen, vooral op de potentiële echtgenoten van de 
damesmuis.

Het verhaal gaat over een enigszins trieste relatie van 
een jonge damesmuis, die aan het begin van het verhaal al een 
leeftijd heeft bereikt waarin ze moet gaan trouwen. Het kiezen 
van een echtgenoot is van groot belang. Het basiscriterium 
opgesteld door de damesmuis en haar ouders is dat de 
toekomstige echtgenoot de meest capabele figuur moest zijn. 
In de loop van het selectieproces zijn er allerlei kandidaten aan 
bod gekomen, wat in de illustraties van dit artikel is verbeeld.

 De als eerst benaderde kandidaat is de zon, die 
geruststellend dagelijks zijn routine in de hemel volgt – kijk 
maar naar zijn gekalmeerde gezichtsuitdrukking (1). Een ander 
kenmerk van de zon die met beeld verbeeld is, is het schitterende 
zonlicht, vertaald in de scherpe punten om zijn gezicht heen. 
De zon heeft immers lichtstralen die vaak oogverblindend zijn, 
alsof ze in onze ogen kunnen prikken. Zoals alle opvolgende 
kandidaten is de zon bescheiden: “Ik moet toegeven dat de wolk 
mij kan verslaan, want kijk, als het bewolkt is, dan kun je me al 
veel minder zien.” Klinkt logisch, dus de damesmuis ging naar 
de wolk, die er met al zijn krullen al heel luchtig uitziet (2). Hij 
ziet er tevens wat somber uit – iets wat vaak verbonden is met 
een bewolkte dag. Na hem wordt de wind erbij geroepen, omdat 
een flinke wind wolken weg kan blazen (3). Zoals te zien heeft 
de wind, zoals de zon, ook een hele boel scherpe punten, maar 
met de spiralen en gebogen lijnen roepen de scherpe punten nu 
de dynamiek en kracht van de wind op – denk aan de pijn die 
een flinke wind zal brengen in een koude winterdag. Helaas 
wordt de wind ook wel eens tegen gehouden, bijvoorbeeld door 
een stevige muur (4).

De muur ziet er echter niet zo blij uit: “Jeetje, sorry, ik 

heb nu al genoeg last van jullie muizen. Jullie maken te veel 
gaten in me.” Momenteel lijken ons muizen de meest capabele 
figuren, maar zij zijn toch doodbang voor katten? Zo werd 
een kat uiteindelijk gekozen als de echtgenoot van onze 
damesmuis, ondanks de angst van een muis voor een kat 
(5). Om te benadrukken dat de kat de meest capabele figuur 
is, is deze kat met een zeer arrogante loophouding verbeeld: 
kin omhoog, borst naar voren gedrukt en zijn zelfvertrouwen 
stappen. Zijn baard, hangende borst en uitgestoken buik doen 
me tevens altijd denken aan een wat dikke man op middelbare 
leeftijd. Een tragische twist vond zonder verbazing plaats na de 
bruiloft. De kat slikte de damesmuis meteen in (6). Aan de nog 
levendige damesmuis in zijn buik gaf de kat een smoesje voor 
zijn gedrag: “Je bent mijn schatje, en ik wil mijn best doen om 
jou te beschermen. Ik kan geen beter idee bedenken dan jou in 
mijn eigen lichaam stoppen.”

Dit is dus de geringe verdieping die ik recent heb 
ontwikkeld voor de inspiratiebron van mijn beeldenverhaal. Na 
dit onderzoekje ontdekte ik dat ik in mijn beeldenverhaal afweek 
van wat ik net heb ontdekt, maar interessant genoeg komt het af 
en toe juist wel terug. Bovendien hoop ik dat ik hiermee jullie 
interesse en aandacht voor de rijke Chinese papierknipkunst 
een klein beetje vergroot heb. Als jullie er interesse in hebben, 
dan ben ik zeer bereid om de originele beelden aan jullie te laten 
zien. Stuur me gewoon een mailtje! ■
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De illustraties zijn getekend op basis van De damesmuis gaat trouwen.
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over het algemeen nog redelijk te volgen was, ondanks dat de 
stappen van een paar weken of zelfs maanden die af en toe 
gemaakt werden tussen scènes soms wat verwarrend waren. 
Om het even makkelijker te maken, hebben wij daarom nog 
een samenvatting geschreven, maar deze keer hoe de film in 
Hollywood gemaakt zou zijn. Minder personages, minder 
gedoe, en vooral meer liefde. 

Bollywood goes Hollywood
Dear Zindagi volgt het leven van de ambitieuze Kaira. Kaira, 
die toevalligerwijs altijd een traditioneel Indiaas gewaad 
draagt, heeft op haar werk de ongelooflijk knappe Raghú 
ontmoet, maar hij blijkt verloofd te zijn. Hierna wordt ze haar 
huis uitgezet door haar huurbaas, dus trekt ze weer in bij haar 
ouders. Hier gaat ze in therapie bij de nog knappere Jug en 
hoewel het haar moeite kost over Raghú heen te komen, raakt 
ze helemaal verliefd. Ook Jug wordt verliefd op haar. Bij de 
allerlaatste therapiesessie verklaart Kaira hem haar liefde, maar 
wil Jug er niets van weten. Wanneer zij wegloopt, gaat hij op de 
stoel zitten die dan onder hem kraakt. Dit is voor hem het punt 
dat hij achter haar aan rent en haar zoent in de regen.

