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EDITORIAL
HOOFDREDACTEUR
De eerste echte TaTanuKiKi van studiejaar 2018-2019! Ben je er klaar voor? We hebben namelijk boordevol leesplezier voor jou samengesteld, zodat je heerlijk met je warme sweater,
een fijne mok warme chocolademelk en een TaTanuKiKi op jouw schoot de kou een beetje
door komt.
Lees in de Shinbun bijvoorbeeld nog eens terug over het eerste Tanuki feest, Jailbreak. Was je
toevallig (ook) bij de Koreaanse Chuseok viering met de KCC? Rosalynn vertelt je alles over het
gekke Cool Japan, en Ifang neemt je mee naar de serieuze protesten in Seoul, Zuid-Korea en
het VPRO programma Tokidoki die de boerka lijkt te vervangen met een kimono.... Wist je nog
niets over bloedgroepen in Korea? Dan legt Melissa je uit wat dit allemaal inhoudt. Natuurlijk
wordt het educatieve aspect van de TaTanuKiKi niet vergeten en zal Ko vier prefecturen van
Japan aan je introduceren. Dan zal Marieke je nog eens écht laten zien hoe je kimchi fried rice
moet maken, zodat jij weer iets lekkers voor kan schotelen als je vrienden of familie op bezoek
komen in je te dure studentenkamer.
Natuurlijk is Katern:Japan ook weer van de partij in de TaTanuKiKi's van 2018-2019, en zullen
zij ons dit keer alles vertellen over de reusachtige prijzen van het fruit in Japan. Was jij toevallig
degene die zijn of haar brandende vraag naar Anky stuurde? Bekijk dan snel Anky's antwoord
op pagina 41. Wat waren de momenten die een highlight verdienden? Welke quotes of memes
waren nu echt te goed om te delen in de Tanuki-familie? Bekijk het op het Prikbord. Ben je ook
iemand die stiekem zijn horoscoop leest? Vergeet dan vooral je horoscoop niet te checken die
door onze persoonlijke astrologe Florentine voor jou is voorspelt! Veel leesplezier!
Loves, Moon

OP DE
VOORKANT
Het thema van de voorkant is
nachtaanzichten in Japan en/of
Korea. Helemaal passend bij mijn
bijnaam, Moon!
Het is herfst, mijn tweede lievelings
seizoen! De kleuren van de bladeren
aan de bomen zijn buitengewoon
mooi en de warme truien komen
uit de kast. Terwijl de bomen er in
Nederland er misschien een beetje
kaal bij hangen, zien we op de foto
het rustige aanzicht van een brug in
Kyoto en prachtige rode bladeren
aan de bomen die bijna een
sprookachtige poort voorstellen...
Zou jij ook per direct naar Japan
willen reizen?
Loves, Moon

Deze foto is gemaakt door flickrgebruiker marufish. De enige
wijzigingen die wij hebben gemaakt
zijn het afsnijden van de foto en het
bewerken van de kleur.

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!
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"Tanuki feesten hebben meer sfeer
dan die van ons."
- Anoniem persoon van SVS

“Ze - no - more.''
- Anoniemen die praten over Zeno

“Duitsland is een gevoel.”
- Oriana Gerritsen

“Primary sources are COOL!!!”
- Kiri Paramore

“Naaien: Het is geen sprint, het is een
marathon.”
- Frederique Veen

“It's like vomit..."
- Docente Hanja over de Nederlandse taal

“Beter. Dan kunnen we gewoon
tongen.”
- Laura Noordermeer
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HET BESTUUR 2018-2019
Beste medestudenten Korea- en Japanstudies, dit jaar
zullen jullie het met mij moeten doen! Ik ben Meike, of
May, luister naar beiden, mijn moeder wist alleen niet
goed hoe ze me precies wilde noemen. Aankomende
tijd zal ik de functie als Voorzitter (en dan natuurlijk
lekker op z’n sociciteits; Praeses) vervullen tot hoe
goed ik dat kan. Na er lang over na te hebben gedacht
wilde ik mij dit jaar inzetten voor de vereniging, proberen wat activiteiten te creëren of bepaalde dingen in
een nieuwe jasje te steken. En met de missie om, wat
voor mij het belangrijkst was, een eenheid te zoeken
tussen de twee studies, met de slogan; ‘’Iedereen is
wel een beetje gek.’’ Wat betreft mezelf en wie ik ben
(het minst interessant), mijn lievelingseten is Natto
en Kimchi (omg perfect combination), en ik hou van
zingen, muziek maken en luisteren (#basicbitch). Van
zitten op terrasjes, dansen en plezier hebben; goede
gesprekken zijn altijd welkom. Heb zin in het jaar!
- Praeses, Meike

Hallo! Mijn naam is Marieke en ik ben dit jaar jullie
assessor intern. Na drie jaar Koreastudies gedaan te
hebben ben ik nu vooral bezig met bestuurskunde,
waarin ik ook graag een master wil volgen. Daarnaast
leer ik in mijn vrije tijd graag nieuwe talen, of meer
over de talen die ik al enigszins beheers. Als assessor
intern zorg ik voor alle communicatie naar onze leden
en beheer ik dus de Facebook, Instagram en de website. Daarnaast ben ik dit jaar eindredacteur van onze
journal. Voor vragen omtrent Tanuki, Koreastudies,
of iets anders waarvan je denkt dat ik het antwoord
weet, kun je altijd bij mij terecht!
- Assessor Intern, Marieke
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Hoi, 안녕 en こんにちは. Mijn naam is Iris Taal en
ik ben dit jaar de Quaestor ( aka penningmeester,
aka money woman). Zoals jullie misschien ( en misschien ook niet) weten was ik vorig jaar assessor
eerstejaars en heb ik op die manier kennis gemaakt met de vereniging. De vele leuke mensen en
evenementen hebben ervoor gezorgd dat ik met
veel liefde mijn “ journey “ als bestuur van Tanuki
voort.
Ik studeer zelf koreaans en zal dan ook de mensen
van Koreastudies het vaakst zien, maar aarzel niet
om naar me toe te komen of het nou gaat over een
kdrama, anime, khiphop ( my guilty pleasure ) of
andere problemen, opmerkingen of vragen.
Veel liefde van mij naar jullie, Iris
- Quaestor, Iris

Hoi hoi mede-Tanukianen,
Ik ben Laure, jullie Abactis voor aankomend jaar.
Als vierdejaars Japanoloog heb ik dit jaar alleen nog
de helft van mijn vakken en mijn scriptie. Genoeg
tijd om me in te zetten voor de vereniging dus!
Ik hoop dit jaar de lijn van mijn lieve voorgangster
(Amber <3 ) voort te zetten en te zorgen voor een
duidelijke communicatie tussen de leden en het
bestuur. Aarzel dus niet om een mailtje te sturen
met vragen / tips / klachten / dromen ;-)
We gaan er een geweldig jaar van maken met z’n
allen!!
- Abactis, Laure

Ik ben Lynn, dit jaar de Assessor Extern van Tanuki
(de eerste sinds een tijdje whoop ^^). Ik houd me dus
vooral bezig met samenwerkingen tussen Tanuki en
alles wat daarbuiten valt. Mijn favourite pasttime is
cocktails maken en je maakt me blij met alles wat zacht
is. Mijn favoriete cocktail is Long Island Ice Tea. Naast
dat ik als extern voorzitter ben van de acquisitiecomissie maak ik ook deel uit van de feestcommissie en
heb ik vorig jaar in de eerstejaarscommissie gezeten.
Ik ben tweedejaars Koreanist maar blijf gezellig nog
een jaartje thuis.
- Assessor Extern, Lynn

Hey hallo!
Mijn naam is Tiara, en ik ben Tanuki’s Assessor Eerstejaars van dit jaar! Ik ben er voor de eerstejaars
en dien ook gelijk als brug tussen de eerstejaars en
de ouderejaars. Dit jaar zal ik er alles aan doen om
te helpen waar het nodig is. :) Naast dat ik een deel
van het bestuur ben, ben ik ook de voorzitter van de
Eerstejaarscommissie! Onze leuke commissie bestaat uit Zoey en Remy als eerstejaars Japanologen;
en Sterre, Ilse, Cleo, Melany en mijzelf als eerstejaars Koreanisten. Ondanks de naam organiseren
wij dit jaar verschillende breed gevarieerde, superleuke evenementen voor iedereen, dus niet alleen
voor de eerstejaars maar voor alle Tanuki leden!
Wij hopen dat jullie allemaal een fantastisch leuk
collegejaar zullen ervaren! Tot snel op het volgende
Eerstejaarsco-evenement. ;)
- Assessor Eerstejaars, Tiara

