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EDITORIAL
HOOFDREDACTEUR
in Zuid-Korea in de artikelen van Frederique
en Anna. Of, als je wat luchtiger leesmateriaal zoekt, blader door naar Rosalynns artikel
over het DisneySea themapark in Japan. Wil
je meer weten over wat het decennium zal
brengen, lees dan over Japans toekomstplannen in Joachims artikel, 'De Samenleving van
de Toekomst.'
De nieuwe rubriek Tanuki's Survivalgids is er
ook weer deze editie. Hier kun je lezen over
de study abroad avonturen van Amber, Floortje en Anniek. Handige informatie om je voor
te bereiden of terug te blikken op jouw tijd als
uitwisselingsstudent!

Welkom bij de tweede TaTanuKiKi van 20192020 alweer! Het eerste semester is net
voorbij, evenals de Kerstvakantie en de lessen zijn officieel weer begonnen. Dit brengt
uiteraard veel huiswerk en stress met zich
mee. Als je even aan al die drukte wilt ontsnappen, is de Journal natuurlijk de perfecte
afleiding!
In deze eerste Journal van het decennium,
hebben we weer veel interessante artikelen. Lees over scandals en het feminisme

OP DE
VOORKANT
Het thema van de voorkant van de
Journal dit jaar is: door de ogen van de
Journalco.
Op deze foto zie je Gwanghwamun, de
hoofdpoort van Gyeongbokgung, het belangrijkste en grootste paleis van de Joseon
dynastie in Korea. Wanneer je door deze
poort loopt, loop je recht op de koningszaal
af. Tegenwoordig kun je nog steeds het paleis bezoeken en als je een hanbok draagt,
mag je zelfs gratis naar binnen!
Deze foto is gemaakt door Frederique.

Verder kun je wat fun facts leren over Korea
en Japan in de OMG Korea en WTF Japan rubriek en uitvinden wie jouw K-Pop soulmate is
in de horoscoop. Voor een lekker en simpel
recept, blader vooral door naar de Tanukitchen rubriek, waar Judith een recept voor
Onigiri deelt. Tot slot vind je in deze Journal
nog een leuke cartoon, getekend door Sanne.
Veel leesplezier!
Florentine

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
journaltanuki@gmail.com en wellicht siert jouw werk de
volgende TaTanukiKi!

COLOFON
Journalcommissie
Voorzitter &
Hoofdredactie:
Vormgeving:
Eindredactie:
Secretaris:
Leden:

Praeses:
Ab-actis:
Quaestor:
Assessor Intern:
Assessor Extern:
Eerstejaars:

Eerstejaars:
Feest:
Journal:
Kamp:
Kunst- en Cultuur:
Reis (Korea):

Florentine Schoemaker
Yume Productions & Florentine S.
Marlita Valks & Florentine S.
Anna Bothe
Frederique Michielsen
Anna Bothe
Joachim van der Pol
Ko Nakamori
Judith Davids
Marlita Valks
Rosalynn Hoogeveen

Bestuur
van Tanuki
Amber Trijssenaar
Marijn Borst
Kohji Houting
Anna Bothe
Eva Verouden
Merijn Mulder

Commissievoorzitters
Merijn Mulder
Sanne Nelissen
Florentine Schoemaker
Kirstin Toren
Remy Zoutman
Bestuur

太狸記・二月 ２０２０

INHOUDSOPGAVE

Tanuki Shinbun
Tanuki Winterkamp

06 / 07

Rubrieken
08

"De film Carrie, maar dan in m'n
mond."

WTF Japan & OMG Korea
Tanukitchen
Tanuki's Survivalgids
Horoscoop

32
34
36
40

- Florentine Schoemaker over rode saus op
Koreaans eten

“België is technisch gezien een land.”
- Kai Herbrink

“Het ruikt naar incest.”
- Amber Trijssenaar

“Het zijn meer Koreanen dan ik had
verwacht.”
- Isa van Vliet in Korea

“Mijn sociale juice is op.”
- Anna Bothe

Japan & Korea
Pijnlijke Schoenen: Kutsu en Kutsuu
Korea: Muziek en Taboes
De Samenleving van de Toekomst
Radicale Feministische Platformen
Tokyo DisneySea
Winterfestivals in Japan
Burning Sun Misdrijf

Extra
10
13
16
19
22
25
28

Promotie
Cartoon

42
43

太狸記・二月 ２０２０

08 / 09

TANUKI WINTERKAMP
Alweer een paar weken geleden ging de
kampcommissie met een aantal medeTanukianen naar Reeuwijk. Daar zou
het winterkamp gehouden worden. Dit
winterkamp was gebaseerd op de Koreaanse
MT of de Japanse Nomikai. Deze worden vaak
gehouden onder clubleden om elkaar beter
te leren kennen en bestaan eigenlijk uit een
avond vol spelletjes en drank! Deze ervaring
wilden wij ook naar Nederland halen.
De avond startte met een lekker avondmaal.
Vooral met dank aan Amber, Jiske en Britt,
kwam er een heerlijke pasta op tafel. Na het
eten – en het nodige schoonmaakwerk –
begonnen we met een groot groepsspel. Dit
had een aantal van de commissieleden ook in
Korea gedaan tijdens hun MT, en dus vonden
we het een goed idee om dit ook hier te doen.
Tijdens dit spel zit je met z’n allen in een
grote kring. Eén persoon staat in het midden
en vraagt aan een willekeurig persoon:

“houd je van je buurman?” Antwoordt die
persoon “ja,” dan moeten de twee personen
en de persoon die staat van plek wisselen.
Aangezien er maar twee plekken op de grond
vrij zijn, blijft er altijd een persoon staan. Je
begint dan weer opnieuw. Zegt een persoon
“nee,” dan kun je een vervolgvraag stellen:
“van wat voor buurman houd je dan wel?”. Je
zou dan bijvoorbeeld kunnen antwoorden:
“Iemand met een blauwe spijkerbroek.”
Iedereen met een blauwe spijkerbroek moet
dan een andere plek zoeken. De chaos
begint. Gelukkig verliep het spel zonder dat
er ernstige gewonden vielen (alleen een paar
schaafwonden) en leek iedereen het naar zijn
zin te hebben.
Hierop volgden nog vele andere spellen,
zoals ‘Who is Most Likely…’, maar om het wat
spannender te maken, moest je een vraag
aan degene naast je fluisteren, die dan moest
antwoorden door naar iemand in de cirkel te

wijzen. Wilden de anderen in de groep weten
wat de vraag was, dan moest je drinken.
Waren er tien mensen bereid om te drinken,
dan moest de vraag verteld worden. Ook dit
spel was een groot succes, en er werd veel
gelachen.
Ook in kleine groepen werden spellen
gespeeld, zo was een groepje Twister aan
het doen en een aantal mensen was aan het
rummikuppen. Ook werd er Picolo gespeeld

en gewoon lekker gekletst. Voor iedereen
was er wel iets om te doen, en dus gingen
velen ook tot laat in de nacht door.
Na nog een lekker ontbijtje met zijn allen,
en jammer genoeg nog wat corveetaken,
vertrokken we allemaal weer richting huis. Al
met al was het een leuk en geslaagd kamp!
- Kirstin Toren (voorzitter kampcommissie)
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PIJNLIJKE SCHOENEN: KUTSU EN KUTSUU
#KuToo: misschien ben je het tegengekomen in Japanse media, op het internet of in Nederlandse kranten. Het is een beweging die is begonnen in Japan tegen de strenge voorschriften qua werkkleding. Het gaat dan vooral om de hoge hakken die vrouwen moeten dragen.
Vrouwelijke werknemers durfden zich hierover uit te spreken, wat veel aandacht heeft
getrokken. Hoe is deze beweging begonnen, en wat zal er in de toekomst mee gebeuren?