Verwachting Check
Kleur
Dans
Zang
Traditionele kleding
Willekeurige dansmomenten
Lachwekkendheid door overdramatisering
Tropisch fruit X
Feel good X
Onverklaarbare plots X
Het zonnebrilmoment X

Klopten onze algemene verwachtingen?
Lang verhaal kort: nee. Het klinkt misschien stom, maar door 
het kijken van een Bollywoodfilm kregen we door dat niet 
alle Bollywoodfilms hetzelfde zijn. Hollywood maakt ook 
verschillende dingen, van Twilight tot Die Hard, van Bruce 
Almighty tot The Notebook. Er zijn weinig uitspraken die op alle 
Hollywoodfilms van toepassing zijn, dus dit wel verwachten 
van Bollywoodfilms was vrij kort door de bocht.

Dat gezegd hebbende, er was een hoop dat wel klopte. 
Zo waren een hoop reacties en emoties van de personages 
erg overdreven en dramatisch. Veel acteerwerk hing af van 
wenkbrauwen, en die bewogen alle kanten op. Ook werd er 
heftig gebruik gemaakt van muziek. Op het moment dat er een 
liedje met tekst werd gebruikt, ging het volume meteen omhoog. 
Ook was de muziek zeer aanwezig in de meeste scènes. Waar 
in Hollywoodfilms muziek meer als achtergrondgeluid dient, 
speelde muziek in Dear Zindagi echt de rol van derde personage 
in een gesprek.

Ook een paar persoonlijke verwachtingen kwamen uit. 
Zo was het tropische fruit van Vera volop aanwezig. Echt, 
iedere tien minuten zetten iemand wel nieuw eten op tafel. 
Aangezien de film tweeëneenhalf uur duurde kun je je wel 

Algemene verwachtingen
We willen ten eerste bekennen dat geen van ons hiervoor ooit 
een Bollywood film heeft gezien, en dat al onze verwachtingen 
volledig gebaseerd zijn op memes, GIFs en andere viral videos 
die we van het internet hebben.

Voordat we de film gingen kijken, hebben we even de 
koppies bij elkaar gestoken om op te schrijven wat we ervan 
verwachtten. Veel van deze verwachtingen kwamen vrij goed 
met elkaar overeen. Zo verwachtten we allebei een film met zeer 
veel kleur, dans, en zang. Als we aan Bollywood denken, zien 
we grote groepen vrouwen in traditionele kleding voor ons die 
op schijnbaar willekeurige momenten beginnen te dansen. Ook 
zagen we het allebei voor ons dat de film, zonder dat het de 
bedoeling was, erg lachwekkend zou zijn. Erg veel overbodige 
drama, waardoor een serieuze scene spontaan niet serieus meer 
is (denk hierbij aan een scène waarin een man met een heftige 
snor dramatisch op een scooter natuurkundig onmogelijke 
capriolen uithaalt, of een vrouw die zonder al te veel aanleiding 
ineens op de grond valt).

Verder waren er nog een paar individuele verwachtingen. 
Zo zag Vera tropisch fruit voor zich, en alleen maar feel-good 
films. Eline verwachtte plots die eigenlijk nergens op slaan, en 
een man die op dramatische wijze zijn zonnebril afzet. 

Samenvatting 
We beginnen de film wanneer cameravrouw en regisseuse 
Kaira bezig is met haar werk (waar ze echt heel goed in is). Al 
gauw wordt duidelijk dat er tussen haar en een van de mannen 
op de set, Raghu, een sterke seksuele spanning hangt. Op de 
laatste draaidag vraagt hij haar voor een project in New York 
Kleine catch: zijn ex zal daar ook zijn. Zij maakt het intussen uit 
met haar vriend Sid en wordt vervolgens door haar huurbaas 
gedwongen haar huis in Bombay te verlaten en terug te gaan 
naar haar ouders in een klein dorpje in de provincie Goa. Dat 
wil ze helemaal niet, omdat zij (komen we later in de film achter) 
haar ouders helemaal niet leuk vindt. Toen Kaira heel klein was, 
hebben ze achtergelaten bij haar opa en oma. Jarenlang lieten ze 

niets van zich horen, om haar pas weer op te halen toen Kaira 
in groep vier moest blijven zitten. In Goa komt Kaira erachter 
dat Raghu zich heeft verloofd met zijn ex en raakt ze zelf een 
beetje de weg kwijt. Ze ontmoet psycholoog Jug en gaat bij hem 
in therapie om over haar liefdesproblemen, kindertrauma en 
mentale gesteldheid te praten. Bij hun eerste ontmoeting gaat 
Kaira op een stoel zitten die ontzettend begint te kraken. Jug 
vertelt haar dat de stoel alleen kraakt als je iets wil wat je niet 
kunt krijgen (nu verwijzend naar Raghu obviously) en dat hij 
altijd op de stoel zit zonder dat deze kraakt.