太狸記 ⋅ 十一月 2018

10 / 11

JOURNALCOMMISSIE 2018-2019
Mijn naam is Moon, derde jaars Korea
Studies studente en ik ben voorzitster
van de Journalco dit studiejaar! Met mijn
geweldige knappe en mooie auteurs gaan
wij prachtige journals voor jou maken,
waardoor je dan ook het gehele jaar zoet
zal zijn met de allerleukste TaTanuKiKi’s.
Dit jaar wil ik ervoor zorgen dat jij je betrokken voelt met de TaTanuKiKi’s – want
de TaTanuKiKi’s zijn immers voor en door
Tanukianen geschreven! Dus stuur je postduif naar me toe met je brandende vragen
of allergekste foto van je hartsvriend(in) en
zorg dat jij en/of je makkers in TaTanuKiKi
komen te staan! - Moon, Manon Koster
Een nog onbekende in de Tanukiwereld,
maar aangezien ik toch al veel over Korea schrijf leek me de JournalCo een
mooie gelegenheid om daar verandering
in te brengen. Ik ben doordeweeks een
ijverige Korea studies student, ’s avonds
maak ik elektronische muziek en ik ben in
het weekend sporadisch N.E.C Nijmegen
hooligan (familievak E represent). Ik ben
gefascineerd door de Koreaanse demonstratiecultuur, hoe de stad Seoul altijd aan
verandering onderhevig is en Park Chan
Wook films. - Ifang Bremer
始めまして！
Mijn naam is Rosalynn en ik ben eerstejaarsstudente Japanstudies! Over mij: ik
heb een passie voor muziek, talen en natuurlijk Japan. Ik ben dol op de kawaii cultuur
en draag graag uiteenlopende outfits. Ik
kijk erg uit naar dit zeer journalistieke jaar
en zal voor TaTanuKiKi schrijven over de
meest uiteenlopende onderwerpen, van
mode tot cultuur en back again. Mocht je
me zoeken: ik loop meestal zingend door
de gangen! - Rosalynn Hoogeveen
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Hallo allemaal! Ik ben Ko Nakamori en ik zit
in het tweede jaar van Japanstudies. Het is
ook het tweede jaar voor mij dat ik in de
journal commissie zit en ik heb er dit jaar
ook weer zin in. In mijn vrije tijd luister ik
voornamelijk naar Hello Project en speel
ik vaak Nintendo games. Daarnaast vind
ik het leuk om fantasie en horrorboeken
te lezen, om naar de bioscoop te gaan en
om met vriendinnen ergens te gaan eten.
Ook dit jaar ga ik Japan gerelateerde artikelen schrijven en ik hoop wederom dat een
aantal van jullie mijn artikelen leuk gaan
vinden. Yoroshiku onegai shimasu!
- Ko Nakamori
Het begint er op te lijken dat ik de journalco niet los kan laten, want voor het
derde jaar op rij ben ik er weer bij. Voor
hen die mij nog niet kennen: ik ben Milan.
Ik vul mijn tijd met het maken van Memrise
courses, het spelen van ritme games zoals
osu! en taiko, en zo nu en dan kijk ik of ik
nog aan wat huiswerk en wekelijkse readings toe kan komen. Sinds vorig jaar ben ik
in de wereld van de Japanse typografie verzeild geraakt en de kans is dus aanwezig
dat ik jullie ergens dit jaar een artikel over
Japanse lettertypes zal voorschotelen.
- Milan Boon
Hee allemaal, mijn naam is Mélissa en ben
deel van de Korea Studies squad. Mijn vrije
tijd besteed ik vooral aan series kijken (om
die daarna na 3 afleveringen te droppen)
en slechte edits maken. Ik krijg spontaan
Tinder war-flashbacks van zelfintroducties,
dus ik schakel maar even over naar wat ik
wil schrijven. Omdat Korea Studies nu in
de meerderheid is, yay, wil ik proberen om
over beide landen wat te schrijven. Wat
kan je van mij verwachten? Ik hou er van
om dingen af te kraken en ben ook geobsedeerd door media en cultuur. Oftewel
veel opties! - Melissa Kagie
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(Guess who's back, back again…) Hi! Ik ben
Florentine, ik ben tweedejaarsstudent Koreastudies en dit is ook mijn tweede jaar
bij de JournalCo. In mijn vrije tijd lees ik
graag en kijk ik veel (heel veel) Netflix. Ik
ben erg geïnteresseerd in feminisme en
geschiedenis, dus ben zeker van plan hier
artikelen over te schrijven. Ik schrijf ook de
horoscoop, dus als je geïnteresseerd bent
in een toekomstvoorspelling door iemand
die absoluut niet gekwalificeerd is om zoiets te doen, blader daar dan zeker even
naartoe!
- Florentine Schoemaker

Derdejaars Japanstudies, Zeno Zonneveldt. In mijn barre tocht op weg naar mijn
bachelor diploma versperren slechts twee
semesters nog mijn pad. De vrienden die
ik heb gemaakt, de blikjes Red Bull die ik
in wanhoop naar binnen heb gegooid
op de dagen van mijn deadlines en mijn
Pokémon speelsessies tijdens de saaie
hoorcolleges hebben mij allemaal naar
dit punt geleid. Hoewel voor mij de haven
van deze studie in zicht is, zal ik dit jaar
wederom mijn krachten verlenen aan de
Journalco als eindredacteur. Mijn doel is
nabij. Dit is het begin van een nieuwe Journalco. El Psy Congroo >_>
- Zeno Zonneveldt
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COMMISSIE VOORZITTERS 2018-2019
Hoi ik ben Cas, en ik ben dit jaar de voorzitter
van de feestcommissie. Dit is inmiddels het
derde jaar dat ik rondhang op de studie Japanstudies. Dingen die ik leuk vind om te doen zijn,
naast feestjes, hardlopen, vlak voor sluitingstijd
eten halen bij de Mac, trompet spelen, huiswerk uitstellen en chillen met vrienden. Doel
is om dit jaar met de hele feestco weer een
leuke reeks feestjes neer te zetten, en om er
natuurlijk voor te zorgen dat er zoveel mogelijk
mensen naartoe gaan. Dus voor een leuke
avond/nacht, zeker komen!
Hoi allemaal!
Ik ben Jiske, ondertussen afgestudeerd Koreanist
en 5e jaars Tanukiaan. Het heeft een aantal jaren
(3 jaar jaarboekcommissie en 2 jaar kampcommissie) geduurd maar dit jaar ben ik dan eindelijk
officieel voorzitter van een commissie: KampCo
represent! Met mijn lieve KampCo leden hoop ik
dit jaar voort te bouwen op het geweldige succes
van het vorige kamp en een geweldig weekend te
organiseren. Ik hoop velen van jullie daar ook te
zien als seonbae/sempai! Ik heb er super veel zin
in en ik hoop dat jullie net zo enthousiast zullen
zijn!
Liefs, Jiske

Ik ben Dennis Overzet en dit jaar heb ik de
eer de Japanreiscommissie voor te zitten.
Supergaaf natuurlijk, om een epische reis van
twee weken naar Japan te mogen organiseren.
Hoewel ik dit jaar begonnen ben aan Japanstudies, ben ik inmiddels derdejaarsstudent
(oeps). Het zal geen verrassing zijn, maar ik hou
van borrelen, Koreaans en Japans koken, en
Vanderwerfparkchillings met vrienden. Ik ben
altijd wel in voor een praatje of een biertje, dus
spreek me gerust aan! Hopelijk zie ik jullie op
het Lips, tijdens Tanukifeesten of zelfs tijdens
de Japanreis!

JAILBREAK
Op 28 september vond alweer het eerste
Tanuki Feest plaats en de volgende komt
er over een tijdje weer aan op 1 november
(#ad)! Met een opkomst van boven de 100
gedetineerden, drugsverslaafden en ander
schorriemorrie liep het feest met als thema
“Jailbreak” uit op een hele toffe avond.
COC de Kroon was zo gastvrij om voor één
avond hun locatie op te offeren en tijdelijk
een aantal criminelen te huisvesten. Om
22:00 gingen de gevangenisdeuren open,
waarna de toestroom van gevangenen kon
beginnen. Als eerst werden alle persoonlijke
eigendommen bij de garderobe ingenomen,
waarop de gedeelde cel kon worden
betreden. Voordeel van deze cel was wel dat
deze vrij ruim was en dat je beschikking had
over een bar. De cel was ingericht met tal van
kettingen, ball(oon) ’n chains, en verschillende
instructies en regels op de wanden om zo
duidelijk te maken dat je hier niet moest
komen om het naar je zin te hebben, iets
wat maar weinig mensen leken te begrijpen.
Ook waren de restanten van een recente

crimescene nog duidelijk zichtbaar op de
vloer, wat ervoor zorgde dat de spanning
onder de minder hardvochtige criminelen
hoog opliep.
Voor de eerste 24 aanwezigen werden
verzachtende maatregelen genomen in
de vorm van een gratis shotje. Vervolgens
dienden de gevangenen zich bij de photobooth
te melden voor algemene registratie, in de
vorm van een mug shot. Hierna was men vrij
om te dansen en te drinken wat men wilde,
en gedanst werd er zeker op de deuntjes van
onze gekste DJ Björn, die het feest vanaf het
begin tot het eind voorzag van muziek. Ook
de hoeveelheid drank die er doorheen ging
was goed te merken, met name naarmate
het einde van de avond naderde aan de
toiletten, maar wat wil je wanneer je 3 shots
voor €5,- kunt krijgen. Dit alles gebeurde
natuurlijk onder het observerend oog van de
toepasselijk geklede bewakingseenheid van
de feestco, die niet bang waren hier en daar
een gevangene op de grond te drukken.
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Gevangenen waarvan de toegang tot social
media niet was ontnomen hadden de kans
om toe te voegen en te stemmen op hun
favoriete gevangenisdeuntjes, om zo hun
lijdensweg te verzachten. Hierbij kwam niet
heel onverwachts Africa van Toto bovenaan
de lijst te staan, wat bij de meesten tot
vreugde en bij sommigen tot lichte depressie
leidde. Gelukkig bleven incidenten uit.
Uiteindelijk had rond 04:00 iedereen zijn
straf wel zo’n beetje uitgezeten, en werd de
gevangenis langzamerhand ontruimd. Beetje
jammer dat een van de diefjes gelijk in zijn
slechte gewoontes terugviel en er met de
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telefoon van de feestco-voorzitter vandoor
ging.
Als feestco kijken we terug op een zeer
geslaagd feest, waar we met z’n allen met veel
enthousiasme naartoe hebben gewerkt. Was
jij net zo enthousiast, of ben je enthousiast
geworden vanwege de verhalen van je
medetanukiaantjes, dan kun je het volgende
(Halloween!)feest alvast aan je kalender
toevoegen: 1 november, “Tanuki’s Inferno”
xx de Feestco

