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EDITORIAL
HOOFDREDACTEUR

Het is koud. Heel koud. Maar met de Februari-editie van de TaTanuKiKi zal je gauw genoeg 
opwarmen! We hebben namelijk weer heel wat artikelen bij elkaar geschreven en verzameld, 
speciaal voor jou!

Uiteraard kun je in de Shinbun weer heerlijk teruglezen welke geweldige evenementen er weer 
waren! Het Tanuki feest Inferno, de rondleiding in Museum Volkenkunde, het knutselfeest, 
Tanuki's Magical Winter Wonderland en de gamenight - bij welk evenement was jij? Winter-ac-
tiviteiten worden door onze redacteurs zeker niet vergeten en dus zal Ko je de leukste festivals 
voorstellen in Sapporo! Daarna zal Zeno je alles vertellen over de betoverende Vrouwe van 
Sneeuw. Natuurlijk is onze kawaii-expert Rosalynn ook van de partij. Zij gaat je alles vertellen 
over themacafés in Japan! Tattoos in Korea. Was dat een taboe? Florentine vertelt je er meer 
over op pagina 24.  In de Tanukitchen van deze journal zal een zeer speciaal recept staan... 
Onze chef-kok Marieke was namelijk op cursus in Parijs, waardoor onze leerling-kok Zeno de 
keuken eens flink op de kop heeft gezet.... 

Is jouw brandende vraag naar Anky beantwoord? Blader snel naar pagina 36 om er achter te 
komen! Het enige echte prikbord voor en door Tanuki-leden staat weer vol quotes en foto's. 
Daarnaast heeft onze astrologe Florentine voor jou weer eens in haar kristallen bol gekeken 
en daar kwamen heel wat verrassende resultaten uit! Kijk maar snel op pagina 37  Enfin, ik zal 
je niet langer ophouden. Veel leesplezier! 

 Loves, Moon



Het thema van de voorkant is 
nachtaanzichten in Japan en/of 
Korea. Helemaal passend bij mijn 
bijnaam, Moon!

Dit keer een nachtaanzicht vanuit 
het mooie Korea.

De foto geeft een, bijna bijzonder, 
beeld van een rustig(!) straatbeeld 
in Seoul weer. Het traditionele valt 
hier eventjes helemaal weg en zo 
kunnen we zien hoe Zuid-Korea 
een hyper moderne metropool is. 
Neon lichten en hoge gebouwen, 
zoals we op de foto zien, horen hier 
helemaal bij.Voel jij je ook zo klein 
als je rond loopt in de zeeën van 
wolkenkrabbers?

Loves, Moon

Heb je zelf nog ideeën voor artikelen? Heb jij fotografisch werk 
dat je wilt delen met iedereen? Of wil je misschien helpen met 
de strip? Stuur je ideeën en creaties naar journal@tanuki.nl 

en wellicht siert jouw werk de volgende TaTanukiKi!

OP DE
VOORKANT

Deze foto is gemaakt door flickr-
gebruiker mauveine.kim. De enige 

wijzigingen die wij hebben gemaakt zijn 
het afsnijden van de foto.
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"Het enige wat hier niet toegestaan is 
plagiaat, maar terroristische daden 
en zo daar zit ik niet zo mee."
- Dr. Buijnsters

“Het heeft knieën!”

- Annemiek Sluijs en Moon Koster over 

oudsher waarin vissen werden gezien als 

zeemeerminnen, omdat ze knieën hadden?!

“Breng de saxofoon maar naar de 
(Noord-Zuid Koreaanse) grens."

- Anoniem

“Het enige kerstalbum waar ik om 
geef, is de Bert & Ernie Kerst CD.'' 

- Milan Boon

"Tico: Hyped voor (TaTanuKiKi) 
quotes."
"Frederique: Wie ben jij?"
- Whatsapp groep Korea Studies, 3e jaars

INHOUDSOPGAVE

“De pakjes van het nieuwe Tanuki-be-
stuur zijn zo mooi... Zag je de foto's? ” 

- Bestuur-enthousiast op de wandelgangen 
van het Lipsius
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INFERNO
1 November was voor de feestgangers 
van Tanuki de dag om zich nog dieper in 
de duisternis te gooien dan men de dag 
daarvoor met Halloween al had gedaan. 
Met Tanuki’s Inferno kreeg je de garantie 
op een avondje branden in de hel, of dit nu 
kwam door je zieke dance moves, of vanwege 
het te hoge percentage alcohol dat in je 
drankje zat. Blijkbaar sprak dit veel mensen 
aan, waarschijnlijk omdat branden in de 
hel veel kenmerken deelt met studeren, en 
uiteindelijk zijn er meer dan 120 mensen 
naar het tweede Tanuki feest van dit jaar 
gekomen. 

De poorten van de hel gingen traditiegetrouw 
om 22:00 open en sloten zich om een 
uur na middernacht. Er waren voor de 
verandering twee nieuwe opties waarmee 
de potentiële duiveltjes een kaartje konden 
kopen. Eén daarvan kwam uiteraard neer 
op het verkopen van je ziel, en ook bleef het 
mogelijk om tijdens het feest online nog een 
kaartje te kopen, wat een wandeling naar de 
pinautomaat kon schelen. Bij gebrek aan ziel 
kon je uiteraard ook nog contant een kaartje 

kopen. Het managen van de garderobe 
hierbij was een kleine hel binnen de hel, 
vanwege de hoeveelheid mensen en jassen 
in de overgang van het koude buiten naar het 
eeuwige vuur. 

De duivel was zo vrij geweest om het een en 
ander van zijn zwarte kunsten en materialen 
die hij nog ergens op zolder had liggen met 
ons te delen. Wij als Feestco zijn hiermee 
aan de slag gegaan en hebben kaarsen 
tot zweven gekregen en de verwarming 
omhoog gedraaid tot het hellevuur op de 
muren begon te branden. Daarnaast hingen 
de vleugels van de reusachtige vleermuis, 
die vorig jaar met het Tanuki-jachtuitje was 
gevangen, als een trofee aan de muur om 
foto’s bij te maken. 

Mede door de opkomst was de sfeer op de 
dansvloer goed en in vergelijking met het 
eerste feest is er voor de verandering niemand 
over zijn nek gegaan. Op de beangstigende 
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beats van onze gekste DJ Björn gingen veel 
mensen los en ook de aanwezigheid van onze 
collega’s van SVS hielp bij het creëren van 
een vurige avond. Hoogtepunt van dit vuur 
was het branden aan de ogen toen op een 
gegeven moment een duiveltje ervandoor 
ging met iemands shirt.

In die setting eindigde Tanuki’s Inferno 
rond 04:00 en keerden de duiveltjes en alle 
andere afschrikwekkende wezens terug 
naar hun normale vorm, en naar huis. Wij 
als Feestco zijn heel tevreden met hoe het 
feest is verlopen en hopen dat iedereen een 
leuke avond heeft gehad. Mocht dat nou 
het geval zijn en sta je alweer te trappelen 
voor het volgende feest? Geen paniek! Op 
6 december vindt het volgende feest plaats: 
Tanuki’s Winter Wonderland. Dus overtuig 
je medestudenten of neem je vrienden mee 
om nog één keer gek te gaan op alweer het 
laatste feest van dit kalenderjaar. 

xx de Feestco 



RONDLEIDING VOLKENKUNDE 

Op woensdag 28 november had de KCC een 
fantastisch evenement georganiseerd (ja, ik 
hou overduidelijk ontzettend veel van mu-
seumbezoekjes)! Het exclusieve groepje van 
15 mensen kreeg een speciale rondleiding in 
het Museum Volkenkunde over de Japan en 
Korea collecties. In het bijzonder kregen we 
extra informatie over de expositie 'Diaman-
ten Bergen van Korea' die overigens te zien is 
t/m 13 januari 2019! 

Rondleiding
De rondleiding had een mooie balans tussen 
de onderwerpen Japan en Korea. Er werden 
verschillende objecten laten zien, maar het 
ging ook over wat en hoe er precies wordt 
gerepresentateerd in Museum Volkenkunde. 
Daarbij stelde de gids ons veel vragen, zodat 
wij niet alleen actief mee konden denken, 
maar ook de gids zelf informatie konden 
geven over de betreffende onderwerpen.

De Diamanten Bergen tentoonstelling is klein 
maar fijn. Met quotes op de muren, prenten 
en foto's valt er veel te zien en het is dan ook 
zeker de moeite waard een bezoekje te bren-
gen aan deze tentoonstelling en het museum 
zelf. Het museum is immers een plek waar 
kennis wordt geproduceerd, dus een mooie 
kans je verder te verdiepen in Japan en Korea!

Diamanten Bergen
Wat de Diamanten Bergen zo bezonder 
maakt zijn haar imposante rotsformaties, 
watervallen en eeuwenoude tempels. De 
bergen bevinden zich aan de oostkust van 
Noord-Korea en zijn dus onbereikbaar. Hier-
door werden deze Diamanten Bergen echter 
wel symbolisch voor de twee-deling  en 
voor hoop op hereniging van het Koreaanse 
schiereiland. Het verlangen naar de bergen 
heeft onder dichters en schilders veel inspi-
ratie gebracht en zo werd het destijds een 
populaire reisbestemming.