Langzaam wordt Kaira, met behulp van Jug en haar 
superfantastische broertje Kiddo, weer blijer. Ze ontmoet 
muzikant Rumi en gaat met hem daten. Dan komt ze erachter 
dat ze hem helemaal niet zo leuk vindt, maar meer op Jug valt. 
Bij de laatste sessie vertelt ze het hem en wijst hij haar af. Ze 
is verdrietig, maar heeft door hem en zijn geniale quotes en 
oneliners leren omgaan met de imperfectie van het leven. Ze 
verlaat het huis van Jug, zodat ze een eigen korte film kan 
maken; Jug kijkt haar na, en gaat op de stoel zitten die kraakt 
als je iets wil wat je niet kunt krijgen (moet je je voorstellen hoe 
hard wij aan het juichen waren toen de stoel nu opeens ging 
kraken.) In de laatste scène is de première van de korte film die 
ze al haar hele leven wilde maken. Al haar familie en vrienden 
zijn erbij en ook, jawel, alle mannen uit de film. In het laatste 
shot van de film leert ze een hele leuke man kennen die in de 
stoelenbusiness zit. Dit is helemaal mooi, omdat een van de 
lessen van Jug is dat liefde is als een stoel. Je moet een stoel 
vinden die precies goed zit. Stoel in Hindi is kursi, een woord 
dat continu in de film herhaald werd. Toen deze man over een 
kursi begon was het cirkeltje natuurlijk rond. 

Zoals je kunt merken, is dit verhaal niet makkelijk samen 
te vatten. Hiervoor zijn er iets te veel personages, verhaallijnen 
en tijdsperiodes in deze film. Waar een Hollywoodfilm van 
één uur en 43 minuten over ongeveer twee weken (of minder) 
gaat hebben we in deze film van twee uur en 29 minuten een 
aantal jaar van Kaira’s leven gezien. Toch knap dat het verhaal 

door
Eline Berkhout & Vera VerkooijenPrometheus voor de Buis: Bollywood

Eline en Vera zijn totaal onwetend over films uit andere delen van de wereld dan… nou ja, Hollywood... en willen 

dat graag veranderen. Daarom komen zij voor elke Pyros bij elkaar om een nieuw genre films te ontdekken. In deze 

editie van Prometheus voor de Buis: de Bollywoodfilm Dear Zindagi!



34 35

voorstellen hoeveel eten dat is. Verder zette de therapeut op 
intens dramatische manier zijn zonnebril af, waardoor Eline zat 
te juichen en Vera haar vooral raar aankeek. 

favoriete personage
Eline: Kiddo (of opa) 
Vera: Kiddo

favoriete moment
Eline: De scène waardoor we van Kiddo zijn gaan houden 

(ik weet niet meer wat hij deed, maar het was top). Of het 
moment dat Kaira haar dramatische achtergrond verhaal 
vertelt en je ineens denkt, damn, deze film heeft meer diepgang 
dan verwacht. OF OF OF OF: het moment dat Niels even zijn 
koptelefoon afzette om te zien wat we nou aan het kijken 
waren, en precies op dat moment gebeurde er iets waardoor 
wij helemaal flipten, en die arme jongen keek zo verward. Het 
was prachtig.

Vera: In de film zitten heel veel momenten dat de muziek 
opeens harder wordt en er een soort videoclip ontstaat van 
beelden van de hoofdpersoon (Kaira) die danst in haar eentje, 
of stilstaat en in de camera kijkt of gewoon in bed ligt etc. De 
allereerste was voor mij toch wel een leuk moment, een realisatie 
waarbij ik dacht: ohja! Bollywood! Duuuuh. En het moment 
waarop ik zei: “oh, zo gaat die stoel sowieso kraken” en toen 

ging de stoel kraken en wij waren aan het juichen als een malle. 
Ik ben nog nooit zo blij geweest tijdens het kijken van een film. 

favoriete outfit
Eline: Kaira had toch wel echt een goed gevoel voor stijl. 

Door juist zo ver mogelijk van traditionele kleding af te staan 
als maar kan, vond ik Kaira’s outfits echt fascinerend. En toch 
wel een hoogtepunt was haar neiging om de helft van haar shirt 
in haar broek te doen en de andere helft niet. Dan ben je een 
fashion guru, hoor. 