CHUSEOK
In het weekend van 23 september tot en met
25 september vierde men in Korea Chuseok,
een groots oogstfeest aan het begin van de
herfst. Men bezoekt de plaats van hun voorouders en eren ze, met traditioneel eten en
rijstwijn. Er komen twee belangrijke tradities
aan te pas: ze eren de voorouders thuis en
de familie bezoekt de graven van de voorouders. In het weekend van Chuseok ligt het
verkeer in Korea vrijwel overal plat, omdat
iedereen onderweg is naar hun familie. Het
is een beetje te vergelijken met de Zwarte
Zaterdagen in Europa, wanneer iedereen op
vakantie gaat.
Tijdens het brainstormen naar leuke KCC
activiteiten voor het komende jaar, kwam Marijn opeens met briljante idee om Chuseok te
vieren met Tanuki. Ten eerste zou dit meer
bekendheid over dit belangrijke Koreaanse
festival bij de Japanologen onder ons scheppen, plus het was een perfecte gelegenheid
om lekker te eten en gezellig te kletsen en
spelletjes te spelen.
Omdat het de eerste activiteit van de Kunst
en Cultuur commissie was dit jaar, was het
nog een beetje uitzoeken hoe we alles het
beste konden doen, maar uiteindelijk ging
dit allemaal prima! Van tevoren hadden we
in een Koreaanse supermarkt (Kokoro Market) in Den Haag lekker songpyeon, soju en
dumplings gehaald. Songpyeon is de traditionele Koreaanse rijst cake, gevuld met sesam
zaden, bonen, kaneel, walnoten, jujube en
honing, die tijdens Chuseok wordt gegeten.
Los daarvan hadden we ook nog gebakken
rijst met kimchi gemaakt (credits naar Anne
met haar fantastische kook skills) en Lynn was
zo aardig geweest om een eigen kookcreatie
mee te nemen, wat erg lekker was!
Op de avond zelf werd er gezellig gekletst en

gelachen en waren er daarnaast dus spelletjes om samen te spelen. Gezelligheid stond
centraal bij dit feest! Omdat er veel mensen
op de activiteit af waren gekomen, veel meer
dan verwacht, waren we bang dat niet iedereen naar binnen zou kunnen, maar gelukkig
paste het nog net in het vertrouwde Lipsius
lokaal. Naast spellen zoals Weerwolven, Skipbo, Set, Ligretto etc., waren er ook traditionele
Koreaanse spellen, zoals Yutnori, Gonggi, en
Jegichagi. Op het begin wist eigenlijk niemand
hoe ze precies moesten, omdat de mensen
die het wel wisten er nog niet waren, maar
door trial-and-error is dit uiteindelijk toch
uitgepluisd.
Al bij al was dit dus een erg geslaagde eerste
activiteit van de KCC en we hopen dan ook
dat de rest van de activiteiten dit jaar net zo
leuk en gezellig gaan zijn! Iedereen die nu niet
is geweest en denkt ‘Ah shit, was ik er toch
maar bij geweest!’, kom gezellig naar onze
volgende activiteiten en ervaar zelf hoe het is!
Liefs,
Kunst en Cultuur commissie 2018-2019 ‘Humans of Tanuki’
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MEMELOUNGE
FRE SHA VA CA DO. Look at all those CHICKENS!
Op donderdag 20 september werd het eerste
echte evenement van de Eerstejaarsco georganiseerd! De memelounge. Van 6 tot 8 uur konden alle Tanukianen gezellig lachen, chillen en
meekijken naar een zelf-samengestelde playlist
vol met memes, vines, kpop-on-crack videos en
meer, in de leukste lounge aller tijden. Er was
daarbij nog een POPQUIZZ, waarbij je fantastische prijzen kon winnen zoals nostalgisch
snoepgoed en meme-proof stickers!
De memelounge ging niet onopgemerkt voorbij. Het lokaal dat zich bevond naast de memelounge kon de muziek wel erg goed horen...
Het scheelt natuurlijk wel dat niemand dit
evenement wou missen, dus ook de mensen in
college waren er toch een beetje bij! Ik en de
andere Tanukianen zullen zeker uitkijken naar
het volgende evenement van de Eerstejaarsco.
Hou de announcements dan ook zeker in de
gaten op onze Facebook pagina!
PS. I spilled lipstick in your Valentino bag...
- Moon Koster
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ZWARTE MASKERS EN VERBRANDE VLAGGEN
Hoe een queerfestival in Zuid-Korea hardhandig
werd verstoord door gewelddadige christenen.

Afgelopen maand werd het eerste queerfestival in Zuid-Koreaanse miljoenenstad
Incheon, een feestelijke manifestatie van
de lhbt-gemeenschap, ernstig verhinderd
door anti-lhbt-demonstranten. Zo’n 300
festivalgangers werden omsingeld door een
geschatte 1000, veelal christelijke tegendemonstranten.
De bezoekers van het Incheon Queer Culture Festival zaten negen uur vast tussen
de politielinies, zonder toegang tot water,
eten of toiletten. Zuid-Korea is tegenwoordig
veel in het nieuws, maar het geweld naar de
lhbt-gemeenschap in Incheon laat een kant
van Zuid-Korea zien die nog niet veel mensen
kennen.
“Vanaf het moment dat we de trein uitstapten
wisten we het: dit wordt anders dan andere
keren.” Gyoojong Lee (21) bezoekt wel vaker
queerfestivals, maar was nog nooit zo bang
als die dag in Incheon. “Christenen schreeuwden dat we naar de hel zouden gaan en
bespuugden ons. We konden het festival niet
eens bereiken.”
Ook Woohyung Baek (19) ging samen met
zijn vrienden naar het queerfestival in Incheon. “Dit was mijn derde keer; ik deel er folders
uit en ontmoet nieuwe mensen.” Baek lukte
het wel de plek waar de parade gehouden
zou worden te bereiken, maar eenmaal daar
werden de festivalgangers ingesloten van alle
kanten. “Ik heb acht en een half uur in pure
angst doorgebracht. De politie had een cirkel
om ons heen gevormd. Daarachter stonden

de anti-lhbt-demonstranten. We konden niet
weg, niet eens om te plassen of een flesje
water te kopen.”
Grondwet
Maar waarom is er in Zuid-Korea zoveel
tegenstand richting de lhbt-gemeenschap?
Volgens Maaike de Vries, Koreadeskundige
aan de Universiteit Leiden, is Zuid-Korea een seksueel conservatief land waar
lhbt-emancipatie nog in de kinderschoenen
staat. “Genderstereotypen in Zuid-Korea zijn
hardnekkig: jongens en meisjes gaan vaak tot
aan de universiteit naar aparte jongens-en
meisjesscholen en bovendien bestaat er een
tweejarige militaire dienstplicht alleen voor
mannen.”
Vooral onder christenen is er veel onbegrip:
“queerparades zoals die in Incheon zetten
het klassieke man-vrouw model onder druk.
Met name de evangelisten verzetten zich fel
tegen alles wat met de lhbt-gemeenschap te
maken heeft.”, aldus de Vries.
In Zuid-Korea is homoseksualiteit onder
burgers niet strafbaar, maar trouwen met
hetzelfde geslacht is niet mogelijk. De Vries:
“Binnen het Zuid-Koreaanse leger zijn homoseksuele uitingen verboden: wie betrapt
wordt hangt een gevangenisstraf van één jaar
boven het hoofd. Maar misschien nog problematischer, is dat een verbod op discriminatie,
in Nederland artikel één van de grondwet,
niet opgenomen is in het Zuid-Koreaanse
wetboek.”
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Knokploegen
Het is in Zuid-Korea normaal dat queermanifestaties met tegendemonstraties gepaard
gaan, maar het extreme geweld van de
anti-lhbt-demonstranten kwam voor Baek
en Lee als een grote schok. Baek: “Ik zag iemand in een rolstoel die geslagen werd. Een
demonstrant probeerde onze kleding te verscheuren en in brand te steken. Eerst was ik
bezorgd, daarna volgde pure angst. Ik dacht
dat ik misschien wel dood zou gaan.”
Ondertussen nam de politie een passieve
houding aan. “De agenten probeerden de demonstranten van ons te scheiden, filmden de
gezichten van de aanvallers, maar arresteerden niemand.”, aldus Lee. En dat is opmerkelijk, want vele festivalgangers beschrijven de
aanwezigheid van knokploegen. Zo ook Baek:
“Jonge, sterke mannen met zwarte maskers
probeerden de politielinies te doorbreken. Ik
denk dat het ingehuurde gangsters waren.”
Ondanks de chaos die was ontstaan, besloot de organisatie van het Incheon Queer
Culture Festival op het einde van de dag de
geplande queerparade door te laten gaan.
Maar tot op het laatste moment werden de
festivalgangers verhinderd en vernederd:
“Toen de parade afgelopen was, werden

we wederom opgewacht door een boze
menigte. De homohaters wilden ons alleen
vredig terug naar het treinstation laten gaan,
als we onze regenboogvlaggen op zouden
vouwen. De politie vroeg, in het kader van de
veiligheid, hieraan gehoor te geven. Sommige
regenboogvlaggen werden voor onze ogen
verbrand.”
Na de gebeurtenissen op het queerfestival
heeft Baek inmiddels psychische hulp gezocht. Maar hij is vastberaden naar het volgende queerfestival te gaan. “Er bestaan veel
vreemde vooroordelen over onze gemeenschap. Als de pers over ons schrijft, zeggen ze
dat wij dildo-vormige snoepjes aan kinderen
uitdelen. Over homoseksualiteit schrijven ze
dat het kanker zou verspreiden. We houden
deze queerfestivals om de mensen voor te
lichten en dit soort onzin tegen te gaan.”
Lee sluit zich hierbij aan: “Thuis weet niemand
dat ik biseksueel ben. Als ik mijn vrienden
ontmoet op het queerfestival worden onze
vlaggen verscheurd en verband. Ik wil niet
dat de lhbt-gemeenschap elkaar alleen nog
maar op internet kan ontmoeten. Ik wil dat
iedereen weet dat wij normaal zijn.”