Begin van #KuToo
#KuToo is begonnen in 2019 en heeft sindsdien veel steun en aandacht gekregen. De beweging gaat vooral om het principe dat vrouwen geen hoge hakken hoeven te dragen,
omdat ze dat eigenlijk oncomfortabel vinden.
De naam ‘KuToo’ is een samenvoeging van
de #MeToo beweging en het Japanse woord
kutsu(u), wat zowel “pijn” als “schoenen” kan
betekenen. De beweging is gestart door Yumi
Ishikawa, die als assistente bij een uitvaartcentrum werkt. Op Twitter postte ze dat ze de

hele dag hakken moest dragen, wat zij ontzettend pijnlijk vond. Veel vrouwen konden zich
hierin vinden, waarna #KuToo werd verspreid
over het internet.
In juni 2019 diende Ishikawa een petitie in bij
het Japanse Ministerie van Volksgezondheid,
Arbeid en Welzijn. Deze petitie had ongeveer
19,000 handtekeningen, maar werd niet erkent door het ministerie. De minister Takumi
Nemoto zei dat het dragen van hoge hakken
iets noodzakelijks en vereist is. Het is iets
wat bij het Japanse bedrijfsleven hoort. Ondanks deze negatieve reactie, zet Ishikawa de
#KuToo beweging voort.
Het Japanse ‘werkuniform’
Zoals Nemoto zei, zijn hoge hakken deel van
het Japanse bedrijfsleven. Het is als het ware
een ‘werkuniform’ waar iedereen zich aan
moet houden. Vrouwen moeten hoge hakken, een rok en make-up dragen. Opvallende
kleuren zijn ten strengste verboden. In sommige gevallen mogen vrouwen zelfs geen bril
dragen, omdat het niet ‘vrouwelijk’ genoeg
is. Dit is natuurlijk een bijzonder geval, maar
het idee van wat een vrouw wel en niet mag
dragen is wel veelvoorkomend. Bovendien
geldt dit niet alleen voor vrouwen: voor mannen is er ook een uniform. Mannen moeten
in pak met een stropdas, waarbij oorbellen
helemaal niet zijn toegestaan.
Natuurlijk gelden deze regels niet voor alle
bedrijven in Japan, maar het is wel de norm.
Kunnen Ishikawa en #KuToo de normen van

het Japanse bedrijfsleven veranderen? De
beweging zelf is een teken dat mensen zich
durven uit te spreken tegen de status quo.
Het gaat echter niet zo makkelijk. Het ‘werkuniform’ is iets dat al jarenlang deel is van de
Japanse samenleving. Kunnen de normen dan
veranderen als de onderliggende gedachten
ook veranderen? Wat zijn de onderliggende
gedachten precies?
De principes achter het ‘werkuniform’
Een ‘werkuniform’ is eigenlijk niet zo gek als
je denkt aan andere uniformen, zoals de
schooluniformen. De meeste Japanners zijn
al gewend aan voorgeschreven kleding tijdens hun schooltijd. Omdat werken bij een
bedrijf wordt gezien als een verlenging van
de schooltijd, is het niet zo gek om ook weer
een uniform te hebben.
Daarnaast is het belangrijk in Japan dat je er
als vrouw ‘vrouwelijk’ uitziet. Als je dat niet
doet, wordt dat als onbeschaafd en niet netjes gezien. Vaak worden vrouwen beoordeeld
op hun gedrag en uiterlijk: of het wel of niet
vrouwelijk is. Het werkuniform, waaronder de

rokken en hoge hakken, valt ook onder dit
concept van vrouwelijkheid.
Kortom, het huidige werkuniform is grotendeels ontstaan uit onderliggende gedachten
in de Japanse samenleving. Omdat vrouwelijke werknemers al in hun schooltijd uniformen dragen en omdat ze er ook vrouwelijk
uit moeten zien, zien veel mensen het als
een gegeven. Het is een deel van het Japanse
bedrijfsleven en de samenleving.
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KOREA: MUZIEK EN TABOES
Je ziet een werkuniform niet snel terug in
Nederland. In Nederland bestaat er wel een
idee van wat wel en niet “netjes” is, maar het
is niet zo streng als in Japan. Vrouwen worden verwacht om er netjes uit te zien, maar
hoge hakken en rokken zijn niet verplicht.
Er zijn genoeg vrouwelijke werknemers
die gewone schoenen en broeken dragen.
Nederlandse vrouwen hoeven er, in vergelijking met Japan, niet ‘vrouwelijk’ uit te zien.
Daarnaast zijn er ook geen schooluniformen
in Nederland. Ik denk dat daarom een werkuniform in Nederland minder een gegeven
is dan in Japan.

Toekomst van #KuToo
Moeten het Japanse bedrijfsleven en de samenleving dus helemaal veranderen voordat
vrouwen kunnen stoppen met het dragen
van hoge hakken? Dat hoeft niet zo te zijn.
Ik denk dat er al een verandering gaande is,
omdat veel mensen al Ishikawa en de #KuToo
beweging steunen. Meer dan 19,000 mensen
hebben de petitie ondertekend! Er zijn echter
nog steeds veel mensen, waaronder minister
Nemoto, die het nut van de beweging niet
inzien. Zolang de mensen in hogere posities
de beweging niet ondersteunen, zal er weinig
kunnen veranderen. Het ligt dus aan hen of
kutsu minder kutsuu zal worden.
- Judith Davids

Dat Koreaanse muziek de afgelopen jaren razend populair is geworden, is vast niemand
ontgaan. Open Twitter, Instagram of zelfs TikTok en overal zie je foto’s en video’s van EXO,
Monsta X, BTS, Blackpink, Twice en ga zo maar door. Zelfs de mensen die niks met Korea
of K-pop te maken willen hebben, ontkomen er niet aan: idols zijn te zien op het nieuws
en bij award shows. Maar niet alleen deze idols zijn wereldberoemd. De afgelopen tijd
zijn meer ‘alternatieve’ namen zoals Jay Park, Hyukoh, Holland, Zico en DEAN steeds bekender geworden. Deze artiesten nemen het alleen niet zo nauw als het op de regeltjes
van de Koreaanse muzikale cultuur aankomt. Het feit dat deze artiesten bijna overal ter
wereld bekend zijn, zorgt ervoor dat ons beeld van Zuid-Korea en de cultuur verandert.
Ook in eigen land riskeren sommige artiesten hun carrière en doorbreken ze taboes.