- Moon Koster

“Ik ben een zeventig jaar oude 
monnik. Hoe zou ik ooit weer terug 
kunnen komen naar dit grote land? 
Al zou ik sterven in de sneeuw om de 
Diamanten Bergen te zien, dan nog 
zou ik geen spijt hebben."

- Koshi, geciteerd uit Annalen van koning 
Seongjeong (8 oktober 1485).
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Op 23 november heeft de Sjaarsco zich ook 
weer flink uitgesloofd. Het studentenleven 
kost te veel tijd, dus hebben we de drie fa-
milie-evenementen maar in één gepropt. Er 
was bij ons evenement zelfs hochocco, vers 
van de pers gekookt door papa Remy. 

Er stonden feestdagen-proof activiteiten op 
de planning! Zo hebben we Kerst- en sinter-
klaasliedjes gezongen, en de Club van Sin-
terklaas mocht ook niet ontbreken. Samen 
knippen en plakken maakt je echt hechter 
en wij hebben Sinterklaas ook zeker blij ge-
maakt. Als echte eindejaarsknaller eindigde 
we de avond met een sterretjesshow! We 
zien jullie volgend jaar lieve Tanukiaantjes, 
en let op die vingertjes hè ;-)

Liefs, De Sjaarsco

SINTERKERST EN NIEUW KNUTSELAVOND



GAMENIGHT

Op 8 november organiseerde de Eerstejaarscommissie alweer een evenement! De Game-
night it was. Hier werd onder het genot van Schnapps en gezelschapsspelletjes de sterren 
van de hemel gespeeld. Waren er fanatieke gamers? Ja zeker. Je kon natuurlijk niet zomaar dé 
geweldige prijs verdienen die wij voor jullie hadden voorbereid!

De Gamenight bood ontzettend veel leuke en zelfs nostalgische spellen aan. Er was bijvoor-
beeld een Wii (die we godzijdank toch werkend kregen), Jenga, speelkaarten en nog veel meer! 
Zo was er voor ieder wat wils en konden de Tanukiaantjes ook nog eens nieuwe spellen leren 
kennen. Lekker boozen en Kingsen  aan de ronde tafel, die bij de lieftallige Pelibar gehaald kon 
worden, maakte het bijna lijken op Royal Casino. We verslonden zo heel wat rondes. Of Halli 
Galli, met de bel die ik hoor als ik ’s nachts gillend wakker word… 

Het was werkelijk waar een memorabele avond en de competitie was vurig. De strijd van de 
eeuw werd gewonnen door Kaede, die Wii-kundig elke tegenstander versloeg en de zwam 
van een hoofdprijs Toad heeft gewonnen. Een knaller van een finale dat wel, en onvergetelijk. 

Om half één was het uit met de pret, en keerde iedereen weer huiswaarts. Natuurlijk bleef de 
Sjaarsco nog even hangen, want opruimen na een feestje hoort er (helaas) bij. En na de grote 
poetsbeurt die de zaal ook gekent heeft konden wij ook naar huis. Het was Duivelsei nog nooit 
zo schoon geweest… Waarschijnlijk zit er nu niets anders meer op dan net zo lang te oefenen, 
zodat ik als eerste op de bel druk tijdens Halli Galli en de volgende ronde af kan sluiten met 
een overwinning!

Liefs, De Sjaarsco
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Sinterklaasavond was nog maar net afgelo-
pen of het was alweer feest. Een ieder die 
last had van de kou kon zich op 6 december 
namelijk lekker opwarmen op de dansvloer 
van COC de Kroon. De kerstmutsen werden 
opgezet en de opgekropte tentamenstress 
werd weggedanst.  

Vanaf een uur of tien kwam de ene Tanukiaan 
na de andere binnengestroomd en het feest 
kwam dan ook gauw op gang. Met volle borst 
werd er meegezongen toen de DJ traditiege-
trouw Africa van Toto opzette, maar ook op 
nummers als Evacuate the Dancefloor en 
Last Christmas ging men flink los. Ook al was 
de Kroon versierd met prachtige sneeuwvlok-
ken en ijspegels, de feestgangers kregen het 
geen moment koud. Sterker nog: sommige 
Tanukianen hadden er zelfs voor gekozen om 
hun prachtigste kersttrui aan te doen naar 

TANUKI'S MAGICAL WINTER WONDERLAND



het feest en het mag een wonder heten dat 
geen van hen door de hitte bevangen raakte.  

Om vier was het — tot groot verdriet van 
de nog aanwezige feestgangers — zo ver: 
het was tijd om naar huis te gaan. Terwijl er 
binnen over kerst gezongen werd en met 
(nep)sneeuw gestrooid werd, was het onder-
tussen buiten zachtjes gaan regenen. Hoewel 
een verse portie sneeuw natuurlijk een stuk 
mooier was geweest, bood de regen in ieder 
geval wat verkoeling aan de verhitte Tanuki-
anen die het gezellige, maar oh zo warme, 
feest verlieten.

- Milan Boon
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Waar het mee begon

Het festival begon in 1950, toen een aantal 
middelbare scholieren zelf sneeuwbeelden 
hadden gebouwd in de Odori Park in Sap-
poro. Vanaf 1955 deden Japanse zelfver-
dedigingstroepen mee met de middelbare 
scholieren en maakten ze de grote sneeuw-
sculpturen waar het festival nu bekend 
om staat. In 1974 begon de internationale 
sneeuwsculpturenwedstrijd en begonnen 
ook internationale teams uit zustersteden 
van Sapporo zoals München mee te doen 

met het bouwen van de sneeuwsculpturen. 
Voor dit festival bestonden er al allerlei an-
dere sneeuwfestivals in Sapporo, maar die 
werden tijdens de Tweede Wereldoorlog 
opgeschort. 

Wanneer er een jaar niet genoeg sneeuw 
valt om de sneeuwsculpturen te maken, 
brengen de Japanse zelfverdedigingstroe-
pen sneeuw van buiten de stad naar Sap-
poro, zodat het festival toch door kan gaan. 
Men beschouwt het als een training voor de 
zelfverdedigingstroepen.

SAPPORO SNEEUWFESTIVAL

De winter is weer aangebroken en voor sommigen betekent dat kou en de wens om de hele 
dag binnen te zitten, maar naast de kou heb je ook veel leuke activiteiten in de winter zoals 

het van dichtbij bekijken van sneeuw- en ijssculpturen op een sneeuwfestival. 

Het Sapporo sneeuw festival (さっぽろ雪まつり: Sapporo yuki matsuri) wordt elk jaar in 
februari een week lang gehouden in de hoofdstad van Hokkaido, Sapporo. Het is een van de 

populairste winterevenementen in Japan. 



Het huidige festival
Het Sapporo sneeuwfestival wordt tegen-
woordig gehouden op drie plekken, na-
melijk: op het Tsudome terrein, het Odori 
terrein en het Susukino terrein. 

Tsudome terrein

Het Tsudome terrein is het op één na groot-
ste terrein van het festival. Op dit terrein 
kan men deelnemen aan veel indoor en 
outdoor evenementen zoals de Tube Slider, 
Ice Slider en sneeuwraften. Men kan hier 
volop genieten van het ijs en de sneeuw en 
kan ook genieten van het lokale voedsel, 
waardoor men de winter van Hokkaido 
goed kan ervaren.

Het Tsudome terrein in de sneeuw

Imposante sneeuwsculpturen te Odori

Odori terrein

Het Odori terrein ligt op het Odori Park. Het 
park is anderhalve kilometer lang en wordt 
voor één week omgetoverd tot een illusie 
van sneeuw en ijs. Op dit terrein kan men 
de verschillende ijs- sneeuwsculpturen 
zien zoals: Hatsune Miku, Final Fantasy en 
ijssculpturen van de lokale bewoners en 
de internationale teams. Wat men te zien 
krijgt op het festival is elk jaar anders en dat 
zorgt ervoor dat het ieder jaar vol staat met 
verrassingen. Naast de verschillende reeds 
afgemaakte ijs-sneeuwsculpturen, vindt er 
ook een internationale sneeuwsculpturen-
wedstrijd plaats en zijn er door het gehele 
park lichtjes die in het donker een extra 
mooi beeld geven van het festival.  
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Susukino terrein

Het Susukino terrein is het terrein waar 
alles draait om het genieten van ijs.  Men 
kan hier verschillende ijssculpturen bezich-
tigen en als toeschouwer de ijssculpturen 
wedstrijd bekijken. Daarnaast kan men ook 
de plaza, Fureai Hiroba, bezoeken om ijss-
culpturen aan te raken en om op sommige 
ijssculpturen te rijden. Daarnaast kan men 
ook foto’s maken van de verlichte straten 
en van de ijssculpturen zelf. In de plaza 
bevindt zich ook een ijsbar waar men onder 
de festivalsfeer kan genieten van warme 
drankjes en ijssculpturen.