- Ifang Bremer
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BLOEDGROEPEN IN KOREA
’’So, what is your blood type?’’ Dit was een
vraag die ik deze zomer voor het eerst te
horen kreeg. Ik was verbaasd. Waarom
vroeg deze persoon, die ik pas net had
leren kennen, naar mijn bloedgroep. ‘Moet
ik bloed laten prikken?’ ‘Heeft iemand een
donor nodig?’ Geen enkele keer kwam het
in me op dat in Korea dit een normale manier was om mijn persoonlijkheid te peilen.
De vraag naar iemands bloedgroep zal in
Nederland niet zo snel vallen. De enige situatie wanneer het weten van je bloedgroep
hier relevant is, is tijdens medische afspraken. Toch is dit een vraag dat in Korea net
zo vaak wordt gesteld als ‘wat is je favoriete
kleur?’ of ‘wat voor eten vind je lekker?’ Veel
Koreanen zien bloedgroepen als een factor
die je persoonlijkheid bepaalt. Je bloedgroep laat niet alleen zien wat voor soort
persoon je bent, maar ook bij wie je wel of
niet past.

Oorsprong
Er bestaan vier verschillende bloedgroepen
in het huidige systeem. Dit zijn bloedgroepen A, B, AB en O. Het bloedgroepsysteem
is ontwikkeld in 1901 door de Oostenrijkse
arts Karl Landsteiner. Met zijn onderzoek
concludeerde hij dat verschillen in bloedgroepen worden veroorzaakt door het
soort proteïne dat in je bloed zit. Het koppelen van persoonlijkheid stereotypes aan
bloedgroepen heeft echter geen wetenschappelijke basis en wordt vooral gezien
als een pseudowetenschap. Toch geloven
veel Koreanen dat hier wel degelijk een
verband tussen bestaat. In een Gallup-poll
uit 2017 werd vastgesteld dat 58% van de
ondervraagde Koreanen geloofden in de
bloedgroep-persoonlijkheid theorie.

Een van de beginselen van deze theorie
komt uit 1927, door de Japanse wetenschapper Furukuwa Takeji. Beïnvloed door een
Taiwan-Japan politiek conflict uit deze tijd
concludeerde Furukuwa Takeji dat het ‘wrede
gedrag’ van het Taiwanese volk genetisch
bepaald was. De dominante bloedgroep was
bloedgroep O en de enige manier om deze te
verminderen was door middel van het organiseren van huwelijken tussen Japanners en
Taiwanezen. Na dit onderzoek was het lang
stil op het bloedgroep-personaliteit gebied,
totdat in 1970 nieuw leven in deze theorie
werd geblazen door een reeks succesvolle
boeken van Nomi Masahiko. Alhoewel Nomi
geen medische achtergrond had en zijn onderzoek hevig werd bekritiseerd, zorgde zijn
werk ervoor dat de bloedgroep-persoonlijkheid theorie veel aanhang kreeg in Japan. Al
snel pikte ook de jongere generatie in Korea
deze theorie op en door media zoals muziek,
tijdschriften, boeken, films en drama’s werd

de bloedgroep-persoonlijkheid theorie al
snel gepopulariseerd. Tegenwoordig is het in
Korea doodnormaal om naar iemands bloedgroep te vragen.

De bloedgroepen worden als volgt beschreven:
Mensen met bloedgroep A zijn diplomatiek,
artistiek en vriendelijk. Ze zijn vaker introvert
en vermijden dan ook liever grote groepen
mensen. Dankzij hun gevoelige karakter
voelen ze zich ook snel gekwetst. Omdat een
A niet snel een open houding zal aannemen
tegenover anderen, kan hij of zij gezien worden als een snob. Daarom moet je geduldig
met ze zijn en vaak kom je er dan achter dat
het erg vriendelijke en rustige mensen zijn.
Een A wordt ook beschreven als punctueel
en perfectionistisch. A mensen matchen het
best met O en het minst met B.
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Mensen met bloedgroep B zijn de meest
extravert van alle bloedgroepen. Ze zijn onafhankelijk, nieuwsgierig en gepassioneerd
over hun interesses. Een B is ook niet bang
om zijn mening te verkondigen, zelfs al kan
die iemand pijn doen. Dit zorgt ervoor dat ze
soms als egocentrisch of bot worden gezien.
Verder hebben mannen met bloedgroep B
een slechte reputatie in Korea. Ze worden
gezien als players. B mensen matchen het
best met O en AB en het minst met A.
Mensen met bloedgroep AB zijn uniek. AB
wordt gezien als geniaal en/of een beetje
gek. Je kan niet voorspellen wat een AB zal
doen, springend van de ene activiteit naar
de andere. Hun persoonlijkheid is afhankelijk
van de situatie. Een AB wordt ook gezien als
een rationele denker die slecht tegen situaties kan die hij als irrationeel ziet. AB mensen
matchen het best met AB en het minst met O.
Mensen met bloedgroep O zijn energierijk,
praktisch gericht en menselijk. Ze zijn natuurlijke leiders, kunnen op een constructieve
manier hun mening geven en hebben goede
emotionele control. O is een van de meest
gewilde bloedgroepen in de banenmarkt.
Echter een O kan ook erg sensitief zijn en
bang zijn voor afwijzing, al zal hij dat niet snel
laten merken. O mensen matchen het best
met A en kunnen het verder met elke bloedgroep wel vinden.
Toen ik terugkwam naar Nederland zocht ik
gelijk mijn bloedgroep op en tot mijn verbazing kon ik me plaatsen in de beschrijving.
Ik kan goed begrijpen waar de populariteit
vandaan komt. Het laat me denken aan horoscopen, een makkelijke en leuke manier om
jezelf en anderen te kunnen identificeren.
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- Mélissa Kagie

BIJZONDERE PREFECTUREN IN JAPAN
Als je het woord Japan hoort, denk je waarschijnlijk gelijk aan Tokyo, Osaka en Kyoto,
maar het is meer dan alleen dat. Japan is een groot land bestaande uit vele prefecturen en
eilanden. In dit stuk ga ik het hebben over vier prefecturen die over het algemeen minder
bekend zijn, maar het naar mijn mening toch waard zijn om een keer te bezoeken.

Iwate prefectuur
Iwate is een prefectuur dat in de regio Touhoku in Honshu ligt en de stad Hiraizumi staat
op de UNESCO werelderfgoedlijst. Hiraizumi
was een voormalig politiek en cultureel centrum van de Touhoku regio. De stad werd
namelijk in de Heian periode gekozen tot een
plek voor de noordelijke tak van de Fujiwara
familie. Tot op de dag van vandaag zijn er
verschillende tempels, tuinen en natuurlijke
schatten te vinden, waarvan de Chusonji
tempel een van de bekendste plekken is. In
de Chusonji tempel is er een goudenhal genaamd Konjikido die dateert uit 1124 en van
binnen en buiten bedekt is met bladgoud.
Niigata prefectuur
De volgende prefectuur is Niigata. Niigata
is een prefectuur die langs de kust ligt van
de Japanse zee in de Chubu regio en staat
onder andere bekend om de hoge kwaliteit
van rijst en het mooie landschap van de kust
en de bergen. Er is elk seizoen wat te doen
in Niigata, van skiën in Yuzawa in de winter
tot aan vuurwerkshows in de zomer. Naast
seizoensgebonden activiteiten staat Niigata
ook bekend om haar heetwaterbronnen.
Er zijn maar liefst 150 heetwaterbronnen in
het gebied en elk van hen geeft een unieke
ervaring.
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Wakayama prefectuur
De een na laatste prefectuur waar ik het over
wil hebben is Wakayama prefectuur. Wakayama ligt ten zuiden van Osaka in de Kansai
regio en staat bekend om de berg Koya. De
berg Koya is het centrum van het Shingon
Boeddhisme en je hebt de mogelijkheid om
te overnachten in een tempel. In de tempel
kan je proeven van de levensstijl van de
monniken: je kan vegetarische cuisine voor
monniken eten en je kan de ochtendgebeden
bijwonen. Dat alles kost echter wel ongeveer
9.000-15.000 yen per persoon en per nacht.

Shiga prefectuur
Last but not least, de Shiga prefectuur. Shiga
bevindt zich in de Kansai regio op Honshu
en staat bekend om het Biwameer. Het Biwameer is het grootste meer van Japan en
het beslaat 1/6e van de prefectuur Shiga. Je
kan activiteiten doen zoals koken met lokale
ingrediënten en een fietstocht houden langs
de kust van het Biwameer. Naast het Biwameer is het Hikone kasteel ook een bekende
toeristische attractie in Shiga. Het is een van
de twaalf kastelen in Japan die nog in originele
staat is en het is ook een van de vijf kastelen
die op de lijst staat van nationaal bezit.

Hebben jullie al inspiratie gekregen voor jullie
nieuwe vakantiebestemming?
- Ko Nakamori
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IS TOKIDOKI HET KIJKEN WAARD?
In het recent uitgezonden VPRO-programma ‘Tokidoki’ reist Paulien Cornelisse af naar Japan
en brengt zij allerlei dingen over het land in beeld. De vier afleveringen tellende serie bevat
in totaal bijna drie uur aan beeldmateriaal, maar het is natuurlijk de vraag of het het waard
is om dit allemaal terug te kijken. Gelukkig heb ik, speciaal voor jullie, elke week voor de
televisie plaatsgenomen om dat voor jullie uit te zoeken.
Waar gaat het nou over
Waar Tokidoki precies over gaat, is in eerste
instantie erg vaag. “In Tokidoki kijkt Paulien
Cornelisse met haar blik op taal naar het land”,
valt er te lezen op de website van de VPRO.
Deze beschrijving lijkt te suggereren dat Pauliens passie voor taal veel aanbod zal komen
in de serie. Echter, wie het programma kijkt
om meer over de Japanse taal te leren of wat
woorden aan hun Japanse woordenschat toe
te voegen komt bedrogen uit; in de gehele
serie noemt ze hooguit tien of twintig woordjes
en op hoe de taal echt werkt gaat ze niet in.
In de trailer van de serie zegt Paulien dat ze,
toen ze twintig jaar terug in Japan studeerde,
dacht dat als ze de taal zou begrijpen ze “de Japanners” zou begrijpen, maar dat ze ondertussen denkt dat je niet alleen moet praten maar
ook moet meedoen. Dit is erg toonaangevend
voor het programma.
In Tokidoki bekijkt Paulien de Japanse ‘andere’ en contrasteert zij dit met Nederland.
Elke aflevering heeft een thema waar een Japanse term aan verbonden is: natuur, vrouwen(empancipatie), buitenbeentjes van de samenleving
en tenslotte vergankelijkheid, die aan de termen
yuugen, otenba, giri en mono no aware zijn verbonden. Bij het uitwerken van deze thema’s gaat
Paulien in gesprek met mensen en doet ze mee
aan hun activiteiten. Er is echter één groot probleem hierbij: een alom aanwezig oriëntalistisch
gebrek aan nuance.