Vera: In de film zit er een zusje van Kaira, genaamd Alka, 
die als ENIGE in de HELE film een traditionele outfit draagt. Nu 
is mijn reden om dit fantastisch te vinden niet puur omdat het 
een traditionele outfit is maar meer omdat ik er zo ontzettend 
veel vragen over heb! Waarom? What’s going on? Wat gebeurt 
er in haar wereld dat ze dat aan heeft? Ergens in de film waren 
er overigens ook zombiebouwvakkers (in een nachtmerrie van 
Kaira), die vond ik ook wel tof.

favoriete Voedsel
Eline: Er was zoveel eten, en ik herkende echt helemaal 

niks. Hoe kan er iedere tien minuten eten in beeld komen 
zonder dat je ook maar iets herkent??? En toch.

Vera: Mijn favoriete eetmoment is dat Kaira straatvoedsel 
eet en hetgene dat ze niet meer opeet aan een of ander 
straatkindje geeft dat aan het bedelen is. Zoveel character 
building in één moment. Geen idee wat ze at, maar het moment 
was leuk. Er was echt te veel eten in deze film. Echt. Wow.

favoriete Quote
Eline: ‘Don’t let the past blackmail the present to ruin a 

beautiful future.’ Kots. Tegeltjesmateriaal, loved it. 
Vera: De eerste ontmoeting tussen Kaira en Jug is toch 

wel het meest prachtige, meest vage verhaal op de wereld. Iets 
over iemand die dood gaat, omdat hij geen Chinees kan en 
opgegeten wordt door een bergleeuw.

Oordeel 
Hoewel we allebei oorspronkelijk een ander beeld hadden van 
Bollywood en Vera toch een beetje teleurgesteld is dat er niet een 
willekeurig dansmoment in traditionele outfits in voor kwam, 
zijn we allebei heel blij dat we deze film gekeken hebben. In 
de film zien we hoe een jong meisje zichzelf naar de top werkt, 
hoe het taboe van therapie nodig hebben wordt verbroken, hoe 
een vriendengroep en familie ontzettend belangrijk kan zijn, 
en hoe de goede keuze in een relatie maken niet per se alleen 
betekent dat je je hart volgt, maar af en toe ook echt dat je je 
hoofd moet gebruiken. Het is een mooie, krachtige film met een 
sterke vrouwelijke hoofdpersoon, en, afgezien van  een aantal 
overbodige verhaallijnen en moeilijke tijdsprongen, een goede 
film om de wereld van Bollywood mee in te stappen. We zijn 
allebei benieuwd wat deze wereld nog meer te bieden heeft!

Heb jij een filmtip voor Eline en Vera? Stuur dan een mailtje 
naar pyros@asvprometheus.nl met als onderwerp Prometheus 
voor de Buis en wie weet kijken wij de volgende keer wat jij hebt 
voorgesteld! ■

Toen ik een relatie kreeg met Ward kwam daar een leuke 
toevoeging bij: een schoonmoeder die, in tegenstelling tot 
mijn eigen moeder, wél van koken houdt. Voordat ik de magie 
van koken leerde kennen in huize De Kock at ik voornamelijk 
maaltijden uit pakjes en zakjes en wist ik de meest simpele 
dingen niet: hoe snijd je nou eigenlijk een ui/prei/[insert elke 
andere groente], hoe gebruik je kruiden? Ik kende ook niet 
zoveel gerechten, want mijn moeder had elke week hetzelfde 
klaar staan: maandag aardappelen, dinsdag spaghetti, 
woensdag gebakken aardappelen, donderdag “iets met rijst” 
(lees: rijst met een saus uit een zakje), vrijdag pizza, zaterdag 
soep en zondag “wat makkelijks”.  Ik had bijvoorbeeld nog 
nooit stamppot op, en als vegetariër dacht ik dat ik het maar 
moest doen met de maaltijd min het vlees, mogelijk een 
vleesvervanger erbij. De eerste keer dat ik bij Ward thuis at ging 
er een wereld van smaken voor me open, en in de ruim drie jaar 
dat we nu samen zijn heb ik aardig wat geleerd op het gebied 
van koken.

In de zomer van 2015 startten Ward en ik het project 
‘Indiaas kookboek’; we waren drie weken alleen thuis, en 
we wilden zoveel mogelijk recepten proberen uit het Indiase 
kookboek dat zijn moeder in de kast had staan. Zo begon mijn 
passie voor Indiaas eten. Ik gebruik in dit artikel ‘keukens’ 
in meervoud, omdat het land zó groot is dat er veel culinaire 
diversiteit is binnen de regio’s. Zo wordt er in de gebieden 
aan zee veel meer met vis en schaaldieren gekookt, en in het 
noorden van het land is het gebruik van vlees gebruikelijker. 
In India wonen ook ontzettend veel vegetariërs vanwege het 
hindoeïsme, en de diverse keukens door het land heen zijn dan 
ook vaak gebaseerd op granen en groenten. Helaas ben ik zelf 
nooit naar India geweest, maar het lijkt me ontzettend fijn om 
alle streetfood-tentjes af te gaan en te genieten van alle diverse 
maaltijden die het land te bieden heeft!