Benieuwd geworden naar het festival? In 
2019 vindt het Sapporo sneeuw festival 
plaats van 31 januari 2019 tot en met 11 
februari 2019. Het Tsudome terrein is van 
31 januari t/m 11 februari geopend en het 
Odori terrein en het Susukino terrein zijn 
van 4 februari t/m 11 februari geopend. 

Wie weet welke ijs- en sneeuwsculpturen er 
te zien zijn in 2019!

- Ko Nakamori

Prachtige ijssculpturen die te zien zijn op het Susukino terrein



VROUWE VAN SNEEUW

De zon kruipt langzaam weg achter de besneeuwde bergtoppen. Als een mes snijdt de ijzige wind 
door je huid. Je bent de weg naar je bestemming uit het oog verloren en de steeds duisterder wor-
dende omgeving ontneemt je van laatste hoop om vandaag nog uit deze wirwar van bomen en 
bergpaadjes te ontsnappen. Blijf kalm, nog even doorlopen. Er zal hier in de buurt vast iemand 
wonen die je onderdak kan bieden. Nog even… Plotseling word je verrast door een sneeuwige wind-
vlaag die voor een moment je blikveld volledig in het wit hult. Wanneer je opkijkt, is zij als uit het 

niets verschenen.
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Verschijning
De Yuki-onna (雪女: sneeuwvrouw) is een 
gevreesde yōkai, een soort Japans monster, 
die verdwaalde reizigers naar hun doem 
leidt in besneeuwde berggebieden. In de 
meeste gevallen neemt zij de gedaante aan 
van een prachtige vrouw met lang zwart 
haar en paarse ogen. Haar huid en gewaden 
zijn zo wit als sneeuw, waardoor ze in haar 
omgeving weg lijkt te smelten. Naast haar 
gedaante als vrouw, kan ze zichzelf ook in 
sneeuw, ijs en wind transformeren om haar 
prooi ongemerkt te stalken. Ze berooft haar, 
overwegend mannelijke, slachtoffers van het 
leven door via de mond hun levensenergie te 
absorberen. Als het slachtoffer geluk(?) heeft 
wacht een Yuki-onna eerst tot ze hem heeft 
doodgevroren voordat ze zich voedt met zijn 
spirituele ingewanden.

Knappe mannen hebben wellicht minder te 
vrezen. Hoewel Yuki-onna over het algemeen 
wreed en meedogenloos zijn, kan het voorko-
men dat zij verliefd wordt op haar beoogde 
prooi. In dit geval zal zij het leven de man spa-
ren. Het is zelfs mogelijk dat een Yuki-onna 
zó verliefd wordt, dat zij haar spookachtige 
façade in de bergen achterlaat en trouwt met 
haar geliefde in de vorm van een normale 
vrouw. Maar, zoals fans van Japanse mytho-
logie weten, lopen relaties tussen mensen 
en andere entiteiten bijna nooit goed af… 
Volgens weer andere bronnen kan je een 
Yuki-onna verslaan door haar te bespren-
kelen met kokend water. Aangezien zij een 
sterke relatie heeft met sneeuw en kou, zou 
je haar hiermee levend kunnen smelten. Het 
probleem met deze strategie is dat weinig 
verdwaalden in de bergen zomaar een ketel 
gloeiendheet water bij zich zullen dragen.

Yuki-onna door de jaren heen
Zoals je hebt gemerkt, heb ik het gehad over 
allerlei verscheidene eigenschappen die aan 
Yuki-onna worden toegeschreven. De reden 
achter deze verschillen is dat er in de loop 
der eeuwen vele verhalen zijn geschreven 
zijn rondom de figuur van Yuki-onna, die 
allemaal net wat anders zijn. De benaming 
‘Yuki-onna’ is dan ook lang niet de enige die 
wordt gebruikt om naar deze soort yōkai te 
verwijzen; zij bijvoorbeeld ook wel Yuki-onba 
(雪乳母: voedvrouw van sneeuw) en Yuki-mu-
sume (雪娘: dochter van sneeuw) genoemd. 
Daar de verhalen over Yuki-onna zeer uiteen 
kunnen lopen, blijven de hierboven genoem-
de aspecten veelal hetzelfde.

Wie op zoek gaat naar de herkomst van de 
verhalen over Yuki-onna, komt weinig verras-
send in de koude, bergachtige Tōhoku-regio 
van Japan uit. De eerste geschreven bron 
over onze coole vriendin wordt toegeschre-
ven aan Sogi. Deze priester uit de Muroma-
chi-periode (1336 – 1573) vertelde over zijn 
ontmoeting met een Yuki-onna in de bergen 
van wat nu de prefectuur van Niigata is. Vol-
gens Sogi kwam hij een reusachtige vrouw 
van ruim drie meter in een wit gewaad tegen 
in zijn eigen besneeuwde moestuintje toen 
hij op een winterse ochtend een luchtje wilde 
scheppen. Sindsdien zijn er vele verhalen 
bijgekomen en is Yuki-onna zelf ook veel 
veranderd.

Ook al is Yuki-onna tegenwoordig niet zo po-
pulair als andere bekende yōkai, zoals onze 
eigen Tanuki, is zij zeker een prominente 
verschijning onder de Japanse monsters. 
Dit is voor een groot deel te danken aan 
Lafcadio Hearn, een beroemde schrijver uit 
late 19e eeuw. In zijn boek Kwaidan (Ghost 



Stories) wijdt hij een heel hoofdstuk aan de 
Yuki-onna, onder een gelijknamige titel. De 
populariteit van het boek en de verfilming 
uit 1965, die werd genomineerd voor Oscar, 
hebben ervoor gezorgd dat de figuur van Yu-
ki-onna stevig gebrand werd op het publieke 
netvlies. Vandaag de dag blijft Yuki-onna een 
belangrijke inspiratiebron voor bijvoorbeeld 
videogamemakers. Zo heeft zij onder andere 
als inspiratie gediend van de IJs en Spook 
Pokémon Froslass, Letty Whiterock van de 
doujin-serie Tōhō en dient Yuki-onna als een 
van de bazen in het avonturenspel Niō.

In het echt
Nee, ik ga hier niet met honderd procent 
zekerheid claimen dat Yuki-onna werkelijk 
bestaan. Hoe dan ook, voor veel mensen in 
het oude Japan hoorde zij wel degelijk bij de 
realiteit, samen met nog vele andere goden, 
yōkai en andere verschijningen. Daarbij was 
de vrees voor deze yōkai hoogst waarschijnlijk 
geworteld in zeer reële angsten. Zo zou het 
bijvoorbeeld niet uitzonderlijk zijn geweest 
dat reizigers, toen nog overwegend man, 
in een tijd waarin kaarten schaars en duur 
waren, laat staan gps, tijdens een sneeuw-

storm verdwaalden en verdwenen.

Mocht iemand het lichaam van zo’n arme te-
rugvinden, dan zou deze allang stijf bevroren 
en uitgedroogd zijn geweest. Hetzelfde geldt 
voor slachtoffers van lawines. Deze staat van 
het lichaam lijkt verdacht veel op hoe een Yu-
ki-onna haar prooi achter zou laten: als een 
menselijk blok ijs waar alle levensenergie uit 
is gezogen. Aangezien yōkai in het verleden 
hebben gediend als verklaring voor toenter-
tijd onverklaarbare fenomenen, is het niet 
ondenkbaar dat Yuki-onna ook binnen deze 
groep valt.

Haar vrouwelijk gedaante valt ook te verkla-
ren. Volgens het Chinese concept van yin en 
yang, dat ook eeuwenlang in Japan gangbaar 
was, bevindt de vrouw zich aan de yin-zijde. 
Yin omvat alle dingen die koud, vrouwelijk, 
emotieloos en donker zijn. Het zou dus lo-
gisch zijn geweest om een yōkai van sneeuw, 
die ‘s nachts rondwaart in de stille bergen, 
voor te stellen als vrouwelijk.
Vrouwen worden in de boeddhistische leer 
vooral als wispelturige afleiding van het pad 
der verlichting omschreven. De bloedmooie 
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Yuki-onna heeft een soortgelijke destructieve 
functie voor reizigers die de weg kwijt zijn, 
zodra ze met haar in aanraking komen zijn 
ze verdoemd. Spookverhalen als die over 
Yuki-onna hadden vroeger vaak een religi-
eus-didactische functie, wat betekende dat ze 
door priesters als waarschuwingen werden 
gebruikt voor hun volgers, maar tegenover 
normale mensen. Ook al wordt er geloofd 
dat de verhalen over Yuki-onna al langer de 
ronde deden, was het de boeddhistische 
priester Sogi die haar als eerste omschreef. 
Dit kan een religieuze reden zijn voor haar 
uiterlijke kenmerken.
Yuki-onna’s witte gewaden hebben ook een 
speciale rol. Deze kleding zorgt er name-
lijk voor dat ze zich onopvallend door het 
sneeuwachtige landschap kan verplaatsen. 
Het is te veronderstellen dat dit aspect hielp 
bij de verspreiding van haar mythe. Een 
gelovige reiziger die al eerder de verhalen 
over deze ongrijpbare gedaante zou hebben 
gehoord, zou iedere witte schim die hij te-
genkwam op zijn pad kunnen interpreteren 
als de verschijning van een Yuki-onna. Zeker 
als zij de kracht om in wind, sneeuw en ijs 
te veranderen. Op deze manier hadden 

steeds meer mensen hun eigen ervaring van 
een ontmoeting met haar, die zij ook weer 
doorvertelden aan wie luisteren wilden. Het 
geloof in de Yuki-onna kon zo groeien door 
dit sneeuwbaleffect.