Generalisatie en oriëntalisme
In de eerste aflevering zegt Paulien: “De
komende vier weken reis ik door Japan om
erachter te komen wie de Japanners nou
echt zijn”, en hiermee legt ze meteen een
groot probleem van de serie bloot. Ze lijkt
te suggereren dat alles dat we in het programma te zien krijgen van toepassing is op
de 126 miljoen inwoners van het land en dat
het überhaupt mogelijk is om in een korte
miniserie, deze gigantische groep individuen
te “begrijpen”.
Naast deze vreemde, generaliserende insteek van het programma is er natuurlijk ook
ruimte voor wat klassiekers op het gebied van
oriëntalisme. Vooral in de eerste aflevering,
die over natuur gaat, worden ‘de Japanners’
als een uiterst spiritueel volk neergezet. Volgens Paulien houden Japanners niet alleen
van de natuur maar geloven ze er ook in.
Het feit dat er Japanners zijn die in het bos
in een hangmat chillen om hun stress kwijt
te raken, verklaart ze door te zeggen dat veel
Japanners naar aanleiding van de kernramp
in Fukushima bij zichzelf denken “we hebben
de natuur de rug toegekeerd en niet genoeg
geluisterd naar de ziel van het bos”. Er wordt
een sterk beeld geschetst van “de Japanners”
die een spirituele band hebben met de natuur.
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Onderbelichte onderwerpen
Ook de focus van de afleveringen laat soms te
wensen over. Wanneer Paulien in de tweede
aflevering van de serie vrouwenemancipatie
als onderwerp neemt, laat zij vooral zien hoe
de Japanse vrouw een hoop huishoudelijk werk
verricht binnen haar huwelijk. Dat dit grotendeels het gevolg is van geïnstitutionaliseerde
discriminatie waarbij de arbeid van vrouwen
structureel minder goed betaald wordt dan dat
van mannen laat zij buiten beeld. Wat er daardoor bij de kijker achterblijft is een simplistisch
en enigszins foutief beeld van een gecompliceerde situatie.
Door het onderwerp van vrouwen op de werkvloer
niet aan te snijden en ondertussen opmerkingen te
maken dat ze het idee heeft “vijftig jaar terug in de
tijd te zijn gereisd”, wekt ze het idee dat de Japanse
situatie vergelijkbaar is met die van het Nederland van
vroeger, waar veel vrouwen helemaal niet werkten.
Dit terwijl de situatie in vele opzichten fundumenteel
met elkaar verschillen. De arbeidsparticipatie van
Japanse vrouwen zit al 50 jaar lang tussen de 75 en
de 85% in en het probleem is dus niet dat ze niet
kunnen of mogen werken, maar dat ze geen goede
banen kunnen krijgen.
Uiterst opmerkelijk is ook hoe Paulien Cornelisse het
in dezelfde aflevering over lolita mode heeft—waar
ze op pijnlijk wijze gewoon als “kawaii” naar verwijst—
en niet ingaat op de feministische oorsprong die aan
deze modebeweging ten grondslag ligt. Ze zegt heel
even dat ze heeft gehoord dat het ooit een soort
verzet was, maar wat voor verzet het dan was en
tegen wie, daar zegt ze niks over.
Een paar goede items
Toch heeft Tokidoki ook wel haar sterke
punten. Het item in de vierde aflevering, over
mensen die langs de deuren gaan bij oudere
mensen om te kijken of ze nog leven, is erg mooi
en zet aan tot denken over maatschappelijke
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problemen als eenzaamheid. Ook de
derde aflevering bevat interessante items.
Deze bevat erg emotionele, persoonlijke
gesprekken met LGBT mensen, gevolgd
door een gesprek met een advocaat over
de zelfmoord van een homoseksuele
student.
Let wel op: deze items zijn zeer zwaar en erg
vrolijk zul je er niet van worden. Als je wel
op zoek bent naar iets vrolijks, dan kun je
beter naar het item uit de tweede aflevering
over een vrouwenclubje dat samenkomt om
pornofilms met bizarre verhalen te kijken, of
kijken naar het item uit aflevering één over
mensen die in Tokyo een clubje hebben
vanwege hun gedeelde liefde voor mos. Het
fragment dat ik echter het meest aanraad is
die over Fukushima. Het persoonlijke verhaal
van een oude man, die daar nog steeds
in het verlaten gebied leeft, is zeer mooi,
persoonlijk en geeft een goede inzage in de
manier waarop de ramp emotioneel leed
teweeg heeft gebracht.
Als puntje bij paaltje komt kan ik niet anders
dan het volgende kijkadvies geven: heb je
zin om wat grappige, ontroerende of leuke
dingen te zien die zich toevallig in Japan
afspelen? Kijk het dan zeker, maar probeer
Pauliens commentaar op wat zij tegenkomt
zoveel mogelijk te negeren en houd bij het
kijken constant in je achterhoofd dat het
meerendeel van wat je in Tokidoki ziet niet
representatief is voor heel Japan. Mensen
die op zoek zijn naar een echt diepe serie
waar je veel van opsteekt kunnen beter
wat anders kijken. De enige situatie waarin
ik mensen zou aanraden om Tokidoki
in zijn geheel te kijken, is als ze plan zijn
een scriptie of paper te schrijven over
oriëntalisme. -Milan Boon

OPINIE: TOKIDOKI IS HET SCHOOLVOORBEELD
VAN ORIËNTALISME
“Japan is meer dan een rariteitenkabinet”- in Tokidoki, het VPRO-programma waarvan vorige
maand de laatste aflevering verscheen, probeert Paulien Cornelisse de Japanse cultuur te duiden aan de hand van aparte Japanse woorden. Maar Tokidoki is alles wat het pretendeert niet
te zijn: een portret van Japan vol van stereotyperingen, rariteiten en pijnlijk sturende interviews.

De Kimono is de nieuwe boerka
Zo wordt door Cornelisse de Kimono, de
traditionele, kleurrijke kleding die door
vrouwen vaak op speciale gelegenheden
wordt gedragen, door tot symbool voor
vrouwenonderdrukking
gedegradeerd.
Want: “het ziet er zo stijf uit, daar voel je je
toch niet vrij in?”. Dit soort oppervlakkige
analyses kenmerkt Tokidoki. Kort hierna
volgt: “Kimono uit, schort aan”, wanneer
in beeld een vrouw een lunch voor haar
man bereid. Aan beeldspraak geen gebrek.
Maar buiten dat beschrijvingen als deze
stereotyperingen in de hand spelen,
een kimono is immers geen alledaags

kledingstuk, vraag ik me af: wat zou deze
vrouw ervan zou vinden als ze zou weten
dat ze wordt afgeschilderd als onderdrukt?
Ervaart ze dat zelf ook zo?
Maar Cornelisse gaat nog verder. Na
het ontmoeten van een meisje uit de
Kawaii, een subcultuur die draait om
het uitdossen in extravagante, schattige
kleding, concludeert Cornelisse wederom:
“Toch ben ik er niet helemaal van overtuigt
dat dit nou zo vrijgevochten is. Al die
meisjes zien er hetzelfde uit: ze praten
zacht en bewegen zich bescheiden.”
Cornelisse heeft namelijk een duidelijk
beeld van de vrijgevochten vrouw: een
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luide stem, lompe lichaamsbewegingen.
Maar als je de sturende interviewwijze
van Cornelisse even wegdenkt, laten de
Kawaii meisjes juist het toppunt van vrije
expressie zien: ze genieten van een unieke
hobby, ongedwongen, gebruikmakend van
hún idee van vrouwelijkheid.

Wat Door Het Hart Van China wel lukte
Het beeld wat Tokidoki schets over Japan
is misleidend en vaak niet op waarheid
berust. De eerste aflevering “yugen”, een
woord dat iets betekent als ‘alleen zijn in
de natuur’, beweert Cornelisse stellig: “In
Tokio wonen 38 miljoen mensen, en de
meeste zien de natuur eigenlijk nooit.”
Mijn vriendin, zelf Japanese en woonachtig
in Tokyo, weet niet wat ze hoort: vanaf
het centrum van Tokyo rijden directe
treinen naar bossen en bergen, slechts
op 40 minuten afstand. In het weekend
lopen deze bossen vol met wandelaars.
Een beetje zoals de Veluwe, de Utrechtse
heuvelrug of het Amsterdamse Bos bij ons,
zeg maar.
Maar dat past niet in het verhaal van
Tokidoki. Japan als land waar mensen alleen
maar werken, opgesloten in een betonnen
jungle, vervreemd van de natuur. Dát is
Cornelisse ons wilt voorschotelen, want
dat is het beeld dat wij stiekem al hebben
van Japan. En dat idee laat ons ook wat
beter voelen over ons eigen leven.
In die andere VPRO serie, Door Het
Hart Van China, lukt het Ruben Terlou
wel om een smaakvol, eerlijk en mooi
portret van China te maken. De thema’s
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en verhalen in zijn afleveringen lieten
zich immers leiden en vormen door de
spontane ontmoetingen en onverwachte
gebeurtenissen die op zijn pad kwamen.
In Tokidoki daarentegen weet Cornelisse
bij voorbaat al welk betoog zij wilt houden.
Haar ontmoetingen met Japanners lijken
zorgvuldig uitgekozen momenten, die enkel
haar narratief van Japan als mysterieus en
soms wat achterhaald land dienen.