Eén van mijn nieuwste favoriete Indiase gerechten, deels 
omdat het erg makkelijk is om te maken, is dahl. Dahl is een 
gerecht dat je kunt maken met verschillende peulvruchten. De 
Indiase keukens staan vaak bekend om hun pittigheid, maar 
deze dahl is door het gebruik van kokosmelk en tomaten erg 
zoet van smaak. Het is een soort dikke soep, die je kan eten met 
bijvoorbeeld naan en/of rijst. Hiernaast volgt het recept van de 
kokos-linzendahl die ik vaak maak. Dit recept en de foto komen 
oorspronkelijk van de website ‘De Groene Meisjes’.

Eet smakelijk!

Recept: Kokos-linzendahl 
Wat heb je nodig voor 3-4 porties dahl?
• 200 gram rode linzen
• 1 ui, gesneden
• 3 teentjes knoflook, geperst
• 1 eetlepel gember, geraspt
• 1 theelepel komijnpoeder
• 1 theelepel kurkuma
• flinke snuf chilipoeder
• 1 klein blikje kokosmelk (270 ml)
• 1 blik tomatenblokjes (400 gr.)
• 1/4 – 1/2 eetlepel zout, naar smaak
• gekookte basmati- of pandanrijst (reken 75 gr. per persoon) 
• naan (mijn voorkeur gaat uit naar Patak’s knoflook en 

koriander naan)
Voor de liefhebber:
• handje verse koriander, gesneden
• handje kokossnippers, geroosterd

Wat ga je doen?
• Kook de linzen volgens de instructies op de verpakking. 
• Kook ook alvast de rijst volgens de verpakking. Rijst wordt 

lekkerder als je het na het afgieten laat nastomen in de pan.
• Verhit 2 eetlepels olie in een ruime pan en bak de ui 15 

minuten (dit mag ook wel minder lang, maar als je ui lang 
bakt worden ze heerlijk zacht en zoet!).

• Bak de knoflook en gember 1 minuut mee.
• Voeg het komijnzaad, kurkuma en chilipoeder toe en bak 

nog eens 1 minuut.
• Schenk de kokosmelk en tomatenblokjes erbij en breng het 

geheel langzaam aan de kook.
• Roer de gekookte linzen door de tomaat-kokossaus en breng 

op smaak met zout.
• Laat de dahl pruttelen totdat je blij bent met de dikte (je wilt 

het niet te nat, maar ook niet te dik).
• Serveer de dahl met naan en rijst, en eventueel verse 

koriander en kokossnippers. ■

door
Larissa Koedood Mijn passie voor Indiaas koken
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Ik ben nu zo’n anderhalve maand 
terug uit Indonesië, waar ik een half 
jaar gestudeerd heb. Nog steeds zijn er 
mensen die mij bij een activiteit voor het 
eerst weer zien en mij natuurlijk vragen 
hoe het was in Indonesië en hoe het is om 
weer terug te zijn. 

De tweede vraag is makkelijk te 
beantwoorden: je went eigenlijk best snel 
aan het terug zijn. Je keert terug naar een 
al bekende status quo. De meeste dingen 
veranderen eigenlijk niet veel in een 
halfjaar tijd. Ook de overgang van een 
tropisch klimaat naar een Nederlandse 
winter was prima te overleven. Wel heb 
ik soms momenten van realisatie, waarop 
ik opeens bedenk hoe kort geleden ik mij 
nog in een heel andere setting bevond.

Hoe was Indonesië dan? Indonesië 
was chaos. Java is het drukst bevolkte 
eiland in een al drukbevolkt land. In de 
straten wemelt het van de scooters die van 
een tweebaansweg een achtbaansweg 
maken, waar je simpelweg jezelf op 
moet gooien met een uitgestrekte hand 
om over te kunnen steken. Bovendien 
vervoert men de raarste dingen op 
scooters (zoals een dwars vastgehouden 
ondersteboven fiets, of een schaap). 
De betonnen stoepen, als die er zijn, 
zijn ook een uitdaging waar je je langs 
allemaal bedrijvigheid moet worstelen, 
zij het de eetkraampjes op wielen, of 
de vele winkelpanden met parkeerplek 
op de stoep inclusief parkeerwacht. Het 
opvallendste is hoeveel mensen je buiten 
ziet en dat al deze mensen daadwerkelijk 
de hele dag buiten zijn, van de vroegste 
ochtenduren, wanneer om half vijf de 
eerste gebedsoproep uit de luidsprekers 
van de moskeeën klinkt, tot laat op 
de avond, wanneer je om 2.00 uur in 
de ochtend nog een Gojek (een soort 

scooter-Über) naar huis neemt na het 
karaokeën.

Ik leerde me best snel aan te 
passen aan deze nieuwe omgeving. Je 
leert je te kleden naar de cultuur met 
lange broeken en rokken tot over de 
knie, met de schouders bedekt en een 
hoge kraag. Je neemt geen dingen aan 
met je linkerhand. Je gebruikt die hand 
voor het vegen van je billen, of, op 
Indonesische wijze, spuit je ze met een 
waterslang schoon. Je went langzaam 
aan de pittigheid van het eten en het feit 
dat je geen keuken hebt, maar dat de 
prijzen van eten zo goedkoop zijn dat je 
iedere maaltijd buiten de deur eet.