Achter elk monster of griezelig wezen ver-
schuilt zich een wereld van hele menselijke 
gedachten, geloven en geschiedenis. Ik hoop 
dan ook dat je door het lezen van dit artikel 
wat leuks of interessants hebt geleerd en 
wees voortaan op je hoede tijdens het wan-
delen in de Japanse bergen.

Spierwitte huid en een hypnotiserend paar ogen. 
De beeldschone vrouw glijdt naar je toe, haar 
mond halfopen. Er gaat een onnatuurlijke rilling 
door je heen die je botten doet ratelen. Dit is je 
laatste sensatie voordat je lichaam al zijn gevoel 

verliest. Wat is ze toch mooi…

- Zeno Zonneveldt



Maidcafés, kattencafés, egelcafés, 
gevangeniscafés, ninjacafés… 
Je kunt het zo gek niet bedenken of Japan heeft 
er wel een themacafé van gemaakt. Er zijn dan 
ook vele video’s, blogposts en websites over 
geproduceerd. Daarom ga ik jullie lezers niet 
vervelen met het zoveelste review van één van 
deze over-the-top plekken. In plaats daarvan 
wil ik me graag richten op wat écht belangrijk 
is: de menukaart! Want die thema’s zijn 
allemaal wel leuk en aardig, maar in een café 
kom je uiteindelijk toch om te eten. Wat kun 
je verwachten van de kwaliteit van themacafé-
eten?

Ik ben tot nu vijf keer naar Japan geweest en ben 
elke keer minimaal één keer bij een themacafé 
geweest. Ik zou mezelf niet een expert durven 
noemen, maar ik heb redelijk ervaring, dus sta 
mij toe mijn bevindingen van themacafés in 
Tokio met jullie te delen.

Allereerst, hoe kan het ook anders, de 
Maidcafés. Voor degenen onder jullie die niet 
bekend zijn met dit fenomeen: in Maidcafés 
lopen de serveersters rond verkleed als 
schattige kamermeisjes die je verwelkomen 
als heer/vrouw des huizes en je vermaken met 
gesprekjes, spelletjes en soms optredens. De 
menukaart bestaat meestal uit verschillende 
(non-)alcoholische drankjes en gerechten als 
omuraisu (een omelet met gebakken rijst) en 
schattige ijscoupes. Je verwacht al snel dat 
hoe schattiger een gerecht is, hoe minder 
goed het zal smaken, maar het tegendeel 
is waar! IJscoupes in Japan bestaan vaak uit 
verschillende bollen ijs, slagroom, cornflakes(!) 
en fruit, met extra eetbare accessoires als 
dierengezichtjes, pocky stokjes en koekjes. De 
ijscoupes die mij voorgeschoteld werden in 
Maidcafés waren oprecht heel lekker, maar dat 
kan ook komen door de magische spreuk die 
de maids uitspraken om het eten extra lekker 
te maken…

ETEN IN THEMA CAFÉS: HEERLIJK IN THEMA 
OF TELEURSTELLEND?
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Als je voor wat nog wat extremer ijscoupes wil 
gaan, is het Kawaii Monster Café in Harajuku 
zeker een aanrader. Het is niet mogelijk om 
in een paar zinnen uit te drukken wat dit café 
inhoudt, dus daag ik jullie uit eens wat foto’s op 
te zoeken online. Maar geloof me als ik zeg dat 
het een aanval op je zintuigen is. Uiteraard mag 
een extreme menukaart daarbij niet ontbreken. 
De ijscoupe die ik daar bestelde, genaamd 
‘Colorful Poison Parfait’, bestond naast het 
verwachte fruit, cornflakes en ijs ook uit cake 
en felgekleurde slagroom(?). Ik geef toe dat ik 
lichtelijk huiverig was voor dit verontrustende 
dessert, maar ook deze ijscoupe scoorde boven 
verwachting goed! Ja, de groene slagroom had 
een lichtelijk chemische muntsmaak, maar het 
was zeker een goed eetbaar avontuur.

Mocht je in Ikebukuro terechtkomen, ga 
dan zeker eens naar het Milky Way café. De 
gehele menukaart is gebaseerd op sterren en 
sterrenbeelden, dus mocht je erg veel waarde 
hechten aan je horoscoop, bestel dan vooral 
een dessert met je eigen sterrenbeeld. De 
ijscoupes in het Milky Way Café zijn wat minder 
groot en volgestouwd dan in bovengenoemde 

cafés, maar zijn ook heerlijk en aantrekkelijk 
voor je Instagram. Ga je liever voor iets hartigs, 
ga voor één van de sandwiches of voor de patat. 
Oké, de aardappelpartjes zijn dan misschien 
niet in de vorm van sterren, maar het bord in 
ieder geval dan nog wel. En het is nog heerlijk 
bovendien!

Wanneer we het over themacafés hebben, 
mag er uiteraard een Sanrio-figuur café niet 
ontbreken. Helaas heb ik nog niet de kans gehad 
een Gudetama café te bezoeken, maar gelukkig 
wel het Pompompurin café in Harajuku! De 
meeste themacafés hebben één of meerdere 
rijstgerechten en deze kan ik, op basis van mijn 
Pompompurin-ervaring, zeker aanraden. De 
beef stroganoff in de vorm van Pompompurins 
gezichtje is één van de lekkerste dingen die ik 
ooit heb gegeten en ik zou 100% zeker nog 
eens teruggaan alleen al voor dit gerecht. Ook 
de tropische curry is zeker een aanrader.

Mocht iemand je dus ooit meeslepen naar 
een themacafé van zijn of haar favoriete 
animefiguur/Sanrio karakter/tijdsperiode/
diersoort waar jij eigenlijk niets mee hebt, vrees 
dan niet! De kwaliteit van het eten kan wel eens 
beter zijn dan je verwacht.

- Rosalynn Hoogeveen



Het Koreaanse woord voor tattoo is 
munshin, en betekent iets als ‘letters 
gegraveerd in het lichaam’. Munshin zijn 
al honderden jaren een fenomeen in 
het gebied dat nu Korea is. In de vroege 
Chosǒn dynastie werden tattoos ingezet 
als straf. Dieven en andere criminelen 
werden gebrandmerkt met een tattoo. 
Sommige rijken gebruikten tatoeages ook 
om hun bedienden te markeren. In de 
moderne tijd werden tatoeages gebruikt 
om aan te geven dat iemand lid was van 
een gang of een criminele organisatie. Zo 
ontstonden er veel negatieve associaties 
rondom tattoos.

Tegenwoordig denken in Korea nog 
steeds veel mensen, vooral uit oudere 
generaties en conservatievere kringen, 
dat getatoeëerde mensen opstandig, 
asociaal, of zelfs crimineel zijn. Toch laten 
meer jonge Koreanen een tattoo zetten. 
Een onderzoek uitgevoerd in 1983 wees 
uit dat 72,6% van de Koreanen nog nooit 
iemand met een tattoo had gezien. Uit 
een onderzoek in 2006 bleek dat 67% van 
de Koreanen al een keer een tattoo had-
den gezien. Het woord ‘munshin’ heeft 
in Korea een slechte naam. Het roept 
dreigende, agressieve en gevaarlijke beel-
den op. Het woord ‘tattoo’ roept andere, 

positievere associaties op bij Koreanen. 
Bij tatoeages wordt gedacht aan individu-
ele, aantrekkelijke, modieuze en moderne 
beelden. Het individuele aspect van tat-
toos is erg aantrekkelijk voor Koreaanse 
jongeren. Korea is van oudsher een zeer 
groepsgerichte samenleving, maar hier 
komt langzaam verandering in. 

Een ondergrondse tattoozaak in Korea

Het Koreaanse woord voor tattoo is munshin, en betekent iets als ‘letters gegraveerd in het li-
chaam’. Munshin zijn al honderden jaren een fenomeen in het gebied dat nu Korea is. In de vroege 
Chosǒn dynastie werden tattoos ingezet als straf. Dieven en andere criminelen werden gebrand-
merkt met een tattoo. Sommige rijken gebruikten tatoeages ook om hun bedienden te marke-
ren. In de moderne tijd werden tatoeages gebruikt om aan te geven dat iemand lid was van een 
gang of een criminele organisatie. Zo ontstonden er veel negatieve associaties rondom tattoos.