Oriëntalisme
Cornelisse heeft duidelijk nog nooit
gehoord van cultuurrelativisme en meet
enkel met westers-Europese normen
en waarden. En daarmee is Tokidoki bij
uitstek een gênant schoolvoorbeeld van
oriëntalisme: het kijken naar niet-westerse
culturen als anders en gek, gecombineerd
met het idee dat “ze nog wel iets van ons
kunnen leren”. Een koloniaal overblijfsel
dat door series als Tokidoki, hoe onbedoeld
dan ook, in stand wordt gehouden.
- Ifang Bremer

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!

WTF JAPAN: BLAFFENDE TREINEN
In Japan heeft het treinverkeer nog al
eens last van aanrijdingen met herten.
Die aanrijdingen zorgen voor allerlei
vertragingen, schade aan de treinen en
nouja… dode herten. Kortom: er moest
een oplossing worden gevonden. Om deze
oplossing te vinden is het Japanse ‘Railway
Technical Research Institute’ (RTRI) hard aan
de slag gegaan en na veel onderzoek uit te
hebben gevoerd is er een erg opmerkelijk
idee naar voren gekomen: blaffende treinen.
Uit onderzoek was gebleken dat herten
namelijk bang zijn voor het geluid van
honden en dus heeft het RTRI een plan
bedacht waarbij ze luidsprekers die om de
zoveel tijd het geluid van waarschuwende
herten en keffende honden afspelen, op
treinen installeerden. Dit systeem hebben
ze vervolgens getest en het bleek erg

effectief te zijn. Er werd een daling van wel
45% gemeten in het aantal herten die rond
het spoor te zien waren. Het RTRI hoopt
dan ook dat het systeem ergens in begin
2019 daadwerkelijk in gebruik zal worden
genomen.
In het verleden is er voor dit probleem
onder andere leeuwenpoep ingezet.
De uitwerpselen, verkregen van een
nabijgelegen safaripark, werden toen
rondgestrooid op beruchte“hangplekken”
van de herten. Hoewel het aantal
aanrijdingen naar aanleiding daarvan
drastisch daalde, besloot men er uiteindelijk
toch mee te stoppen. Het uitvoeren er van
kostte teveel werk en het stonk zo erg dat
het alleen in onbewoonde gebieden ingezet
kon worden.
-Milan Boon
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OMG KOREA: HOTELS VAN DE LIEFDE
Zoals misschien sommige studenten niet is
ontgaan, is er een levendige nachtcultuur in
Zuid-Korea, waarbij love hotels niet mogen
ontbreken. Uit betrouwbare bronnen heb ik
informatie ontvangen over dit pikante fenomeen. Ben je er zoals ik nog nooit geweest,
dan vind je hier de ‘inside information’ van
mijn anonieme agent.
Ontstaan
Love hotels zijn ontstaan door de strenge
mening van vele Koreaanse ouders die het
niet oké vinden als een stelletje samen in
één kamer slaapt. Maar je bent jong en je
wilt wat, en zo zochten jongeren een uitweg
om toch een romantisch nachtje te spenderen met hun geliefde. Hier zag men een
uitkomst: love hotels.
Prijzen
Natuurlijk zijn hotels niet gratis. Mocht je
voor een snelle ronde gaan kun je een uurtje een kamer huren, mocht je liever wat
langer de tijd nemen kun je de kamer ook
een hele nacht huren. Het minimale bedrag
voor een paar uur is 20.000won, voor een
doordeweekse nacht 35.000won en prijzen
kunnen oplopen tot 50.000~70.000won per
nacht in weekenden. Bij de receptie, als
die er is, ontvang je een tandenborstel en
tandpasta, cleansingfoam voor vrouwen,
haarelastiekjes, scheermes en condooms.
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De inrichting
Wanneer je de deur van je kamertje open
slaat komen de chloor-aroma’s je al tegemoet, maar hygiëne staat natuurlijk voorop. Er staat een bed, tv, airco, douche en
heel bijzonder in Zuid-Korea; een bad! Ja ja,
love hotels voorzien je van deze relaxende
faciliteit.
Opmerkend is dat deze hotels er soms uitzien alsof je bij je oma op bezoek gaat. Die
lieve oma, die de hele nacht drama’s kijkt
op haar tv, zit gewoon een kamertje of twee
van je vandaan. Maar er bestaan ook luxe
varianten die kamers aanbieden in speciale
thema’s! Love hotels zitten allemaal in één
buurt, wel zo makkelijk toch? Daarnaast
komt discriminatie in deze hotels niet voor.
Iedereen is van harte welkom (zolang je
maar geld neerlegt dan)!
- Moon Koster

GEWEEST: COOL JAPAN
“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!

Als gloednieuwe schrijfster voor TaTanuKiKi
wilde ik uiteraard een opvallend en leuk eerste artikel schrijven, maar waar te beginnen?
Gelukkig vond op 27 september de opening
van de expositie ‘Cool Japan’ plaats in het
Tropenmuseum in Amsterdam. Ik ben dol op
alles kawaii (schattig) en cool uit Japan, dus
wat is er nou beter om mee te beginnen dan
een expositie die zo in mijn straatje past?
De Cool Japan expositie is al eerder tentoongesteld in het Museum Volkenkunde in Leiden, maar helaas heb ik deze editie gemist.
Hierdoor ging ik dan wel met een frisse blik
op weg naar Amsterdam, gekleed in de meest
zoete outfit die ik kon bedenken.
De expositie werd geopend door de wethouder van Amsterdam. Na een nogal ongemakkelijke speech waarbij ze meerdere Japanse

woorden totaal verkeerd uitsprak en de naam
van de Japanse ambassadeur vergat, kregen
we nog een korte (mode)show te zien, waarna een vat met saké werd opengebroken en
de expositie werd geopend. Er waren ontzettend veel mensen op de opening afgekomen
(want: gratis), dus het duurde een tijdje tot ik
de expositie bereikt had.
Allereerst moet er gezegd worden: het
Tropenmuseum op zichzelf is een absoluut
prachtig gebouw. De grote hal van het museum onder een hoge koepel van glas en
omringd door bogen en trappen zou niet
misstaan in een dure parfumreclame. De expositie vond plaats op de helft van de tweede
verdieping, wat me dan ook meteen tot mijn
eerste aanmerkingspunt brengt: de expositie
is helaas wat klein.
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In de eerste kamer draaide alles om popcultuur. Drukke tekenfilms werden geprojecteerd op een enorm scherm en in het midden van de ruimte stond een yukata met een
anime-figuur erop tentoongesteld, omringd
door figurines uit verschillende spellen en
anime, waaronder Fullmetal Alchemist en The
Rose of Versailles. Hierna volgden kamers
met kleding, een samoerai-harnas omringd
door kunstwerken van spel- en animefiguren, oude tekeningen tussen mangapanels,
cosplaykostuums naast enorme kasten met
mangacollecties en Lolita- en decora-outfits
on display. Ik vond de samenhang eerlijk gezegd wat ver te zoeken. Ik geef toe dat mijn
mening aangetast is door de grote drukte:
ik kreeg nauwelijks de kans om bordjes met
uitleg over de objecten die werden tentoongesteld te lezen. Hierdoor kan ik niks zeggen
over de educatieve kant van de expositie of
wat de voorwerpen in hemelsnaam met elkaar te maken hadden.
Tot slot bereikte ik de ‘Colorful Rebellion - Seventh Nightmare’ installatie van kunstenaar
Sebastian Masuda, mijn persoonlijke hoogtepunt van de avond. Masuda is de ontwerper
van Harajuku accessoiresmerk 6% Dokidoki
en maakt de meest kleurrijke kunstwerken.
Masuda was zelf op de opening aanwezig en
ik was dan ook zeer blij hem (weer) te zien,
even met hem te praten en samen een foto
te kunnen nemen. Ook poseren middenin
zijn Seventh Nightmare kunstwerk was superleuk en ik heb er een gave regenboogfoto
aan overgehouden.
Voor ik het wist liep ik de expositie alweer uit,
blij dat ik de drukte kon verlaten.
Een ander persoonlijk hoogtepunt was de
giftshop. Naast sokken, sieraden en tele-

34 / 35

foonhoesjes werden er ook meerdere artikelen van 6% Dokidoki verkocht (waaronder
clearfiles en als ik ergens dol op ben zijn het
wel clearfiles). Ik hoorde wat mensen om me
heen klagen over de prijzen, maar ik vond
(bijna) alles heel redelijk en was voornamelijk
dankbaar voor de moeite die het museum
had gestoken in de voorwerpen die te koop
werden aangeboden. Ik ging dan ook redelijk
arm weer naar huis.

Zou ik de lezers aanraden deze expositie te
bezoeken? Als je een grote fan van manga
bent is deze expositie wellicht interessant
voor jou. Naast de grote collectie manga die
je vrij bent om te lezen zijn er veel prachtige
oude tekeningen en panels die je laten zien
hoe een manga-pagina tot leven komt. Of, als
je net zo’n esthetiek-freak bent als ik en graag
kleurrijke foto’s voor je Instagram maakt, dan
moet je zeker langs Sebastian Masuda’s kunstinstallatie gaan.
Mocht je je niet in deze beschrijvingen kunnen vinden, raad ik het niet echt aan. De
expositie is klein en niet heel veelomvattend
en kaartjes kunnen vrij prijzig zijn, dus als je
het geld niet kunt missen zeg ik: niet doen.
In dat geval, kijk nog eens naar de foto's op
deze pagina en ga daarna weer terug aan de
studie!
De expositie is nog tot en met 1 september
2019 te zien. Een kaartje kost maximaal 15
euro (8 euro voor studenten).
- Rosalynn Hoogeveen

TANUKITCHEN: KIMCHI FRIED RICE
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 kimchi fried rice
-Rijst
-Kimchi (bewaar het sap)
-Gochujang (Korean red pepper paste)
-Sesamolie
-Ui
-Bosui
-Knoflook
-Sambal of hete saus (naar smaak)
-Eventueel: sesamzaadjes
-Eventueel: ei
-Eventueel: ontbijtspek

KIMCHI FRIED RICE
Kimchi fried rice is een bekend Koreaans
recept, dat per restaurant verschillend wordt
ingevuld. Tijdens mijn tijd in Korea was ik
verslaafd geraakt aan de Kimchi Bacon fried
rice van Hans’ Deli, een restaurantketen met
verschillende vestigingen. Eenmaal terug in
Nederland mistte ik dit gerecht zo erg dat ik
het probeerde na te maken: met succes! Dit
recept is zonder de ontbijtspek vegetarisch, en
zonder de ontbijtspek en ei zelfs veganistisch!
(Check wel even jouw Korean red pepper paste
vegan is.)
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RECEPT
Kook de rijst een tijdje van te voren, zorg
dat het niet gaat plakken dus kook het
niet te lang. Laat de rijst vervolgens afkoelen
en roer het af en toe door. Op dit moment
kun je de rest van je gerecht voorbereiden
door alvast de kimchi in reepjes te snijden(bewaar het vocht!), het ontbijtspek in blokjes
te snijden en de ui en bosui te snijden.