Voor de meeste Koreastudies studenten is
dit vast een bekend scenario: een familielid
of vage kennis vraagt je wat er in godsnaam zo leuk is aan die ‘jongetjes met roze
haar en make-up’. Vervolgens probeer je
uit te leggen dat het niet alleen daar om
draait en nee, het is geen fase mam. Helaas hebben sommige mensen nog steeds
deze mindset, maar in het algemeen heeft
men een positiever beeld van K-pop en de
idols gekregen. Steeds meer mensen kunnen alle moeite die er in de performances
en het uiterlijk van de artiesten gestoken
wordt nu wel waarderen. Daarnaast zijn
mensen, vaak van onze leeftijd, door groepen zoals BTS en EXO gewend geraakt aan
jongens met een beetje make-up. Hoewel
we het de afgelopen jaren dus steeds
meer zijn gaan accepteren, vinden mensen
vaak nog wel dat make-up iets vrouwelijks
is. De discussie over mannelijkheid en
wat dat nou eigenlijk is, bewaren we voor
een andere keer, maar we kunnen het er
over eens zijn dat wat make-up artiesten
zoals Jackson (Got7), Kai (EXO) of Wonho
(Monsta X) helemaal niet te ‘vrouwelijk’
maakt. Sommige van deze idols houden
het bij een mannelijke look met een stoer
imago. Andere artiesten zetten een stap
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in het onbekende en kiezen heel
bewust voor een androgyn uiterlijk.
Steeds meer artiesten in de Zuid-Koreaanse muziekindustrie lijken voor
deze androgyne look te gaan. Sommigen doen het heel duidelijk met
kleding. Of het nou de keuze van de
stylistes of de artiest zelf is, is niet
altijd duidelijk. Wat wel duidelijk is, is
dat er soms spraakmakende looks op
het podium tevoorschijn komen. Een
voorbeeld is de inmiddels beroemde
croptop van Kai in Obsession van
EXO. Een andere bekende outfit is
van Lee Hoseok (Wonho), een voormalig lid van Monsta X. Hij heeft vaker
aangegeven dat hij het leuk vind om
met kleding en mode bezig te zijn. Hij
is ook totaal niet bang om zichzelf te
laten zien in zijn outfits. Na een tijdje
keek niemand dus ook meer raar op
als hij het podium op kwam met kanten shirts, strakke leren broeken of
doorschijnende blousejes. Toch is er
één outfit die voor mij echt opvalt (en
stiekem ook wel mijn favoriet is): een
korte witte trui en een high-waisted
witte broek. Deze blast to the past-outfit neemt ons mee terug naar de
jaren ’80, waar het heel normaal was
voor mannen om te experimenteren
met zulke kleding. Denk maar aan
iconen zoals Prince en David Bowie.
Niet alleen in de categorie K-pop
lappen artiesten de regels die bij
‘mannelijkheid’ horen aan hun laars.
Er zijn veel meer voorbeelden te
noemen, maar we kijken hier even
naar de indie-band Hyukoh. Met een
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nieuw album en een wereldtour in het vooruitzicht, is het logisch dat steeds meer mensen nu nieuwsgierig worden naar deze kant
van Koreaanse muziek. Niet alleen de indie
deuntjes, maar ook het uiterlijk en imago van
de band zijn anders dan de meesten gewend
zijn. Ze pakken het iets anders aan dan de
vaak gepolijste idols: ze lijken te dragen waar
ze zin in hebben. Of dat nou baggy jeans,
roze croptops of hoge hakken zijn. Ieder
z’n ding, en voor sommigen is dit totaal niet
hun ding. Maar andere mensen zien dit juist
als motivatie om zichzelf te uiten via kleding
of make-up, ook als het controversieel is.
Een ander taboe dat door sommige artiesten
keihard wordt doorbroken, is het laten zetten
van tatoeages. Zoals jullie vast al weten, zijn
tatoeages in Zuid-Korea nog lang niet volledig geaccepteerd. Tattoos worden nog vaak
gelinkt aan criminaliteit. Toch zijn er artiesten
zoals Jay Park en DEAN die hele zichtbare tattoos hebben. Aangezien Jay Park van top tot
teen onder lijkt te zitten, heeft bijna iedereen
wel een mening over hem en zijn tatoeages.
In een documentaire van VICE Asia laat hij
weten dat hij veel negatieve reacties krijgt
op zijn tattoos, zelfs van zijn eigen fans. Ook
op tv zul je de tattoos nergens terug vinden,
aangezien ze worden verborgen of geëdit.
Het grote publiek in Korea mag dan nog
niet klaar zijn voor nieuwe ideeën over
schoonheid en tattoos, maar al deze
artiesten sporen mensen wel aan om
te experimenteren met schoonheidsidealen en het uiten van je creativiteit.
- Marlita Valks
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DE SAMENLEVING VAN DE TOEKOMST
Society 5.0 – Dit is de toekomst die Japan voor ogen heeft. Society 5.0, ook wel de ‘super-smart’ society, is de volgende stap in de ontwikkeling van de menselijke samenleving,
en volgt de information society op. In deze toekomstige samenleving worden de fysieke
wereld en de digitale wereld bij elkaar gebracht. The Internet of Things (IoT; apparaten
/ sensoren die in verbinding staan met het internet en met elkaar), big data, kunstmatige
intelligentie (AI) en robots zijn hierin onmisbaar. Aan de hand van deze technologieën
zouden we problemen als vergrijzing en de opwarming van de aarde kunnen oplossen
en bij kunnen dragen aan de 17 SDG’s opgesteld door de VN. Het leven in Society 5.0
moet comfortabeler en duurzamer worden en Japan wil hierin het voortouw nemen.