TATTOOS IN KOREA: WAT IS HET VERLEDEN 
EN WAT IS DE TOEKOMST?
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Met tatoeages kunnen Koreanen zich on-
derscheiden van anderen. Ook biedt het 
ze de mogelijkheid hun persoonlijkheid, 
normen en waarden en overtuigingen te 
laten zien.

Toch blijven tattoo-artiesten illegaal in 
Zuid-Korea, hoewel tattoos zelf niet illegaal 
zijn. Alleen voor mensen met een medisch 
diploma is het legaal om tattoos te zetten. 
Als gevolg van deze strenge regels worden 
er veel illegale ‘underground’ tattoozaken 
geopend in Zuid-Korea. In Seoul zijn er 
honderden te vinden, vaak in gebieden 
met een jongere bevolking. Deze zaken 
zijn vaak gesitueerd in kelders, verlaten 
gebouwen of in clubs. Als tattoo-artiesten 
worden betrapt, kunnen ze hoge boetes 
krijgen of soms zelfs in de gevangenis be-
landen.

Jongeren in Korea gaan liever naar tat-
toozaken dan naar dokters om een tatoe-
age te laten zetten, omdat tattoo-artiesten 
vaak creatiever zijn. Dat deze tattoozaken 
illegaal zijn, maakt het wel een stuk las-
tiger om ze te vinden. In Nederland zijn 
tattoozaken gemakkelijk te herkennen 
op straat aan verlichte bordjes en pos-
ters voor de ramen. Ook zijn tattoozaken 
eenvoudig te vinden op het internet. Een 
tattoozaak vinden in Zuid-Korea is een 
heel stuk lastiger. Als je een tattoo wilt 
laten zetten in Korea, kun je het best op 
bijvoorbeeld Instagram op zoek gaan naar 
goede tatoeëerders. Ook zijn er meer 
dan 1000 tattoo-gerelateerde onlineclubs 
waarin Koreanen informatie en foto’s van 
mooie tatoeages met elkaar delen, om zo 
de beste tattoo-artiesten te vinden.

Een Koreaanse tattoo-artiest

Het verbieden van tattoo-artiesten levert 
veel problemen op. Allereerst versterkt 
het het negatieve stigma dat plakt aan ta-
toeages. In interviews in het artikel ‘Inside 
the Illegal Subculture of Female Korean 
Tattoo Artists’, die VICE in 2017 voerde 
met verschillende vrouwelijke tattoo-ar-
tiesten, lieten de interviewden weten dat 
ze regelmatig worden vermeden op straat, 
omdat mensen zich bang of oncomfor-
tabel voelen door hun tatoeages. Ook 
kunnen mensen met tatoeages worden 
weggestuurd uit badhuizen in Korea. 
Evenals in Nederland worden mensen met 
kantoorbanen in Korea sterk ontmoedigd 
om zichtbare tatoeages te zetten. Uit een 
onderzoek in het artikel ‘Signs of Social 
Change on the Bodies of Youth’ van Judy 
Park blijkt dat ook bij universiteiten veel 
studenten hun tatoeages verbergen. Doen 



ze dit niet, merken ze dat ze anders be-
handeld worden door sommige docenten. 
Het negatieve stigma rondom tatoeages 
in Zuid-Korea, staat mensen niet toe zich 
volledig te uiten en zorgt dat veel mensen 
met tatoeages zich vaak geïsoleerd voelen.

Een tweede probleem dat het verbod op 
tattoo-artiesten met zich mee brengt, is 
het gevaar voor de hygiëne in tattoozaken. 
Er zijn geen wetten of officiële training 
voor tattoo-artiesten in Korea. Wel worden 
er steeds meer ondergrondse tattoozaken 
geopend en regelmatig hebben de kunste-
naar hier niet de juiste kennis, materialen 
of technieken. Hierdoor worden de tatoe-
ages in dit soort zaken onder onveilige 
omstandigheden gezet, wat een gevaar 
vormt voor de klanten. Om te zorgen dat 
mensen in Korea veilig tatoeages kunnen 
laten zetten, is de eerste, essentiële stap 
het legaliseren van tattoo-artiesten. Als 

dit eenmaal gedaan is, moeten er richtlij-
nen worden opgesteld en wetten worden 
gecreëerd om te zorgen dat niet zomaar 
iedereen zonder kennis en zonder veilige 
materialen een tattoozaak kan openen. 

Al eeuwen wekken tatoeages een nega-
tieve indruk bij veel mensen in Korea. Te-
genwoordig laten steeds meer Koreaanse 
jongeren echter een tattoo zetten. Deze 
langzame verandering bevestigt alleen 
maar meer dat de wetten rondom (het 
laten zetten van) tatoeages in Korea aan-
gepast moeten worden. Niet alleen voor 
de veiligheid, maar ook voor meer vrijheid.

- Florentine Schoemaker

Een Koreaanse tattoo-artiest Tattoo door Tattooist Flower, Seoul
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KOREAANSE BASEBALL WEDSTRIJDEN: 
EEN ONGEKENDE ERVARING

Tijdens mijn uitwisselingsprogramma op 
Sogang University in de lente en zomer 
van dit jaar kwam ik via de KakaoTalk app 
in aanraking met een Koreaanse student 
die een uitje organiseerde voor alle nieu-
we exchange-students voor het Spring 
Semester. Het uitje omving het bijwonen 
van een baseball wedstrijd. Ik was meteen 
enthousiast, gezien ik eerder wel eens 
Koreaanse baseball wedstrijden online 
keek. Nu kreeg ik dan de kans om zo'n 
wedstrijd in het echt te zien. En dat voor 
maar 15,000 Koreaanse won!

Ik was zelf nog nooit bij een Koreaanse ba-
seball wedstrijd geweest. Het was dan ook 
zacht gezegt overweldigend, maar fantas-
tisch! Kijk zeker niet gek op als het stadium 
volledig gevult is met mensen. Beide keren 
dat ik een wedstrijd bijwoonde was het vol-
ledig uitverkocht! Wees ervan bewust dat 
er een dress-code is. Iedereen loopt met 
baseball shirt, vesten, petjes en accessoires. 
Uiteraard heb ik ook een pet aangeschaft om 
de Doosan Bears, mijn favoriete team, niet 
teleur te stellen!

Baseball is een super snel spel. Voor je het 
weet slaat iemand een homerun of wordt 
het team alweer gewisseld van positie. 
Dit had ik zelf pas door na tien minuten 
gefascineerd gestaard te hebben naar de 
cheerleaders die met al hun energie dansten 
onder het gefluit en keiharde geschreeuw 
van een soort coach en publiek oppepper. 
Ik maak geen grapje. Dat deze man zijn 
stem nog heeft is een wonder. Oh ja, en het 
meeschreeuwen met de chants voor elk 
individueel lid van het team is een absolute 
must!

Vergeet vooral geen snacks te kopen  
voordat de wedstrijd begint, want je wilt de 
wedstrijd absoluut niet missen. Uiteraard zal 
Zuid-Korea je het grootste aanbod aan fried 
chicken aanbieden op elke hoek van het 
stadium. Enfin, ik raad je zeker aan eens een 
baseball wedstrijd bij te wonen - ookal ben je 
geen groots fan. Het is een ervaring op zich! 
Boek je tickets online of aan de balie van het 
stadium te Olympisch Stadium, Jamsil, Seoul. 
Have fun!

- Moon Koster



WTF JAPAN: HUUR EEN VRIEND

Stel je voor, jij bent alleen in Japan en je 
hebt net een advertentie gelezen voor een 
leuk restaurant. Het voedsel lijkt je geweldig 
maar er is een probleem, je kent helemaal 
niemand in Japan. Natuurlijk zou je ook 
alleen kunnen gaan, maar denk aan de 
beoordelende blikken die je sowieso gaat 
krijgen en hoe moet je je tijd invullen? Alleen 
denken en eten? Saai. Gelukkig heeft Japan 
hier een oplossing voor gevonden. Heb je 
geen vrienden of zijn je vrienden even niet 
beschikbaar? Huur dan een vriend! 

Hoe werkt het?
Voor uiteenlopende prijzen kan je bij 
verschillende instanties een acteur inhuren 
die jouw vriend voor de dag zal spelen. 
Neem je nieuwe vriend mee naar een 

pretpark of een bioscoop. Hij/zij zal alles 
doen wat jij wilt, zolang het legaal is. Niet 
alleen als vriend maar je kan de acteurs 
van deze bedrijven ook voor andere rollen 
inhuren. Bijvoorbeeld als de vader die jij 
nooit hebt gehad of de racistische tante 
die het familiediner verstoort. Vooral in 
de laatste paar jaren is het huren van 
familieleden of vrienden toegenomen. Voor 
sommigen is het een manier om met verlies 
of eenzaamheid om te gaan. Ook helpen 
deze acteurs vaak mensen die in aparte 
situaties zitten en iemand nodig hebben om 
voor hun te liegen. 

Men zegt dat geld niet gelukkig maakt, maar 
Japan bewijst toch weer dat geld je veel kan 
geven.