Aan de temperatuur wen je helaas 
niet, bij de geringste fysieke inspanning 
blijf je je al kapot zweten. Je leert wel 
om zo’n twee keer per dag te douchen 
en altijd je waaier bij je te hebben. 
Ook heb je een paraplu en foeilelijke 
poncho bij je, nadat je voor het eerst 
meemaakt dat je in één minuut tijd tot 
je ondergoed nat geregend kan worden. 
Je leert de langzame en gecompliceerde 
Indonesische bureaucratie te dulden, 
wanneer je vijf van dezelfde formulieren 
moet invullen met vragen als ‘wat is 
de vorm van uw hoofd?’, om ze naar 
vijf verschillende politiebureaus te 
sturen met een belachelijk veelvoud 
aan pasfoto’s. Je leert de taal best snel 
spreken, vooral omdat mensen veelal 
dezelfde vragen stellen.

Je aanpassen aan een nieuwe 
omgeving kan lastig zijn, maar ik vind het 
persoonlijk ook een leuke uitdaging om 
niet alleen als toerist de lokale omgeving 
te verkennen maar ook daadwerkelijk de 
cultuur te leren begrijpen. Dat was ook 
het leuke aan mijn halve jaar in Indonesië.  
Het lastige is echter dat de Indonesiërs 

door
Freya FreytagPyros Universalis: Immersie in Indonesië

Na meer dan een half decennium deel uit 
te hebben gemaakt van de Pyrosredactie, 
neem ik met deze editie afscheid. Als 
freelancer zal ik misschien nog af en toe 
wat bijdragen, maar de redactie zelf gaat 
het nu echt zonder mij moeten stellen. 

In mijn eerste jaar bij Prometheus, 
in 2012, ben ik bij de redactie gekomen. 
Van mijn kant gebeurde dit een beetje per 
ongeluk. Ik was benaderd door iemand 
van de redactie (ik weet niet meer wie) 
om er een keertje bij te komen zitten en 
nu ik terugkijk was dat misschien een 
beetje te voorzichtig geformuleerd. Mijn 
eerste redactievergadering was ik in 
de veronderstelling dat ik gewoon een 
keertje kwam kijken of het misschien iets 
voor me was maar werd ik aan het begin 
van de vergadering ineens welkom 
geheten als het nieuwe redactielid. Oeps. 

Desalniettemin was ik heel 
enthousiast, omdat ik toen nog iets had 
waarvan ik later leerde dat dat nieuwe 
redactieleden heel waardevol maakt: een 
frisse blik. Wie te lang meedraait krijgt 
last van redactiesleur. Wie redactiesleur 
heeft voert dezelfde ideeën als altijd uit, 
vindt nieuwe ideeën alleen maar mateloos ingewikkeld en hecht 
heel veel waarde aan vaste formules. Dat heb ik inmiddels ook 
en daarom is het ook de hoogste tijd mijn plek op te geven voor 
een nieuwer redactielid.

Maar door de jaren heen heb ik hopelijk toch een aantal 
leuke dingen bij kunnen dragen. Ik ben begonnen met een serie 
interviews met inspirerende jongeren (o.a. cabaretier Tom Lash, 
ballerina Violet Broersma en activist Amine El Mourabit). Wat 
oorspronkelijk mijn eigen serie was, is nu uitgegroeid tot een 
vast onderdeel van de Pyros (het externe interview). Ik weet 
nog de eerste keer dat iemand anders, Ginger in dit geval, het 
voorstel deed tijdens de vergadering voor een extern interview. 
Enerzijds was ik best trots op mezelf dat iets wat ik gestart 
had nu zo vanzelfsprekend was geworden dat anderen ook 
over de invulling ervan meedachten. Anderzijds merkte ik een 
kleine steek van jaloezie: het externe interview was míjn kindje! 

Gelukkig had Ginger een ontzettend 
leuk idee en had ik zelf voor die editie 
helemaal geen inspiratie, dus dan is het 
makkelijk je over dat soort gevoelens 
heen te zetten.

Het meest trots ben ik nog wel 
op de Prometheaanse Perspectieven. 
Inmiddels een vaste rubriek waarin een 
actueel onderwerp uitgelicht wordt aan 
de hand van bijdragen van verschillende 
Prometheanen, begon het ooit als een 
poging een persoonlijk verhaal te delen. 
Ik was al langer op zoek naar een manier 
om openheid te kunnen geven over mijn 
eigen verleden met psychische klachten 
en het thema van de Spiegelpyros leek 
zich hiervoor te lenen. Met de steun van 
Bo (want alleen vond ik het toch wel 
heel spannend) en bijdragen van andere 
Prometheanen is het uiteindelijk gelukt 
een mooi artikel neer te zetten. Het doel 
was het onderwerp bespreekbaar te 
maken binnen de vereniging en in mijn 
ogen is dat ook wel voor een deel gelukt. 
Daar ben ik best een beetje trots op.