Maar Society 5.0 is niet zomaar een ideaalbeeld voor de toekomst. Het is ook een
belangrijk onderdeel van de economische
groeistrategie van Abe(nomics). Eén van de
doelen die Japan met Society 5.0 voor ogen
heeft is het laten zien dat economische groei
mogelijk is door constante innovatie, zelfs
als de bevolking krimpt. De sectoren waar
momenteel de nadruk op wordt gelegd zijn
zorg, mobiliteit en financiën. Met het oog op
vergrijzing ziet Japan technologieën als zelfrijdende auto’s, drones en zorg-op-afstand
als mogelijke oplossingen voor het groeiende

aantal 65+’ers. Door het optimaliseren van
allerlei processen hoopt Japan tevens haar
productiviteit te vergroten. Een grootschalige
integratie van digitale systemen is hierin van
essentieel belang.
De technologieën die deze toekomstige samenleving werkelijkheid moeten gaan maken
zijn IoT, big data, AI, en robots. Hoewel dit
geen nieuwe technologieën zijn, is het idee
dat Society 5.0 het gebruik ervan naar een
nieuw niveau tilt. Ook de opkomst van het 5G
netwerk zal hier naar alle waarschijnlijkheid

een bijdrage aan gaan leven. Aan de hand
van IoT worden grote hoeveelheden data
gecreëerd (big data), die vervolgens kunnen
worden geanalyseerd door kunstmatige intelligentie. Met de resultaten van deze analyses
kunnen allerlei processen worden geoptimaliseerd, om zo bijvoorbeeld verspilling tegen
te gaan. Japan zou twee ‘unieke’ voordelen
hebben als het aankomt op het creëren van
deze super-smart samenleving. Dit zijn aan
de ene kant een grote hoeveelheid data,
en aan de andere kant ‘monozukuri’ (de
manier waarop producten / dingen worden
gemaakt). De vraag is tot in hoeverre dit
‘unieke’ voordelen genoemd mogen worden,
zeker als we kijken naar landen als Amerika
en China, waar ook enorm veel data wordt
verzameld en waar de integratie van digitale
systemen in het dagelijks leven wellicht al
verder gevorderd is dan in Japan. Desalniettemin ziet Japan Society 5.0 als een belangrijk
streefdoel. In 2025 zal ook de World Expo in

Osaka in het teken staan van de toekomstige
samenleving, met de SDG’s en Society 5.0 als
belangrijke begrippen.
De meest recente speler die aan deze visie
wil bijdragen is Toyota. Tijdens de Consumer
Electronics Show (CES) dit jaar kondigde zij
de “Woven City” aan, een project waarmee
Toyota wil gaan werken aan de stad van de
toekomst. Deze stad moet aan de voet van
Mount Fuji komen te liggen. Mobiliteit is één
van de sleutelwoorden, en we zien dit terug
in de manier waarop de stad is ingedeeld.
Toyota wil wegen duidelijker gaan opsplitsen
in drie types: een weg voor zelfrijdende (snelle) voertuigen, een weg voor voetgangers en
persoonlijk transport en een weg voor alleen
voetgangers (een voetpad dus). Deze drie
type wegen worden door elkaar heen ‘gewoven’ en vormen een schaakbordpatroon.
Pakketjes zouden overigens via een ondergronds systeem bezorgd moeten worden,
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evenals de waterstof die de stad van haar
energie moet voorzien. De naam van de stad
is zowel een verwijzing naar de indeling van
de stad als naar de geschiedenis van Toyota
als bedrijf.
Woven City moet een model worden voor
toekomstige smart cities en een testsite voor
nieuwe technologie. De stad moet volledig
‘connected’ zijn, wat inhoudt dat alle soorten
infrastructuur in verbinding staan en informatie uitwisselen met elkaar. Kunstmatige intelligentie moet de data die hiermee verzameld
wordt analyseren en organiseren, om zo de
meest efficiënte manier te vinden om gebruik
te maken van de beschikbare middelen. Hoewel het begrip Society 5.0 niet terugkomt in
de presentatie van Toyota, is het wel duidelijk
dat de Woven City sterke overeenkomsten

laat zien met het concept van Society 5.0. Gezien de recente aankondiging van het project
is er nog niet veel duidelijk over partners, al
laten ze wel weten open te staan voor samenwerking met andere bedrijven. Wanneer
de stad precies bewoonbaar moet zijn, is niet
duidelijk. De bouw van de stad moet in 2021
van start gaan.
Society 5.0 is een ambitieuze visie, zij het een
zeer idealistisch beeld van de toekomst. Tot
in hoeverre het daadwerkelijk mogelijk wordt
om door middel van kunstmatige intelligentie
bij te dragen aan de SDG’s is nog maar de
vraag. Als Japan echt achter deze toekomstvisie staat, dan zullen er radicale veranderingen moeten plaatsvinden. Of dit gaat lukken
is iets wat de tijd zal moeten leren.
- Joachim van der Pol
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DE GEBOORTE VAN DE TWEE MEEST
RADICALE FEMINISTISCHE PLATFORMEN IN
ZUID-KOREA
Op 6 oktober 2018 trokken vrouwen massaal door de straten in Seoul om te protesteren tegen het gebrek aan ingrijpen van de politie met betrekking tot molk’a (몰카),
oftewel ‘geheime camera’. Molk’a is een trend in Zuid-Korea waarbij mannen stiekem
een camera plaatsen om zo video’s en foto’s te maken van vrouwen, en dan het liefst
precies onder iemands rokje, waarna de beelden worden geüpload op het internet.
De protesten duurden maandenlang en,
opvallend genoeg, was er geen man te zien.
Zuid-Koreaanse feministen organiseerden
zichzelf, grotendeels, online, waar duidelijk
werd gemaakt dat er geen mannen welkom
zijn tijdens het protest, niet eens mannelijke journalisten. Wat opvalt aan dit soort
bijeenkomsten is dat het niet zomaar een
bij elkaar geraapt zooitje is, maar in plaats
daarvan een goed georganiseerde groep
uitgesproken Zuid-Koreaanse vrouwen met
een zeer sterke mening. Maar hoe komt
het dat deze groep radicale Zuid-Koreaanse feministen zich zo online organiseren?

Twee kenmerken die centraal staan bij het
Koreaanse feminisme, zijn oneerbiedigheid
en parodie. Wat het balletje echt aan het
rollen bracht, was het moment waarop een
Koreaanse vrouw de gevangenis in moest,
nadat zij een foto had genomen van een
mannelijk naaktmodel, dat aan het poseren
was voor kunststudenten van de universiteit
van Hongik. Kort daarna, als reactie op de
arrestatie, werden er online nepwaarschuwingen verspreid dat er bij de mannen wc’s
stiekem camera’s waren geplaatst. Bij de
waarschuwingen stond ook dat deze beelden later op pornosites zouden verschijnen.
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door de sites te linken aan verkrachtingen
van mannen binnen het Zuid-Koreaanse
leger. Toen het nepnieuws over deze sites
de politie bereikte, werd ook dit keer snel
gehandeld en werden de sites ontmanteld.