-Mélissa Kagie

WTF JAPAN & 
OMG KOREA
Lopen je conversaties de laatste tijd niet zo lekker? Ben je op zoek naar nieuw gespreksvoer? De 
Journalcommissie brengt je weer het leukste WTF Japan  & OMG Korea nieuws!
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OMG KOREA: GEKKE KOREAANSE PIZZA'S

Het lievelingseten van menig student, pizza! 
Mozzarella, salami, peperoni… De echte klas-
siekers kennen wij allemaal natuurlijk wel. Maar 
heb je ooit een pizza in Zuid-Korea gegeten?

Beleg
Word jij al gek van ananas op je pizza? Dan 
zul je in Zuid-Korea misschien even moeten 
slikken van de ingrediënten die zich op jouw 
pizza bevinden. Het beleg van de Koreaanse 
pizza’s kennen geen grenzen. Brie, pistache 
en appel? Ja! Gouda en cheddar kaas, Phila-
delphia roomkaas, frites en groene bonen? 
Uiteraard. Sauzen? Zeker, die gooien ze er 
gewoon allemaal tegelijk op. Wat te denken 
van maïs? Maïs kan eigenlijk niet ontbreken. 
Zuid-Koreaanse pizza’s zullen je een com-
pleet nieuwe kijk geven op jouw favoriete 
comfort food. Om je een beetje op weg te 
helpen, hebben we de drie gekste pizza’s 
voor je op een rijtje gezet.

Menukaart A La Tanuki

       1 Aardappel pizza. 
De populairste pizza die belegd is met aard-
appel, zure room, bacon en met een gevulde 
korst van zoete aardappel. Mamma mia…! Als 
Nederlander móet deze pizza eigenlijk wel 
bevallen, toch?

2 Deutsche Bite pizza. 
Of het Duits is valt te betwijfelen, maar de 
worstjes ontbreken in ieder geval niet. De 
korst is gemaakt van mini-kaasstengels met 
als beleg mini hotdogs en groentes zoals 
zoete maïs en groene pepers.

3 Alles-En-Nogwat pizza. 
Deze pizza heeft overal een andere naam, 
maar zul je zeker op de menukaarten vinden 
in de pizzeria’s van Zuid-Korea. Zoals de 
naam al suggereert, bevatten de ingrediën-
ten zoete aardappel, aardappelpuree, bulgo-
gi, spek, roomkaas en (te veel) maïs. 

Bestel jij de volgende keer een populaire aardappel pizza, of ga je liever voor een pizza met 
kimchi, roomkaas en maïs?

- Moon Koster



The-Day
Toen was de dag aangebroken, daar stond 
ik dan, gewapend met mijn kaartjes, mijn 
half-opgeladen mobiel en mijn goede vriend 
Mirjam. We waren een beetje laat, maar den-
kend dat we op tijd waren, besloten we eerst 
wat te drinken. Tip 1: ‘Als je goed zicht wil 
bij een concert, denk niet dat je 20 minuten 
van te voren in de rij kan staan’. Fans, jong 
en oud, met gekleurde haren, stonden al 
sinds vroeg in de rij te wachten. Wij hadden 
het geniale plan om stiekem voor te dringen, 

maar Tip 2: ‘Doe dit niet’. Nadat een Belgische 
vrouw ons boos aansprak moesten we ons 
aan ons lot begeven en toch maar achterin 
de rij gaan staan. Gelukkig ging het best snel 
om naar binnen te gaan, de melkweg is niet 
groot en alhoewel de zaal helemaal vol was, 
kon je makkelijk het podium te zien. Apart 
was dat behalve de usual fans die je bij elke 
Kpop concert ziet er ook veel mensen waren 
die je niet snel als ‘’fan’’ zou identificeren. Het 
percentage mannen was ook een stuk hoger, 
Zico sprak duidelijk aan tot iedereen. Na 20 

GEWEEST:   ZICO CONCERT IN AMSTERDAM
“Geweest” is een rubriek waar Tanukianen die iets gerelateerd aan Korea of Japan hebben bezocht of 
gedaan hun verhaal doen over hun ervaring. Dit kan bijvoorbeeld een bezoek aan een concert, een 
museumtentoonstelling een festival of een recent geopend sushi restaurant zijn. Heb jij iets gedaan of 
ga jij iets doen dat in deze rubriek zou passen en zou je een stukje willen schrijven? Zoek dan alsjeblieft 
contact op met de redactie!

Kpop, het is een wereldwijd fenomeen. Met groepen als Blackpink, BIGBANG, BTS en EXO 
is de aandacht hiervoor in de laatste jaren flink toegenomen. Zoals de ‘pop’ al suggereert, 
is Kpop vooral popmuziek, maar er zijn ook andere genres, zoals hiphop, ballad of rock, die 
het vaak beter doen in Korea zelf. Op 6 oktober ging ik naar het Khiphop concert van Zico in 
Amsterdam. Zico was de leider en producer van de Kpop groep Block B, maar heeft in Korea 
een naam voor zichzelf gemaakt als solo rapper. Door hiphop shows en hitsongs is hij een van 
de grotere solo artiesten van deze generatie en dit jaar ging hij dan ook op solotour met  ‘King 
of the Zungle’. In mijn 22 jaar ben ik naar meerdere Kpop concerten geweest, maar dit zou de 
eerste keer zijn dat ik een Khiphop concert zou meemaken. Zico was niet de enige Koreaanse 
artiest die deze maand in Amsterdam zou optreden. De kpop groep BTS had hier ook een 
concert in oktober, maar als student moest ik kiezen voor mijn bank account, dus Zico zou 
het worden.
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minuten ging het licht uit. Een VCR werd ge-
speeld dat het begin van het concert aankon-
digde. Het moment dat Zico zelf het podium 
opkwam, eruitzien alsof hij net uit bed was 
gestapt, barstte de zaal los en vanaf toen was 
het geen seconde meer stil. 

Wat zijn de grootste verschillen tussen 
een solo khiphop concert en een kpop 
groep concert? 
Ik denk dat het verschil het meeste lag in het 
publiek en het optreden. De meeste kpop 
concerten hebben een luide playback zodat 
de idols zich kunnen focussen op hun dans, 
optredens zijn tot op het kleinste detail ge-
pland en alhoewel het natuurlijk een gewel-
dige ervaring is, voelt het daardoor soms ook 
onpersoonlijk. Met Zico’s optreden had ik dat 
niet, met geen playback en de af-en-toe “SK-
KKRRTT’’ kon hij erg makkelijk communiceren 
met het publiek. Het hielp natuurlijk ook dat 
de zaal kleiner was en je niet het optreden 
door een verrekijker moest bekijken. Verder 
is Zico een erg goede rapper, ik zou niet zeg-
gen dat ik een rap/hiphop expert ben, maar 
ik denk dat ik naar genoeg Lil_Pump-Gucci-
Gang.mp3 heb geluisterd om te oordelen 

of iemand goed is of niet. Hij is duidelijk ge-
boren om te performen en met elk iconisch 
lied was er genoeg hype voor iedereen om 
hun handen in de lucht te gooien. Mijn armen 
deden dan ook behoorlijk pijn de dag erna. 
Mijn persoonlijke favoriete nummers waren 
Turtle Ship, Anti, Bermuda Triangle en Okey 
Dokey. 

En toen was het concert voorbij, na deze 
adrenaline storm was het even bijkomen.. 
niet dus. Als echte studenten, die hun 
bankaccount niet goed hadden ingeschat, 
stormden we naar de merch verkoop. Uitein-
delijk verlieten we met wat souveniertjes het 
gebouw. Na thuisgekomen te zijn, was het tijd 
voor de reflectie.

Had ik veel geld uitgegeven? 
Nee, de kaartjes waren relatief goedkoop 
omdat de artiest in het Westen niet super 
bekend was en de zaal klein was. 

Was het concert goed? 
Zico is duidelijk een professionele performer 
die weet wat hij moet doen om zijn publiek te 
vermaken.

Raad ik dit aan aan anderen? 
Sowieso, misschien dan niet Zico, maar er 
zijn genoeg andere, wat kleinere, Koreaanse 
artiesten die soms naar Nederland komen. 
Misschien maken ze hiphop, indie of rock 
muziek. Zij treden dan niet snel in de Ziggo 
Dome op, maar dat maakt de ervaring per-
soonlijker (en goedkoper). Ik raad het mensen 
zeker aan om deze wat minder mainstream 
(in het westen) artiesten een kans te geven, 
het is het waard. Nu maar hopen dat AOMG 
ook een keertje naar Nederland komt..

- Mélissa Kagie



TANUKITCHEN: CURRY UDON
Als er één ding is waar Tanukianen van houden, naast anime en kpop, dan 
is het wel eten. En dan vooral Koreaans en Japans eten natuurlijk! Laat de 
keukenprins of keukenprinses eens in je los en probeer het volgende recept: 

Ingrediënten voor curry udon

Laat ik beginnen met het goede 
nieuws: alle ingrediënten zijn verkrijg-
baar in de Jumbo bij het station. Je 
hoeft dus niet speciaal naar de toko. 
Hierna gaat alles echter bergafwaarts.