Het was geweldig leuk al die 
jaren de Pyros z’n ontwikkeling door 

te zien maken. Toen ik bij de redactie kwam hadden we nog 
Wouter de Lay-outer, ellenlange artikelen van Jeroen met 
ladingen voetnoten en het woordenboekspel van Yorim. Via de 
reisverslagen van Marianne DHK en Gerard, de cultuurcolumn 
van Francine Geurts en de artistieke covers van Eden zijn we nu 
terecht gekomen bij een Pyros die werkt aan een moderne lay-
out, midden in de maatschappij probeert te staan en een mooie 
balans heeft van luchtige en diepgaande artikelen. Ik wens de 
redactie enorm veel succes de komende jaren en bedenk… ik 
ben nu geen redactie meer, maar heb wél een boekenkast ;) ■

Bij mijn eerste 
redactie-

vergadering 
dacht ik dat 
ik gewoon 
even kwam 
kijken of de 
Pyros iets 

voor me was, 
maar werd ik 

ineens welkom 
geheten als 
het nieuwe 
redactielid 

“

”

door
Francine Maessen Tante Francine vertelt...

jou altijd, in eerste instantie, als blanke 
toerist zullen beschouwen. Als ze je 
niet iets proberen te verkopen, of hun 
Engels met je oefenen, willen de social-
mediaverslaafde Indonesiërs wel met 
je op de foto. Dit gebeurt met name op 
toeristische plekken, maar ook gewoon 
in de supermarkt. Als blanke ben je 
ontzettend interessant in Indonesië, waar 
ondanks toerisme nog weinig westerse 
mensen in het straatbeeld te zien zijn. 
Ik kan me op vele manieren aanpassen 
aan mijn omgeving, maar helaas kan ik 
niks aan mijn huidskleur doen. Ik vraag 
me af en toe dan ook af in hoeverre mijn 
poging tot immersie gelukt is. ■
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Esmée: Wie was er eerst: Mozes of de 
eieren?

Gerard: Proberen mieren vreemd te 
laten gaan gaat wel heel ver.

Floris: Ik ben wel tegen het bonobo-
matriarchaat.

Gijs G: Waarom hebben die Duitsers alle 
Pokémon-namen vertaald?! Eerst twee 
wereldoorlogen en nu dit!

Cid: Er zijn volgens mij geen seksueel 
overdraagbare soa’s.

Bastiaan: Merlot is een beetje de D66 
onder de wijnen.

Eline: Alsof dit moment niet erger kon, is 
nu de Macarena opgezet - oh, pardon, de 
Jingle Bells-remix van de Macarena.

Adri: Ik wil een Prometheusmuts.
Vivian: Je bent al een Prometheusmuts.

Floris: Ik ken geen goeie films zonder 
eendenwippen.

Eveline: Ik weet dat het drie uur ‘s nachts 
is, maar het goede nieuws is: je moeder is 
niet dood!

Anastasia: Ik doe niks anders dan 
denken aan geweld.

Riccardo: Dominique, waarom ben je zo 
kreupel?

Eline: Wat gebeurt hier?
Gerard: Het Wilhelmus in rookstem en 
dan elk zesletterwoord uitspellen.
Bastiaan: ... van Oranje. O-R-A-N-J-E.

Dominique M: Je hebt Mark Rutte niet 
naakt gezien, dus je weet niet hoeveel 
spieren hij heeft.

De gemaskerde 
krijger
nog te bezoeken tot 27 mei 2018
Deze tentoonstelling van het 
Sieboldhuis gaat over de relatie 
tussen samuraimaskers en het 
nō-theater. Alles hierover kun 
je lezen in het interview met 
conservator Bas Verberk op pagina 
22-24. Grijp nu nog je kans om 
de prachtige Samuraimaskers en 
wapenuitrustingen te zien!

Plant & Eter
20 april t/m 7 oktober 2018
Verschillende botanische tuinen 
en musea doen mee aan het 
Horizon EU Big Picnic-project over 
voedselproblemen en de manier 
waarop planten kunnen helpen om 
deze op te lossen. In Leiden is dit 
de Hortus Botanicus!

Concerten in de 
leidse hout
vanaf 6 mei: elke zondag 13.30u
Leiden is rijk aan cultuur en 
natuur en bij deze zondagmiddag-
concerten komt dat perfect 
samen, in het prachtige park de 
Leidse Hout. Het varieert van 
jazz en bigbands tot orkesten en 
het viswijvenkoor. De concerten 
vinden plaats bij De Waterlelie en 
zijn gratis te bezoeken.

Leiden Culinair
21 t/m 24 juni 2018
Leiden Culinair staat in het 
teken van eten en verandert 
de Lammermarkt in een heus 
proeflokaal. Nieuwe smaken, 
structuren en technieken 
worden er gebruikt om de meest 
magische hapjes te maken en jouw 
smaakpapillen te verwonderen. 