Deze waarschuwingen resulteerden in
een politieonderzoek, dat niets opleverde.
De ironie van het snelle optreden van de
politie rondom deze situatie werd snel
bemerkt door vrouwen en vergeleken met
de lopende klachten rondom de website
SoraNet. Dit is een platform waar pornografische beelden van vrouwen worden
verspreid door wraakzuchtige vriendjes,
aanranders en human traffickers. Daarnaast heeft het ook jarenlang een platform
aan mannen aangeboden, waar zij zaken
konden bespreken, zoals hoe je het best
een groepsverkrachting kan organiseren.
Vrouwen hebben jarenlang moeten klagen, totdat de politie de eigenaren had
opgepakt en de site offline werd gehaald,
en de site heeft 16 jaar kunnen bestaan.
Voor veel Zuid-Koreaanse vrouwen was de
maat vol, en hierdoor ontstond er een nieuwe strategie, waarmee juist meer aandacht
aan dit soort situaties kon worden gegeven.
Zo werden er ook nepwaarschuwingen verspreid over drugs-verkopende sites. Deze
websites bestonden al jaren, ondanks de
kritiek van vrouwen, waaronder slachtoffers
van verkrachting met deze drugs. Dit keer
werden de drugs in het nieuws gebracht

Zuid-Koreaanse feministen gebruikten
naast deze strategie, ook de tactiek van
de parodie. Tijdens de MERS-epidemie van
2015 werd een gerucht verspreid over twee
Zuid-Koreaanse vrouwen die besmet zouden zijn met het virus, maar een behandeling
ertegen weigerden zodat ze, in plaats daarvan, konden winkelen. Zuid-Koreaanse mannen antwoordden hierop door online een
enorme hoeveelheid haatspeech te uiten
tegen vrouwen. Op hun beurt antwoordden
vrouwen hierop door een forum te creëren,
en zo ontstond Megalia. De naam van dit
forum is een combinatie van MERS en Egalia’s Daughter, wat refereert naar een boek
over het land Egalia, waarin de genderrollen
van mannen en vrouwen geswitcht zijn. Op
dit platform konden vrouwen hun feministische ideeën met elkaar bespreken en anderen van problematiek bewust van maken.
Megalia groeide en groeide en kreeg steeds
meer aanhangers, vooral jonge Koreaanse
vrouwen. Dit had een radicaliserend effect,
onder elkaar werd er gestreden over wie
de meest bizarre parodieën kon uitvoeren.
Ongetwijfeld kwam er heel wat backlash op
deze beweging. Wat wij hier kennen als “feminazi,” werd in Zuid-Korea “megal”. Online
werd Megalia niet alleen gebruikt om de belangen voor een women-only space te realiseren, maar ook voor de promotie van het separatisme, het studeren van genderpolitiek
en het verzet tegen culturele vrouwenhaat.
Problemen binnen Megalia begonnen door

onenigheden over het bespreken van vrouwenhaat binnen de LHBT+ gemeenschap.
De groffe taal die gebruikt werd door homoseksuele mannen shockeerde de vrouwen
binnen Megalia. De shock kwam bij de Megalia vrouwen vooral omdat zij geloofden dat
homoseksuele mannen dezelfde patriarchale
oppressie beleefden als vrouwen, en dat
Zuid-Koreaanse vrouwen en homoseksuelen
door deze gedeelde oppressie elkaars ally
zouden zijn. De kritiek op deze mannen door
Megalia vrouwen, leidde tot een scheur binnen de gemeenschap. Terwijl de ene groep
het gevoel had dat de kritiek hierop gerechtvaardigd was en zij de vrijheid moesten hebben om te kunnen zeggen wat ze wilden, zag
de andere groep deze kritiek als homofobie.
Vrouwen die openlijk hun kritiek hierop
wilden uiten, creëerden hun eigen platform,
een site genaamd Womad. Door compleet
anoniem te zijn, beschermden zij zichzelf en
konden zo gemakkelijk hun ideeën en ideologieën verspreiden op sociale media. Womad
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functioneert als een soort van oplaad-station,
waar alle Zuid-Koreaanse radicale feministen
bij elkaar kunnen komen als een verenigde
kracht. Womad omarmt het idee dat zij
“mannenhaters” zijn en het geeft vrouwen
daarom ook een platform, waarop ze deze
anti-mannen gevoelens kunnen uiten. Mannen mogen de site niet gebruiken. Als een
reactie lijkt te zijn geschreven door een man,
dan wordt deze verwijderd. Ook worden er
geen limiet gesteld aan hoe ver vrouwen
mogen gaan om hun vrijheid van meningsuiting te benutten. Vandaag de dag in Zuid-Korea is de term “womad” een term geworden
die gelijk staat aan radicaal feminisme.
Voor meer informatie over dit onderwerp
raad ik het erg aan om even een kijkje te
nemen op feministcurrent.com. Zij hebben
een paar super interessante artikelen over
dit onderwerp, die er veel dieper en beter op
in gaan dan wat ik nu heb kunnen delen. Dit
is immers nog maar het topje van de ijsberg.
- Anna Bothe
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TOKYO DISNEYSEA:
DISNEYLAND VOOR VOLWASSENEN
Als je om je heen vraagt of mensen wel eens naar Disneyland zijn geweest, heb je grote kans dat
velen met ‘Ja’ zullen antwoorden. Of het nou in Amerika, Frankrijk of misschien zelfs in Azië was,
het Disneyrijk spreidt zich ver uit en veel mensen hebben wel eens een park bezocht. Ook in
Japan bevindt zich er één: Tokyo Disneyland in het Tokyo Disney Resort werd geopend in 1983.
Echter, het Resort heeft nog een tweede park: Tokyo DisneySea, een park dat met geen enkel
ander Disneypark te vergelijken is en waar wellicht minder mensen die je kent, zijn geweest.

Tokyo DisneySea is een park met een zee- en
ontdekkingsthema en ligt ook werkelijk aan
zee. Het park werd geopend in 2001 en zag
binnen een jaar al meer dan tien miljoen bezoekers door de poorten lopen, wat nu nog
steeds een record is. Om bij Tokyo DisneySea te komen kun je het beste de monorail
nemen. Deze brengt je rechtstreeks naar de
ingang van het park terwijl je langs de zee
zoeft.
Het park heeft zeven verschillende themagebieden, ook wel ‘aanloophavens’
genoemd. De parkingang bevindt zich in de
Mediterranean Harbor, wat gebaseerd is op
de Italiaanse stad Venetië, waar je in heuse

gondola’s kan rondvaren op het meer waar
het aan gelegen is. Op dit meer vinden ook
shows plaats. Mysterious Island is waar de
opvallende, hoge vulkaan van DisneySea
staat. Hoewel het gebied niet groot is, kun
je er twee van de populairste attracties vinden: ‘Journey to the Center of the Earth’ en
‘20.000 Leagues Under the Sea’, gebaseerd
op de boeken van Jules Verne. The Mermaid
Lagoon is gebaseerd op de film ‘De Kleine
Zeemeermin’. Van buiten ziet het eruit als het
kasteel uit de film, terwijl je binnen het gevoel
krijgt onder water te zijn, met zeedier-gerelateerde attracties, een winkel in de vorm van
een walvis en gangen die je leiden naar de