- 2 Pakjes udon noedels 
- 1 Potje Thaise curry paste (geel)
- 500 gr Kipfilet
- Paprikapoeder
- Olijfolie
  

CURRY UDON
Normaal gesproken kan je in deze rubriek 
de recepten voor de heerlijkste Oost-
Aziatische vinden. Deze keer niet. Omdat onze 
gebruikelijke kokkin zich niet lekker voelde, 
dook ik, Zeno Zonneveldt, de Tanukitchen 
in om vorm te geven aan een monsterlijke 
creatie. Dit is de speciale 毒 (doku: gif) editie 
van de Tanukitchen en curry udon staat op het 
menu. 

WAARSCHUWING: Dit is een recept om smerig 
en heel pittig eten te maken. Niet daadwerkelijk 
proberen als je hier niet tegen kan.
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RECEPT

1Snij de kipfilet in blokje en bak ze in een 
koekenpan.

2Voeg paprikapoeder toe aan de kipfilet, 
zodat de curry niet teveel aan het vlees blijft 

plakken.

3Zodra de kipfilet er lekker uit begint te zien, 
is het tijd om deze illusie van smakelijkheid 

te beëindigen: gooi de curry paste erin!

 4 Voeg water toe totdat de brei van curry 
paste en water de stukjes kip ongeveer 

voor de helft onderdompelt. 

5Herhaal stap 4 elke keer elke keer met 
een beetje meer water nadat de vorige 

dosis water een beetje is verdampt. Blijf water 
opnieuw erbij gieten totdat de saus dikker is 
geworden de kipfilet bijna volledig bedolven zijn.

6Zodra de tranen je in de ogen beginnen 
te schieten en je begint te hoesten van 

de afgrijselijke geur, is het tijd om de udon 
toe te voegen.

7Mix de udon met de curry en de kip 
totdat het overtollige water allemaal is 

verdampt. 

Mocht je deze Zeven Zonden van het koken 
doorlopen hebben, is het vergif voltooid. 
Rust in vrede…

-Zeno Zonneveldt



Toen ik mij in het begin van het schooljaar 
voorstelde aan mijn nieuwe leerlingen van 
groep 5 en daarbij aangaf ook Japans te 
hebben gestudeerd, waren ze niet alleen 
zeer geïnteresseerd maar hadden ze 
daar spontaan ook concrete beelden bij. 
De meest intrigerende vraag was zonder 
twijfel: “Meester, heb jij ook een Japanse 
hoed?” Zulk een vraag verdient een serieus 
antwoord.

10-jarigen in Nederland weten dus al wat 
van Japan, maar een hoed als eerste refe-
rentie kwam voor mij als een verrassing. 
Vermoedelijk bedoelde de vraagsteller de 
puntige rijstplantershoed, maar die wordt 
in geheel Zuid- en Oost-Azië gedragen en 
om die reden ook vaak in reclame-uitin-
gen voor Aziatische gerechten afgebeeld. 
Bovendien wordt deze, als stereotiep Azi-
atisch hoofddeksel, in Nederland ook met 
carnaval getooid. Geen wonder dus dat de 

leerling het verband legde. Zeker, deze (i)
conische hoed komt ook in Japan voor, 
maar er zijn ook exemplaren die je nergens 
anders vindt. De tengai, gedragen door 
komusō-monniken, is verreweg de meest 
bijzondere.

De tengai, de komusō-korf

Komusō, letterlijk ‘monniken van niets’, 
waren bedelmonniken van de Fuke-sekte, 
een stroming binnen het Zen-boeddhisme 
tijdens de Edo-periode. Ze waren onmid-
dellijk herkenbaar aan de shakuhachi-bam-
boefluit waarop voortdurend werd gebla-
zen, en aan de tengai. Deze merkwaardige 
rieten mand bedekte, als een soort bijen-
korf, het hoofd volledig. Aan de voorkant 
zitten weliswaar kijkgaten, maar het zicht 
van buiten naar binnen en andersom werd 
niettemin zeer beperkt.

KATERN:JAPAN
KOMUSŌ GELIJKE MONNIKEN, 
ANDERE KAPPEN
De Journal wisselt artikelen uit met Katern: Japan! Een blog met de meest heldere informatieve 
leeshapjes over Japan en dit keer brengen we je een artikel geschreven door Pim Omes.
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Als bedelmonniken waren Komusō ambu-
lant, ze zwierven door het land. Zoals de 
meeste monnikengemeenschappen in dit 
deel van de wereld leefden ze op straat en 
waren ze afhankelijk van   aalmoezen. Nog 
steeds tref je in Japan bij de grote tempels 
monniken en nonnen aan die als levende 
standbeelden hun kost verdienen. In plaats 
van de traditionele spirituele beoefening 
van het zingen van soetra’s, gebruikten de 
Komusō echter hun shakuhachi ter spiritu-
ele oefening.

Het stro in de hoed werd in de 15e eeuw 
nog om het lichaam gedragen, om ’s nachts 
buiten op te kunnen slapen. De Komusō 
heetten toen nog Komosō, ‘monniken met 
stromat’. Tegelijkertijd met de naamsveran-
dering deed de van hetzelfde stro gevloch-
ten tengai zijn intrede. Deze symboliseerde 
het opgeven van het eigen ego.

Geschikt voor spionnen

KomusōHet zou in Nederland niet lukken 
om zo over straat te gaan. Gezichtbedek-
kende kleding wordt niet gewaardeerd en in 
een groeiend aantal westerse landen zelfs 
verboden. Communicatie bestaat immers 
ook uit non-verbale elementen, gezichtsuit-
drukkingen zijn even belangrijk als uitspra-
ken. Zo zet je bij voorkeur een zonnebril af 
tijdens een ontmoeting met een ander en 
gaat de donkere klep van de hédendaagse 
integraalhelm omhoog tijdens een gesprek 
met oom agent.

Om die reden kreeg ook Japan uiteindelijk 
genoeg van de komusō-korf. Kleding en ten-
gai werden namelijk populair onder rōnin, 
samurai zonder meester, en huurlingen die 
als spionnen op deze wijze uitstekend hun 
werk vanaf de straathoek konden doen. Ten 
behoeve van het shogunaat, de machtheb-
bers tijdens de Edo-periode, maar ook voor 
tegenstanders van deze gevestigde orde. 
Oplettend werk dat overigens niet zonder 
risico was; monnik en spion werden van 
elkaar onderscheiden via een muzikale test.

Van de ‘korf’ werd verwacht dat deze 
het volledige standaardrepertoire voor 
shakuhachi zou kunnen spelen. Deze 36 
tamelijk ingewikkelde stukken vormen 
samen de Kinko Ryū Honkyoku, een soort 
van songbook voor bamboefluit. Indien de 
korfman dit niet kon oplepelen, werd hij als 
spion beschouwd. De kans dat hij om het 
leven werd gebracht was dan erg groot. 
Tijdens de Meiji-restauratie, in 1872,  werd 
daarom uiteindelijk de gehele Komusō-ge-
meenschap ontmanteld en was het zelfs 
tijdelijk verboden de shakuhachi te spelen, 



wat leidde tot een fors verlies aan kennis en 
informatie over het instrument. 

De fluit is gelukkig weer terug, maar de bij-
enkorfhoed wordt niet meer op grote schaal 
gebruikt – hooguit bij shakuhachi-uitvoerin-
gen – en heeft daarom ook niet de iconische 
status van de punthoed kunnen verwerven.

- Pim Omes
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Hoi Anky, 
Ik moet binnenkort een 1-op-1 gesprek 
houden in het Japans en ik ben zoooo ner-
veus. Het is niet dat ik het niet kan, maar ik 
vergeet altijd alles als ik zenuwachtig ben en 
het enige wat ik dan onthou is mijn naam. In 
het Nederlands of Engels kan ik me er nog 
wel uit praten, maar mijn Japans is basis 
level dus als ik hier een blackout krijg ben ik 
de lul. Hoe kan ik ervoor zorgend dat zenu-
wen mij minder in de weg zitten? Groetjes S 

Beste S, 

Ahhh de mondelingen, iets waar sommige mensen zich 
half slapend doorheen lullen en anderen weken voor 
wakker liggen. Ik zeg altijd, een goede voorbereiding is 
het halve werk. Hoe beter je weet waar je het over hebt, 
hoe minder een blackout je kan belemmeren. Meestal 
weet je van te voren al welke vragen je kan verwachten 
en welke situaties je moet doen. Probeer dit zo vroeg 
mogelijk al uit te werken en oefen het daarna elke dag. 
Leer geen hele zinnen uit je hoofd, want als je dan 1 
woord vergeet kan het je helemaal uit je element gooien. 
In plaats daarvan oefen met improviseren, je kent de 
grammatica, je kent de woorden, verder is het puzzelen. 
Hoe vaker je iets doet hoe sneller en natuurlijker je erin 
wordt. Val gewoon een medestudent lastig totdat zij elke 
dag met jou hier een uur aan wilt zitten. Ook moet je 
van te voren tegen je docent zeggen dat je vaak last van 
blackouts hebt. Neem een fles water mee en vraag om 
een time out als je echt helemaal vastloopt. De docenten 
zijn niet harteloos en ze willen ook graag dat jij het goed 
doet, je mag vaak best wel even de tijd nemen om tot 
rust te komen. Probeer ook geen dingen te doen die 
boven je niveau ligt, blijf bij de basis en wat je hebt ge-
leerd en het komt dan sowieso wel goed.
 