Culturele
agenda
door Vera Verkooijen

door
Sander Huls Quotes

Marike: Als ik zoek op ‘lelijk beeld 
Leiderdorp’ vind ik het niet.
Anastasia: Dan krijg je gewoon een 
plaatje van Leiderdorp. 

Bo: De Gazastrook is een voetbalveld, 
maar dan met raketten.

Nina: Goeie jurk, ik zou hem ook wel 
opeten.

Riccardo: Gijs is gefascineerd door 
deuren in huizen.

Dominique M: Ik heb een la met daarin 
al mijn Prometheusspullen.
Sander: Ik heb een plank.
Suze: Ik heb een leven.

Floris: Is dit een ontgroening of een art 
house-film?

Eveline: Het klopt gewoon niet om 
Hitler in te kleuren.

Arthur: Ik ben eigenlijk niet zo tevreden 
met de uitkomst van de Tweede 
Wereldoorlog.

Gerard: Als je d’r in kan poepen, bestaat 
het.

Bo: Om een slet te zijn hoef je geen seks 
te hebben.

Freya: Lisette, jij verlepte slakrop!

Eline: Waarom heet het Wit-Rusland? 
Wij noemen onszelf toch ook geen 
Oranje-België?

Riccardo: Ga hier gewoon à la 
Prometheusporno liggen.

Gijs P: Zonder de kleren, zou jij dan je 
vader herkennen? ■

door
Francine Maessen Prometheaanse boekenkasten

We nemen een kijkje in de collectie van Charlotte Lamping. 
Ze studeerde Oude Culturen van de Mediterrane Wereld en 
werkt nu bij boekendistributeur Index, die binnenkort een 
poëzieboekhandel in de Herenstraat opent.

“Ik lees veel fantasy, dat vind ik fijn als escapisme. Het 
laat je nadenken over andere mogelijkheden dan je dagelijks 
leven. Dezelfde mensen, maar andere opties. Daarbuiten lees 
ik af en toe historische fictie, of klassiekers waarvan het verhaal 
me aanspreekt. Zo ben ik nu bezig in Het verhaal van Genji. 
Deze is begin 11e eeuw geschreven door een vrouw, wat ik wel 
bijzonder vind.”

“Met deze stapel poëzie ben ik nog bezig. Ik lees 
deze bundels voor mijn werk, ter voorbereiding voor de 
poëzieboekhandel die we binnenkort openen. Zo testen we de 
voorraad. De poëzie die ik zelf voor school moest lezen vond ik 
nooit zo leuk, dus ik dacht: ik ga poëzie zoeken in werelden die 
ik leuker vind. Ik heb hier Aziatische en Arabische poëzie, zoals 
een bundel met haiku’s. Dit is een vertaling zonder metrum 
– jammer, want juíst Japans is een hele ritmische taal. Ik heb 
nog steeds niet veel met poëzie. Voor mij is het als een raam 
waardoor ik naar buiten kijk, en zie hoeveel meer er nog is.” 

“In deze kast heb ik ook Japanse fotoboeken, zoals van 
de Takarazuka-revue. Deze theatergroep is ooit begonnen als 
tegenhanger van Kabuki. Kabuki is een theatervorm die nog 
steeds alleen voor mannen is, en Takarazuka kent juist alleen 
maar vrouwen. Bij mijn reizen naar Japan de afgelopen jaren 
heb ik daar voorstellingen van bezocht. Zoals van The Scarlet 
Pimpernel, over een Engelse edelman die tijdens de Franse 
revolutie Franse edelen gaat redden.”

“Ik heb graag series bij elkaar staan, en dat is wel jammer 
als edities dan niet hetzelfde formaat hebben. Ik had ooit ook 
een kleurensysteem, maar toen kwamen er nieuwe boeken. 
Verder let ik vooral op formaat.”



“Ook genieën moeten af en toe een kopje koffie 
drinken om hun hoofd leeg te maken, dus trokken de 
twee vrienden, Lorentz en Einstein, regelmatig naar 

Eetcafé de Hooykist, tegenover het Lorentzhuis”

Hooigracht 49 - Leiden - 071 5125809 
reserveren@dehooykist.nl

De Vliegershop is al ruim 25 jaar een begrip in Leiden op het gebied van Vliegers, rc, bord- en kaartspellen. 
Tevens zijn wij een PostNl pakketpunt voor het ophalen en versturen van pakketten. 
Kom eens kijken in onze winkel aan de Turfmarkt 2 of bestel online via: www.devliegershop.nl

Een kleine greep uit de spellencollectie: 
Ticket to ride (speciaal voor de reizende student)

Codenames (speciaal voor de wizz student)
Munchkin (speciaal voor studenten met droge humor)

Cards against humanity (speciaal voor studenten met grove humor)
Exploding kittens (speciaal voor studenten)

Dixit (speciaal voor studenten met visuele kracht)
Machiavelli (speciaal voor studenten met grootsheidswaanzin)

Pandemic (speciaal voor geneeskundestudenten)
Magic the Gathering (speciaal voor alle studenten)