1

2

Meng het overgebleven vocht van de
kimchi door de rijst en bak in een pan
de ontbijtspek door en voeg vervolgens de
ui en knoflook toe.

3

Voeg de rijst en sesamolie toe aan de
pan. Zorg dat de rijst opnieuw verwarmd
wordtdoor de hitte van de pan en dat het
niet aanbakt door ruim sesamolie toe te
voegen.

4

Voeg de Korean red pepper paste toe
totdat de rijst een mooie oranje kleur
krijgt. Voeg ondertussen ook de kimchi
en de helft van de bosui toe, bewaar de
andere helft voor later.

5

Bak eieren in een andere pan en voeg
naar smaak sambal bij de rijst toe. Ik raad
je aan je gerecht te proeven, ieders smaak is
immers anders en voor sommigen is pepper
paste zelf al spicy genoeg. Zelf raad ik de
sambal 'roti tomaat' aan, die past erg goed bij
dit gerecht en is te verkrijgen bij grote toko's.
Proef je je gerecht en mis je een 'koreaanse
smaak'? Voeg dan meer sesamolie toe!

6

Bijna klaar! De rijst kan op de borden. Presenteer het met een mooi
spiegeleitje erop, wat bosuitjes erover en
eventueel wat sesamzaadjes.
-Marieke Haak

KATERN:JAPAN

WAAROM FRUIT IN JAPAN ZO PRIJZIG IS
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 Tom Omes.

Japanse supermarkten zul je, zoals Nederlandse winkels in de herfst, niet betrappen op
een aantrekkelijk geprijsde zak appelen. Integendeel: veel soorten fruit worden niet alleen
het hele jaar door per stuk en verpakt in een schuimjasje verkocht, maar in verreweg de
meeste gevallen ook nog eens voor een prijs die niet alleen zuinige Nederlanders zal doen
schrikken. 600 yen (ruim 4,50 euro) voor één appel? Slik.
dan wat lokaal wordt verbouwd.
Wanneer begon de Japonisme-gekte in Europa?

Voor die hoge Japanse fruitprijs zijn
meerdere redenen aan te wijzen, maar
de belangrijkste is toch wel de beperkt
beschikbare ruimte om fruit (en ook
groente) op te verbouwen. Japan is dan wel
een uitgestrekt land, maar bijna 80 procent
van het landoppervlak is bergachtig,
wat betekent dat alles op de 20 procent
overgebleven grond moet gebeuren.
Weilanden en boomgaarden leggen het
daarbij onvermijdelijk af tegen bebouwing,
want voedsel kun je, in tegenstelling tot
woon- en werkruimte, importeren. En wat
van ver moet komen, is in de regel duurder

Het bergachtig karakter zorgt ervoor dat
Japan van huis uit vooral een land van
paddenstoelen is. Nergens ter wereld
zoveel verschillende soorten. Inheems (of
lang geleden overgevaren vanuit Korea
en China) fruit is er ook, maar het gaat
dan vooral om bessen en klein fruit. Waar
het gecultiveerde vlakkere land over gaat
naar het bos en de bergen vinden we
fruitbomen. Die staan niemand in de weg.
De bomen dragen ume-pruimen, kaki of
persimmons, nashi-peren, kinkan, die we
hier kennen als kumquats. Momo-perziken,
yuzu-citrusvruchten en natuurlijk de
wereldberoemde Japanse mandarijn. Ook
in Nederland laten we in dit jaargetijde de
satsuma-appeltjes-van-oranje graag met de
pakjesboot komen.
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Dit stamfruit moet nagenoeg allemaal met
de hand geplukt worden, alleen de ume
kunnen op het juiste moment van de boom
geschud worden. Bomen staan niet in een
gaard, maar verspreid in dit satoyamalandschap. De yuzu, met een van de meest
herkenbare geuren van Japan, heeft zelfs
doornen van een vinger lang. Dat is geen
kwestie van in de boom klimmen, dat moet
verschrikkelijk voorzichtig en met leren
mouwbeschermers gebeuren. Dat maakt
het fruit even kostbaar als in Nederland de
kersen.
Japanners zijn ook dol op meloen en vooral
ook op aardbeien. Ofschoon ze in smaak en
grootte zeer verschillen, hebben ze gemeen
dat er veel ruimte nodig is om knappe
vruchten te verbouwen. Een meloen
heeft tien maal zoveel blad als vruchten.
Aardbeien dragen maar een korte periode
in het jaar en nemen daarna als vaste
planten alleen maar ruimte in..
Verantwoord snacken
Naast inheems fruit houdt Japan ook van
fruit van elders. Daar horen de al eerder
genoemde aardbeien bij die tijdens de
Meiji-periode (1868-1912), dus enige tijd
voor Wimbledon, geïntroduceerd werden.
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Verrassend genoeg heeft het land van de
sakura-kersenbloesem geen traditie in het
eten van kersen. De kersenbomen waar
het land vol van tjokt zijn sierbomen. Pas
in het kielzog van de aardbei kwam de
kers naar Japan. Nog recenter kwamen
de druiven, vijgen, kiwi en zelfs de appel
binnen om te blijven. Elke fruitschaal of
lunchtrommel in Nederland heeft een
appel. Vanzelfsprekend want lekker, fris en
rinzig, lang houdbaar en niet te duur. In
Japan is dat anders.
Fruit van eigen bodem in Japan dus niet
goedkoper – bij lange na niet. De meeste
Japanse fruitboerderijen voor aardbeien,
meloenen, druiven etc. zijn minder dan
één hectare groot. Door de beperkte
ruimte die Japanse fruit- en groentetelers
hebben is de oogst beperkt. Stamfruit
staat veelal verspreid en moet met de
hand worden geplukt. Om de fruitteelt
rendabel te maken, verkopen deze boeren
hun waar duur. De Nederlandse consument
zou zonder te twijfelen voor importfruit kiezen, maar in Japan ligt die keuze veel minder
voor de hand. Het eten van fruit heeft in
Japan een andere beleving. De fruitcultuur is
in de loop van de eeuwen anders tot stand
gekomen.

Watersnoep
Tot halverwege de 20e eeuw werd fruit
beschouwd als een luxeproduct. Dat begon
al in de middeleeuwen, maar kwam tot een
hoogtepunt tijdens de Edo-periode (16031868). In die tijd was een schaaltje met
mizugashi (letterlijk ‘watersnoep’) bij de thee
dé manier om je gasten te laten zien dat je
de spreekwoordelijke schaapjes een flink
eind op het droge had. Fruit maakte, zeker
onder minder bedeelde Japanners, zeker
geen onderdeel uit van het dagelijks dieet.
Die noodzaak was er simpelweg niet: in
Japan was, door het vochtige klimaat, onder
meer schoon drinkwater ruim voorhanden.
De gemiddelde inwoner van één van de
smerige middeleeuwse Europese steden
zocht daarvoor zijn of haar toevlucht tot
fruit.
Pas in de jaren ’50 van de vorige eeuw
kwam er, ook als gevolg van de Amerikaanse
bezetting na de Tweede Wereldoorlog,
enigszins verandering in hoe tegen fruit
werd aangekeken, maar dat neemt niet weg
dat een mooi stuk fruit nog steeds als een
waardevol cadeau wordt beschouwd. Wie
op een Nederlandse verjaardag de jarige job
meent te kunnen fêteren met een meloen,
zal het jaar daarop wel wat goed te maken
hebben. Of misschien zelfs, afhankelijk van
de vergevingsgezindheid van de gastheer,
niet eens meer op een uitnodiging hoeven te
rekenen. In Japan kun je echter met een gerust hart met een kunstig ingepakte meloen
komen aanzetten – zeker als het er een is
van de beroemde fruitwinkel Sembikiya.
Luxefruit
Sembikiya is leverancier van luxefruit depuis
1834. Zoals de winkel het zelf op wonder-

lijke wijze zegt: ‘Sincerity is delivered by a
seasonal gift.’ Buzzfeed nam in 2013 een
kijkje. Hoewel het ene stuk fruit nog mooier
is dan het andere, is de suikermeloen toch
wel het absolute topstuk uit de collectie.
Wie geluk heeft, betaalt ‘slechts’ 14.000 yen
(bijna 110 euro) voor een exemplaar. Buiten
het seizoen is die prijs, zoals hiernaast te
zien, nog veel hoger. Maar dan heb je ook
wat: de suikermeloenen van Sembikiya
worden uitsluitend geteeld in de prefectuur
Shizuoka, vaak de ‘Japanse Rivièra’ genoemd
vanwege het grote aantal zonuren en het
zachte klimaat. Bovendien wordt ervoor
gezorgd dat de meloenen niet op de grond
hangen. En om een bepaald watergehalte te
kunnen garanderen is de temperatuur, door
inzet van airco’s in de zomer en verwarming
in de winter, het hele jaar door gelijk. Alsof
dat nog niet genoeg is, worden de meloenen
regelmatig gemasseerd, om de perfecte
ronde vorm en juiste verdeling van vocht te
garanderen. Zo bezien is een prijs van 110
euro per stuk eigenlijk wel gerechtvaardigd –
ook vanuit zuinig Nederlands perspectief.
- Tom Omes
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ASK ANKY
Ask Anky is een adviescolumn speciaal voor
Japanologen 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 TaTanukiKi wel
een antwoord van de wijze Anky!