Succes en geen bedanky,
Anky

ASK ANKY
Ask Anky is een adviescolumn speciaal voor Japanolo-
gen en Koreanisten. Zit jou iets dwars of wil je iets weten? 
Stuur jouw vraag dan naar journaltanuki@gmail.com 
en wie weet krijg je in de volgende editie van de TaTanu-
kiKi wel een antwoord van de wijze Anky! 

Hi Anky, dankzij k-pop en k-drama zijn 
mijn standaarden zoveel hoger geworden 
en nu vind ik niemand meer goed genoeg 
voor mij. Blijf ik single voor de rest van mijn 
leven? H e l p! -ironicforeveralonesmiley
 
 
Beste ironicforeveralonesmiley, 

Ik denk dat de gemiddelde mens zich hier wel 
aan kan relateren, iedereen die zegt van niet 
liegt. In jouw geval komen deze hoge stan-
daarden dankzij kpop en kdrama, voor ande-
ren is het dankzij Hollywood en voor de weebs 
is het dankzij 2D geanimeerde waifus (bid 
voor hun). Het punt is dat mensen graag per-
fectie willen in een partner en deze beroemde 
mensen zal je nooit betrappen op het hebben 
van een bad hairday of het verbranden van 
mieren met een vergrootglas. De mensen die 
je dagelijks ziet zijn eigenlijk gewoon verschrik-
kelijk, maar jammer genoeg zijn zij ook de 
realiteit. Perfectie bestaat niet, iedereen maakt 
fouten, iedereen is mens. Zelfs Jimin van BTS 
gaat elke ochtend naar de WC voor een num-
mer 2. Maar gebreken zijn ook wat mensen zo 
interessant maakt. Dus hup, kom van je troon 
af en download Tinder. Je mag best selectief 
zijn, maar sta ook open voor mensen buiten 
je standaarden. Ze kunnen je nog wel eens 
verrassen!

Succes en geen bedanky,
Anky



HOROSCOOP

Steenbok 
Jij gaat later choreograaf voor K-Popgroepen 
worden. Hebben honderden K-Popchoreo-
grafen voor jou dezelfde moves al bedacht? 
Misschien, maar jij weet er altijd wel iets 
nieuws mee te doen. Dansen is een belang-
rijk onderdeel van K-Pop, dus jij hebt zeker 
niet de makkelijkste taak, maar met jouw 
creativiteit zal je het wel redden.

Waterman 
Jij wordt een forever trainee. Jouw droom om 
in een K-Popgroep te komen zal helaas nooit 
uitkomen. Elke dag zal je je zang en dans 
oefenen, maar de K-Popwereld is helaas niet 
voor jou. Misschien tijd voor een carrièrever-
andering?

Vissen 
Jij wordt de leader van een K-Popgroep. Je 
hebt niet per se de beste stem en niet per se 
de beste dance moves, maar je bent het ou-

dere en verantwoordelijke lid van de groep. 
Je zult vaak aan het woord komen bij variety 
shows en dergelijke. Veel succes!

Ram 
Jij wordt muziekvideo producer. Jouw taak 
wordt om te zorgen dat de K-Popidolen er 
zo goed mogelijk uit zien en de muziekvideo’s 
erg indrukwekkend zijn. Je zult lange dagen 
maken en al je creativiteit moeten inzetten 
om goede producten te leveren. Er hangt 
veel af van wat jij doet!

Stier 
Jij wordt later lid van een gefaalde muziek-
groep. Na jaren van training en dag en nacht 
zingen en dansen is het debuut van je groep 
een grote flop. Sorry, niet elke groep kan 
succesvol worden! Maar misschien kun je je 
kennis van de K-popindustrie gebruiken om 
manager te worden, of zoiets. Succes!

Wat wordt later jouw baan in de K-POP industrie?
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Tweeling 
Jij wordt de lead vocal in een succesvolle 
K-Popgroep. Nu denk je misschien “Ja, dat 
dacht ik niet,” maar op een dag word je wak-
ker met de stem van een engel. Je stem zal 
te horen zijn in zo’n 95% van elk liedje dat je 
groep uitbrengt. Lucky you!

Kreeft 
Jij wordt later stylist voor een K-Popgroep. 
Jouw taak wordt om te zorgen dat alle leden 
van de groep perfect gematchte outfits heb-
ben en iedereen er perfect uitziet. En niet 
alleen dat, de outfits moeten ook nog eens 
bij het image van de groep passen. Dit is geen 
gemakkelijke taak en je zult vaak onderge-
waardeerd worden, dus succes!
 
Leeuw 
Jij wordt later manager van een K-Popgroep. 
Jij hebt veel touwtjes in handen en soms is 
dat een voordeel, aangezien jij bepaalt wat 
er gebeurt. Maar het heeft ook z’n nadelen, 
want er wordt veel van je verwacht, vooral 
door CEO(’s). Als je groep faalt, zal jij als schul-
dige worden aangewezen. Veel succes! 

Maagd 
Jij wordt later het “knechtje” van de K-Pop-
industrie. Als er sneeuw moet worden op-
gegooid in een muziekvideo of er midden in 
de nacht eten moet worden gescoord voor 
de artiesten, ben jij de aangewezen persoon 
hiervoor! Succes, hè!

Weegschaal 
Jij wordt de back-up danser van een succes-
volle muziekgroep. In elke liedje mag je wel 
zo’n drie woorden zingen en in elke video ben 

je de ster in de achtergrond en kom je wel 
zeker 5 seconden solo in beeld. Je wordt het 
niet helemaal, maar je zult wel een soort van 
succes hebben! 

Schorpioen 
Jij wordt later muziekproducer in de K-Popin-
dustrie. Jij moet zorgen dat je muziekgroepen 
goede nummers hebben. Het schrijven van 
de teksten en het zingen van de nummers is 
niet jouw taak, maar jij bent de persoon die 
zorgt dat alles samenkomt en goed klinkt. 
Muziek is natuurlijk een belangrijk onderdeel 
van K-Pop, dus jij zult een belangrijke rol spe-
len. Succes daarmee!  

Boogschutter 
Jij wordt later personal assistant van een 
manager. Bereid je voor op veel geschreeuw 
door de manager en veel late avonden 
waarop jij alle irritante kleine details voor 
projecten moet uitwerken! En krijg je ooit de 
credits? Nee, ik denk het niet. Maar je moet 
ergens beginnen en met hard werken word jij 
misschien ook wel ooit manager.  

- Florentine Schoemaker



PRIKBORD

De bijzondere katten van de Journalcommissie. 
Van wie is welke kat...?
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"I have a question. What is Jesus in Korean?"
- Één van de echte vragen die antwoord nodig hebben

"Ik geloof niet in België."
- Melissa

Wil jij en/of je vrienden ook uitgelicht worden op het Prikbord? Heb je een 
super relatable meme die je wilt delen met je mede-Tanukiaantjes? 

Of heb jij dé quote gehoord? 
Stuur ze dan op naar journaltanuki@gmail.com en zie ze hier terug!

#tbt met (Anne)Miek in Seoul! <3
xx Moon



PROMOTIE

 

North Korea. A country that is known for the Kim regime. A country that threatens the 
world with its nuclear weapons. A country that is greatly misunderstood because of 
exaggerations, overgeneralizations and inaccurate information. 

North Korea. A country with people just like you and I. 
 
Mainstream media have defined North Korea as crazy Kims and nuclear weapons, which 
has created a barrier preventing ordinary people around the world from getting involved. 
We are changing this narrative: people over politics. 
 
Right now we are in the process of setting up a Rescue Team in Rotterdam and Leiden. 
(The second team in the Netherlands!)  Rescue Teams are part of the global movement of 
Liberty in North Korea (LiNK). We focus on changing the narrative by concentrating on 
North Korean citizens, their human rights, their stories and the incredible change that is 
happening in North Korea because of these people. We also focus on collecting money to 
help North Korean refugees who have already made the escape into China.  
 
Are you interested in joining this team or in learning more about this topic? Please scan 
the following QR code for more specific information or send us an e-mail at 
link.rotterdam@gmail.com. 

 



CARTOON
Concept en tekeningen door Matej Simic

Ook een keer een strip maken voor de TaTanukiKi? Of heb je een leuk idee voor 
een strip? Neem dan contact op met de redactie van de TaTanukiKi door te mailen 
naar Journaltanuki@gmail.com of door een van de commissieleden te benaderen! 



‘S AVONDS  

EEN MAN, 

S’OCHTENDS  

EEN MAN! 

Een Tanuki activiteit is géén geldige 

reden om te laat, of helemaal niet, te 

komen bij college. Wees verstandig, 

wees een man óf een vrouw!