geheime grot waar de zeemeermin Ariel haar
schatten verborgen heeft. De Arabian Coast is
gebaseerd op de film ‘Aladdin’ en de verhalen
van Duizend-en-een-nacht, waar je de attractie
‘Sinbad’s Storybook Voyage’ kunt vinden, een variant op de bekende Disney-attractie ‘It’s A Small
World’. The Lost River Delta doet denken aan
het oude Aztekenrijk, met ruïnes en jungle-achtige bomen. Een attractie gebaseerd op ‘Indiana
Jones’ mag hier dan ook niet ontbreken. In Port
Discovery vind je het fictionele ‘Marine Life Institute’, waar je sinds 2017 een attractie kunt
vinden gebaseerd op de films ‘Finding Nemo’
en ‘Finding Dory’. Tot slot is er het American
Waterfront, waar gebieden uit het Amerika van
de jaren ’20 zijn nagebouwd. Hier vind je de populaire attractie ‘Tower of Terror’ en een kleine
hoek gebaseerd op de ‘Toy Story’ films.
Tokyo DisneySea heeft ook zijn eigen mascotte:
Duffy de Disney Beer. Deze heeft ook een groepje vriendjes, namelijk zijn vrouwelijke mede-teddybeer ShellieMay, de kat Gelatoni, het konijn
StellaLou en de hond CookieAnn. Duffy en zijn
vriendjes (en hun merchandise) zijn alleen in
DisneySea te vinden en niet in Tokyo Disneyland,
hoewel de personages niet uniek zijn voor het
park. Ze zijn ook populair in Amerika, Hong Kong
en Shanghai.
Na al deze informatie vraag je je misschien af:
hoe ‘Disney’ is Tokyo DisneySea nou eigenlijk?
Waar zijn Mickey Mouse en Donald Duck? Het
zijn deze vragen die het ‘probleem’ van Tokyo
DisneySea vormen, want als je een attractiepark
verwacht waar je overladen wordt door Disneyfiguren en -symbolen kom je van een koude
kermis thuis.
De gebieden hierboven beschreven zijn ongelooflijk gedetailleerd en prachtig in elkaar
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WINTERFESTIVALS IN JAPAN
gezet. In de Mediterranean Harbor waan je
je daadwerkelijk in Venetië en als het altijd
al je droom geweest is een steampunk-fotoshoot met Jules Verne-thema te doen is
het Mysterious Island perfect voor jou. Het
park is ongelooflijk インスタ映え (‘goed voor
Instagram’) en de sfeer is er een stuk rustiger
dan in een gemiddeld Disneypark, hoewel de
wachtrijen voor attracties meestal behoorlijk
hoog oplopen. Door deze rustige sfeer wordt
DisneySea dan ook wel eens ‘Disneyland
voor volwassenen’ genoemd.
Maar waar kun je dan toch de Disneysfeer
proeven? Gelukkig lopen er wel degelijk Disneykarakters rond, meestal in unieke outfits,
vaak met een zee- of ontdekkingsthema, die
je vooral in het gebied rondom de ingang
kunt ontmoeten. De winkels zijn overladen
met merchandise gebaseerd op zowel de
DisneySea mascottes als op je favoriete
Disneykarakters. Het eten in de restaurants
en in kraampjes komt vaak in de bekende
Mickey-vorm en combineert deze soms zelfs

nog met een zee-element als een schelp of
een zwemband. Ook zijn sommige gebieden wel degelijk op Disneyfilms gebaseerd.
Vooral bij de Mermaid Lagoon en in de Toy
Story-hoek van het American Waterfront
voel je je helemaal in Disneysferen. En als je
daar nog niet genoeg aan hebt, zijn er ook
nog shows. Vooral de avondshow, compleet
met boten, draken, vuurwerk, torens en een
vuurspuwende vulkaan is een aanrader.

Het is weer winter en voor sommigen betekent dat kou en de wens om de hele dag
binnen te zitten met warme chocolademelk. Maar ook in de winter zijn er leuke dingen te doen, zoals het bekijken van sneeuw- en ijssculpturen en het bezoeken van
een lantaarnfestival. In dit stukje neem ik je mee naar drie winterfestivals in Japan.

Kort gezegd: DisneySea voelt een stuk
‘volwassener’ aan dan het gemiddelde
Disneylandpark. Als je een keer een heel
uniek Disneypark wilt bezoeken, zou ik zeker
overwegen er een keer heen te gaan. Maar
mocht jij net als deze schrijfster toch meer
houden van felle pastelkleuren, overdadig
vrolijke Broadwaystijl-muziek en op elke hoek
in je gezicht geslagen te worden geslagen
met Disneyverwijzingen, raad ik je toch Disneyland aan. Want laten we nou eerlijk zijn,
wie zegt dat Disneyland alleen voor kinderen
is? - Rosalynn Hoogeveen

Tokamachi Sneeuwfestival
Tokamachi Sneeuwfestival (十日町雪まつり)
is een festival in de stad Tokamachi in Niigata
en wordt jaarlijks gehouden in februari. Het
eerste festival werd gehouden in 1950 met
als idee om bevriend te raken met de sneeuw.
De reden daartoe was dat de stad jaarlijks
een half jaar lang bedekt is onder sneeuw.
In plaats van te klagen over het leven met
die grote hoeveelheid sneeuw, besloten de
inwoners zeventig jaar geleden om bevriend
te raken met de sneeuw en van de tijd in de

sneeuw te genieten. Zij wilden laten zien dat,
naast het hebben van moeilijkheden door
de sneeuw, sneeuw ook mooie kanten heeft.
Op het festival zijn verschillende sneeuw- en
ijssculpturen te zien, die zijn gemaakt door de
inwoners van de stad. Dit maakt het festival
ook anders dan de andere, grotere sneeuwfestivals in Japan. Naast de mogelijkheid om
sneeuw- en ijssculpturen te bekijken, zijn er ook
optredens van artiesten, een theeceremonie
in de sneeuw en een sneeuwglijbaan te zien.
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ting in het gebied is. Het beste moment om
de sneeuwmonsters te bekijken, is echter in
februari, wanneer het het hoogtepunt bereikt. Dit is ook het moment waarop het festival plaatsvindt. Naast de sneeuwmonsters,
zijn er ook parades en mascottes te zien.
Je kan de sneeuwmonsters bekijken
door, onder andere, gebruik te maken
van een kabelbaan of met een sneeuwmobieltour die in de avond wordt
georganiseerd
door
het
skiresort.