Lieve Anky,
Ik moet mijn allereerste essay ooit schrijven voor prof. Breuker
(Korea Studies) maar ik weet niet hoe! Hoe zou jij dit aanpakken?
L. Anoniem
Beste L. Anoniem,

Lieve Anky,
Ik ben dol op Japan en alles eromheen, maar ik heb echt een mega
hekel aan groene thee! EN ALLES
BEVAT DAAR ZO'N BEETJE GROENE
THEE!? Wat moet ik nou??
Groene-thee-hater
Beste Groene-thee-hater,
Allereerst, kalm aan. Niet alles in
Japan bevat groene thee en er zijn
nog veel meer andere soorten thee
die je kan drinken. Zo is er gerstthee,
Oolong thee en zwarte thee. Genoeg
te kiezen dus. Het is wel waar dat
groene thee over het algemeen het
meest populair is en daarom om gemakkelijker te verkrijgen dan andere
soorten. Sommige mensen vinden
groene thee inderdaad zó lekker dat
er zelfs ijs en KitKat in deze worden
verkocht. Dit is natuurlijk niet de enige
smaak van ijs of KitKat, dus neem er
eentje die je wel lekker vindt.
Succes en geen bedanky,
Anky

Papers schrijven is een vak op zich. Iedereen moet eraan geloven
en het schrijfproces gaat bijna altijd gepaard met zorgen en
stress. Wees gerust! Ik heb een aantal algemene tips voor je die je
cijfer een aanzienlijke boost kunnen geven:
1. Voordat je begint met schrijven moet je ervoor zorgen dat je je
goed hebt ingelezen over het onderwerp. In het geval van prof.
Breuker zou het nuttig zijn om eens te kijken op zijn Twitterpagina
wat hij zoal over het onderwerp zegt. Als eerstejaars wordt er
van je verwacht dat je de meningen van de docenten klakkeloos
overneemt, dus dit is een goede eerste stap.
2. Let op je woordkeuze. Dat wil zeggen: hoe meer dure woorden je
gebruikt hoe beter je paper wordt. Hierdoor kom je intelligenter en
gewichtiger over, zelfs al heb je geen idee wat je zelf nou eigenlijk bedoelt.
Woorden waar academici een warm gevoel vanbinnen bij krijgen zijn
bijvoorbeeld nochtans, klaarblijkelijk en resumerend.
3. Sluit je paper op een sterke manier af. Meestal wordt de
conclusie in een paper gewijd aan een korte samenvatting van
de besproken bevindingen en het oordeel van de schrijver. Echter,
deze ruimte kan ook op een meer originele wijze worden ingevuld.
Laat prof. Breuker eens lachen meten leuke mop of verblijd hem
met een mooie tekening van zijn favoriete figuur uit de Koreaanse
geschiedenis. Je kan hem ook complimenteren met zijn strak
uitziende baard of zijn nieuwste bruine jasje. Op deze manier zul je een
stuk sneller zijn sympathie winnen en kans maken op een hoog cijfer dan
als je de dingen die hij net allemaal al heeft gelezen nog eens opsomt.
Ik hoop dat deze tips je zullen helpen. Mocht je voor de eerste
versie nog steeds geen voldoende halen raad ik je aan om er
nog paar chique woorden in te gooien of een van je seonbae
heel lief aan te kijken.
Succes en geen bedanky,
Anky

HOROSCOOP
Op welke plek in Zuid-Korea of Japan ga jij later wonen?
Steenbok
Jij gaat later in Ginza, Japan wonen. Dit luxe
gebied is de ideale plek om te winkelen, in
winkels zoals Chanel en Dior, of in een van de
vele winkelcentra. Ginza is ook dé plek voor
coole cafés, markten en kunstgalerijen.
Waterman
Jij gaat later in Ikebukuro, Japan wonen. In
Ikebukuro zijn veel restaurants gevestigd en
ramen is een van de specialiteiten in het gebied. Ook vind je in Ikebukuro Sunshine City,
een gigantisch winkelcomplex. Binnen dit
gebouw zijn winkels, restaurants, themaparken en zelfs een aquarium! Ook het grootste
Pokémon Center van Japan is hier gevestigd.
In Ikebukuro is verder elk jaar het Fukuro
Festival, waar allerlei optredens te zien zijn.
Vissen
Jij gaat later in Myeongdong, Zuid-Korea
wonen. In dit gebied zijn verschillende winkelcentra te vinden, evenals veel internationale
merkwinkels. Dit gebied staat ook bekend om
zijn straateten van dumplings tot tteokbokki!
Loop door de straten van Myeongdong en je
vindt gegarandeerd iets dat je aanspreekt!

Ram
Jij gaat later in Jinhae, Zuid-Korea wonen. In
deze regio is elk jaar een bloesemfestival in
de lente, waar je wordt omringd door bloesems. Ook zijn hier allerlei verschillende evenementen te bezoeken. Een deel van Jinhae
aan de kust. Hier kun je wandelen, fietsen of
gewoon van het uitzicht genieten.
Stier
Jij gaat later in Harajuku, Japan wonen. Harajuku staat bekend om zijn jeugdcultuur en
mode. Harajuku is dé plek om Japanse ‘street
fashion’ en subculturen te zien. In het gebied
zijn luxe winkels te vinden, maar ook veel
onafhankelijke winkeltjes en cafés. Vlakbij het
Harajuku station bevindt zich de beroemde
Meiji Jingū, die ook zeker een bezoek waard
is. Er is van alles te doen en te zien in Harajuku!
Tweeling
Jij gaat later in Hongdae, Zuid-Korea wonen.
Dit gebied, gelegen in de buurt van de Hongik
Universiteit, staat bekend om zijn individualistische karakter, straatkunst, ‘underground’
cultuur en nachtleven. Er zijn in het gebied
leuke cafés, modewinkels en kunstgalerijen
te vinden. Ook zijn er regelmatig festivals en
optredens.
Kreeft
Jij gaat later in Ebisu, Japan wonen. Ebisu
staat bekend om zijn gezellige restaurants,
cafés en barretjes. In Ebisu vind je ook Yebisu
Garden Place, een ‘stad in een stad’. Hier zijn
verschillende musea, een winkelcentrum en
restaurants gevestigd. Ebisu is dé plek om
even te ontsnappen aan de drukte van Tokyo.
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Leeuw
Jij gaat later in Haeundae, Zuid-Korea wonen.
Dit gebied staat het meest bekend om het
strand van Haeundae. Dit strand is zeker wel
wat anders is dan de stranden waar je aan
gewend bent in Nederland, alleen al omdat
je vanaf je strandstoel wolkenkrabbers kunt
zien. Verder komen ook veel mensen naar
Haeundae voor het eten. Zeevruchten, rijstsoep met varkensvlees, noem maar op!

Maagd
Jij gaat later in Mitaka, Japan wonen. In
Mitaka zijn verschillende parken, zoals het
Inokashira Park (waar je onder andere in een
ganzenbootje over een meer kan varen, en
wie wil dat nou niet?). In dit gebied zijn ook
een aantal bekende animatiestudio’s, zoals
Studio Pierrot, te vinden. Mitaka is verder
goed verbonden met drukkere gebieden in
Tokyo, zoals Tokyo Station.
Weegschaal
Jij gaat later in Gangnam, Zuid-Korea wonen.
Dit is eenn van de rijkste districten in Zuid-Korea, dus er is zeker geen tekort aan designerwinkels. In Gangnam is ook de “Beauty Belt”
te vinden, een gebied met ontzettend veel
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plastische chirurgieklinieken. En wie wil er
nou niet wonen op een plek waar een wereldhit over is geschreven?
Schorpioen
Jij gaat later in Ueno, Japan wonen. In de
lente staan de bomen in het Ueno park in
volle bloei, een bijzonder aanzicht! Bij het
station van Ueno is Ameya-Yokocho, waar
een enorm aanbod aan (goedkope) winkels
te vinden is. In Ueno zijn ook verschillende
musea, zoals het Tokyo National Museum en
het Tokyo Metropolitan Art Museum gelegen,
even als Ueno Zoo.

Boogschutter
Jij gaat later in Damyang, Zuid-Korea wonen.
Dit gebied staat onder andere bekend om
zijn bamboebossen. Er zijn ook veel bamboe-gerelateerde attracties, zoals een themapark, museum en een festival. Ook is er in
het gebied een weg met een rij Metasequoia
bomen aan beide kanten, een plek die erg
populair is bij toeristen. Je zult in Damyang
omringd worden door mooie natuur en veel
bamboe.
- Florentine Schoemaker

PRIKBORD

"Docenten die in het weekend op emails
reageren, zijn de onbezongen helden
van de universiteit."
- Milan Boon

"Door Red Dead Redemption II wil
ik mijn carriére switch maken naar
cowboy."
- Een tanukiaan die heel graag een cowboy wil
worden

"Hopelijk wordt het wel...een nieuwe
ervaring."
- Aarzelende docent over een gastcollege

UITGELICHT:
Derde jaars Koreaniste Ester de Ruijter heeft tijdens haar uitwisseling in
Zuid-Korea meegedaan aan een project waarbij zij met 8 personen voor
10 woorden een Koreaanse betekenis
moesten schrijven. Ester's betekenissen
waren als beste gekozen (ook in haar
eigen team) en werden op een poster
gezet. Hier ontvingen zij dan ook gezamelijk een geldprijs voor.
Wij willen Ester nog van harte feliciteren
met deze mooie en zeer verdiende prijs!
Liefs, Moon en Ifang van de Journalco
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De poster met Ester's betekenissen.

“Zwaailicht niet nodig want
highlight on point.”
- Songmi voor het Jailbreak feest

- Alle derde jaars Koreanisten die TRRS
deadlines proberen te behalen. Ingezonden door Iris Dingemans, Korea Studies
groepsapp.

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!