Zao Sneeuwmonster Festival
Wat het Zao Sneeuwmonster Festival
anders maakt dan andere winterfestivals,
is dat de sculpturen niet door mensenhanden gemaakt zijn. De sculpturen zijn
namelijk gecreëerd door de natuur. Door
de hevige sneeuwval en ijskoude winden
vervormen de bomen in de winter langzamerhand tot monsterachtige vormen.
De sneeuwmonsters zijn gedurende de wintermaanden te bewonderen op het skiresort, ook in de avond, aangezien er verlich-

Nagasaki Lantaarn Festival
Dit festival begon als een festival om
het Chinees nieuwjaar te vieren, door
de Chinese handelaren in
Nagasaki’s
Chinatown, maar groeide uit tot een evenement in de winter in Nagasaki en een
van de grootste lantaarnfestivals in Japan.
Tijdens dit evenement zijn grote delen
van de stad versierd met in totaal 15.000
lantaarns en papieren ornamenten van
de Chinese sterrenbeelden. De hoofdlocatie van het festival is echter op het
Minato Park en het Chuo Park. Naast de
lantaarns en de papieren ornamenten zijn
er ook, onder andere, Chinese acrobaten,
leeuwendansen en drakendansen te zien.
Het Lantaarn Festival wordt gehouden in
de eerste vijftien dagen van het Chinese Nieuwjaar en is makkelijk bereikbaar
met de tram die door Nagasaki rijdt.
Benieuwd geworden naar de festivals?
Alle drie de festivals vinden plaats tijdens
de wintervakantie en kunnen wellicht je
volgende vakantiebestemming worden!
- Ko Nakamori
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BURNING SUN MISDRIJF
Natuurlijk houden we allemaal wel van een beetje sensatie en ook in 2019 was er genoeg
sensatie in de k-popindustrie. Behalve alle dating drama, drugs scandals, idolen die groepen
verlaten, was bij lange na de Burning Sun ‘schandaal’ het nieuws wat de meeste aandacht trok
in het afgelopen jaar. Grote namen, zoals Seungri van Big Bang, waren betrokken bij dit nieuws.
Drugs, geweld, corruptie, omkoperij, prostitutie, verkrachting en aanranding kwamen allemaal
ter sprake rondom dit nieuws. We weten allemaal wel ongeveer wat er nou aan de hand was,
maar wat is er nu precies gebeurd? En hoe liep het af? Waarom noemen mensen het nog steeds
een ‘schandaal’ en niet gewoon een misdrijf, misdaad, overtreding met criminelen, zoals het is?

Het begon natuurlijk allemaal bij de club
Burning Sun. Een populaire club in de welvarende buurt van Gangnam, Seoul. Al eind
2018 was er een politieonderzoek in verband
met drugs, geweld en aanranding. Nadat een
man een vrouw probeerde te redden van
aanranding, werd hij door personeel van de
club aangevallen. Rond februari 2019 kwam
er nieuws naar buiten dat het personeel van
de Burning Sun date-rape drugs, GHB, in
drankjes van vrouwen zou hebben gedaan
zodat VIP-klanten deze vrouwen seksueel
konden misbruiken. Een man die claimde
een VIP-klant te zijn beweerde dat hij regelmatig sms’jes kreeg van personeel waarin
in stond dat er vrouwen ‘klaar’ waren. Ook
had hij video’s van een vrouw, dronken en/
of buiten bewustzijn, die seksueel werd misbruikt. Zij wist niet dat dit gebeurde, noch dat
het gefilmd werd, omdat zij gedrogeerd was.
Seungri (Lee Seung-hyun), lid van de ‘legendarische’ k-pop boyband Big Bang, werd niet
veel later ongevraagd het gezicht van dit
schandaal; hij was niet de eigenaar van de
club, maar wel de director. Niet veel later kwa-

men er screenshots naar buiten van een gesprek tussen Seungri en collega’s; ze huurden
seksuele escortdiensten in voor buitenlandse
investeerders die naar de club kwamen. Hij
werd dus ook als medeplichtig gezien aan
het mogelijk maken van prostitutie in de
club, en prostitutie is illegaal in Zuid-Korea.
Deze prostitutie werd ook gelinkt aan seksuele omkoperij. Seungri biedt publiekelijk zijn
excuses aan en werkt mee in het onderzoek
naar drugs en prostitutie in Burning Scandal.
Seungri verlaat Big Bang en YG Entertainment.
Maar dit was nog maar het begin van heel
het ‘schandaal’. Niet veel later kwam er
nieuws naar buiten over een groepsgesprek
op KakaoTalk met onder andere Seungri,
Jung Joon-young (variety-ster en lid van band
Drug Restaurant), Choi Jong-hoon (acteur
en lid van band F.T. Island), mr. Kim (collega
Seungri Burning Sun), een zakenman genaamd Kwon en voormalig YG Entertainment
director Heo. In de groep werden filmpjes
gedeeld van vrouwen, buiten bewustzijn,
die werden aangerand of verkracht. Ook
filmpjes van verborgen camera’s, de zoge-
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naamde Molka (몰카), werden verstuurd.
De mannen in de groep reageerden erop,
lachten er om. Vooral Mr. Kim en Jung Joonyoung deelden de video’s; Seungri, Choi,
Jung zelf en de rest reageerden vooral. Minstens tien slachtoffers zijn geïdentificeerd.
Dit schokkende nieuws leidde natuurlijk tot
meer: YTN, een nieuwszender in Zuid-Korea,
deed verslag van F.T. Island’s Choi Jonghoon die zijn connecties met de politie had
misbruikt om een auto-ongeluk te verdoezelen; Choi reed onder invloed van alcohol
en had een ongeluk veroorzaakt in 2016.
In de groep op KakaoTalk besproken de
mannen geldbedragen om de politie om te
kopen zodat ze niets zouden zeggen over
dit auto-ongeluk. Ook Lee Jong-hyun (lid
van boyband CNBLUE) had gesprekken met
Jung Joon-young waarin illegale beelden
van verborgen camera’s gedeeld werden.

Choi Jong-hoon

Lee Jong-hyun heeft ook video’s gemaakt
van vrouwen zonder hun toestemming.
Eind november 2019 is Jung Joon-young
veroordeeld voor groepsverkrachting, het
verspreiden van video’s van deze misdrijven,
andere video’s met seksueel misbruik en/of
seksuele handelingen en video’s van vrouwen
zonder hun toestemming. Hij heeft 6 jaar gekregen. Choi Jong-hoon heeft 5 jaar gekregen.
Seungri is er, tot nu toe, mee weggekomen.

Jung Joon-young

Natuurlijk is dit een ‘scandal’; het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. Maar het
is niet alleen roddels en sensatie uit de
k-popindustrie, het is niet zomaar alleen een
‘scandal’; dit waren misdrijven, omkopingen
en verkrachtingen. Seungri en zijn collega’s
lieten toe dat vrouwen gedrogeerd en verkracht werden door ‘VIP-klanten’; zij werden
gefilmd zonder hun toestemming en de
video’s zijn verspreid. Deze vrouwen zullen

dit trauma voor de rest van hun leven meedragen.Tien slachtoffers zijn geïdentificeerd;
wellicht zijn er nog wel tientallen vrouwen
slachtoffer geworden, maar niet gefilmd.
Dit is alleen maar het ‘high-profile’ deel van
een groot probleem dat zich in Zuid-Korea
afspeelt. Jung, Choi en Seungri zijn producten
van een vrouwonvriendelijke, seksistische
cultuur die niet alleen de k-popindustrie
domineert, maar ook heel Zuid-Korea. De
rechter die Choi en Jung veroordeelde,

verkondigde dat de mannen hun slachtoffers zagen als “seksuele objecten” en
vrouwen hadden misbruikt die dronken
en gedrogeerd waren en zich niet konden
verzetten. Het medeleven van de rechter
en de veroordeling van Choi en Jung is wellicht, en hopelijk, een kleine stap naar het
eindigen van de slachtoffer-beschuldigende,
vrouwonvriendelijke cultuur in Zuid-Korea.
- Frederique Michielsen
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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!

OMG KOREA: OVERGEWICHT
Veel eerstejaars Koreastudenten, waaronder
ook ik, zitten waarschijnlijk al watertandend
te denken aan al het lekkere eten dat ze
tijdens hun Koreaverblijf kunnen eten.
Tijdens de taallessen worden we vaak
genoeg nieuwsgierig gemaakt met foto’s
van bulgogi, samgyeopsal, tteokbokki en ga
zo maar door. Conclusie: Koreanen lijken
van eten te houden. Heel veel lekker eten.
Maar vergis je niet: maar 5% van de Zuid-Koreaanse bevolking heeft last van ernstig
overgewicht. Net zoals in Japan, waar ook
maar 4% van de mensen veel te zwaar is, is
overgewicht eerder uitzondering dan regel.
Leuk die cijfers, maar misschien zegt dit je
niet zo veel. Als we het gaan vergelijken met
landen zoals Amerika, Engeland en zelfs
Nederland, zie je het verschil pas echt goed:

Amerika spant de kroon met 36%, maar
Engeland en zijn 28% en wij met onze 20%
kijken misschien ook jaloers naar Zuid-Korea.
Erg schokkend allemaal, maar voor velen (en
ook weer mijzelf) niet schokkend genoeg om
dat heerlijke frietje kapsalon te laten staan.
We mogen er best van genieten, toch? Maar
ik denk dat we allemaal wel het geheim van
de Zuid-Koreanen zouden willen weten.
- Marlita Valks

WTF JAPAN: DAGELIJKSE LIMIET OP HET
SPELEN VAN VIDEOGAMES
Gamen is voor sommigen een leuke en
rustgevende bezigheid, maar te lang gamen is
niet goed. Zo is in Japan gameverslaving een
groot probleem. Uit een nationale enquête
omtrent gameverslaving, gehouden onder
mensen tussen de 10 en 29, is gebleken dat
18.3% minstens drie uur per dag gamet en
onder de gamers die langer dan zes uur per
dag gamen, geeft 28.9% aan dat zij minder of
geen interesse hebben in andere activiteiten
dan gamen. Om dit probleem tegen te
gaan, proberen verschillende instanties en
organisaties een oplossing te bedenken.
Een opvallende oplossing is het voorstel van
een speciaal comité van de Kagawa prefectuur.
Tijdens een vergadering in januari 2020
hebben de leden van dit comité een voorstel
gedaan dat kan bijdragen aan het oplossen van
het game-en internetverslavingsprobleem
in Japan. Het voorstel is om een wet aan te
nemen, waarin een limiet wordt gesteld aan de
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hoeveelheid uren die kinderen mogen gamen.
In het voorstel staat dat kinderen onder de
zeventien jaar doordeweeks één uur per dag
mogen gamen en in het weekend negentig
minuten. Daarnaast staat er ook in tot hoe
laat kinderen mogen gamen. Zo staat er dat
kinderen onder de negen moeten om 21 uur
moeten stoppen met gamen en kinderen
onder de 17 om 22 uur. Er staat echter niet in
het voorstel welke gevolgen er zullen zijn voor
de mensen die zich niet houden aan het limiet.
Het duurt nog wel even voordat het voorstel
wordt gepresenteerd aan het parlement.
Het speciale comité is nu bezig met het
verzamelen van de publieke de opinie
en met aanpassingen aan het voorstel.
Als het de leden van het speciale comité
lukt om de wet door het parlement te
laten goedkeuren, komt er in Japan voor
het eerst een limiet op videogames.
- Ko Nakamori
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TANUKITCHEN: ONIGIRI
Ken je dat gevoel? Je hebt trek en alleen maar zin in dat ene lekkere gerecht dat je 3
jaar geleden in een Koreaans of Japans restaurant hebt gegeten. Met Tanukitchen
kan je deze gerechten nu in je oude vertrouwde studentenkeukentje maken!

Ook wel bekend als “jelly donuts” in Pokémon. In Japan en Zuid-Korea kan je ze in elke konbini
kopen. Maar zelfgemaakte onigiri zijn eigenlijk veel lekkerder… en helemaal niet moeilijk te
maken! Toen ik in Japan was, maakte ik elke dag een paar onigiri als lunch. Dit is het recept
dat ik toen gebruikte.

Ingrediënten voor Onigiri
- 200 gr rijst
- 6 stukken nori
- 1 blikje tonijn

- 2 theelepels mayonaise
- ½ theelepel sojasaus

1
2

RECEPT
Kook de rijst (de rijst moet warm en kleverig
zijn als je ze gaat kneden).
Terwijl de rijst aan het koken is, kan je alvast
de vulling maken. Meng de tonijn, mayonaise en sojasaus samen in een kom.

7
8

Plak de nori over de rijst.
Eet smakelijk!

3
4

VARIATIES
Tonijn en mayonaise is mijn favoriet, maar
je kan natuurlijk ook andere vullingen
gebruiken! Een andere lekker optie is een
zakje katsuobushi (gerookte bonito) en 1
theelepel sojasaus. En een lekkere vegetarische optie is een zakje konbu (zeewier)!

5
6

- Judith Davids

Laat de rijst nog even afkoelen, zodat je je
handen niet verbrandt.

Nu kan je de onigiri kneden. Schep een
deel van de rijst in je hand. (Zorg dat je
handen nog nat zijn! Anders blijft het overal
aan kleven).
Maak een kuiltje in de rijst en schep de vulling
erin.
Schep nog een deel van rijst eroverheen
en vorm een driehoekige bal.
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TANUKI'S SURVIVALGIDS
Elk jaar gaan er Tanukianen naar Zuid-Korea en Japan voor hun study abroad. Hier delen
zij hun ervaringen! Elke editie 3 nieuwe leden die hun verhalen vertellen, zodat jij weet wat je te
wachten staat!

Amber

Trijssenaar in
Zuid-Korea

Seoul,

Het is alweer een jaar geleden dat ik vertrok
naar Korea om daar zes maanden te studeren voor mijn buitenlandverblijf. Het eerste
leuke aan deze uitwisseling is dat je als uitwisselingsstudent gelijk wordt ingeschreven
voor de studentenclub H.U.G (Hands Up
for Gathering), die leuke Korea-gerelateerde activiteiten organiseert met Koreanen.
Daarnaast hebben ze een hele leuke varsity
jacket die je kan bestellen als een soort herinnering aan je buitenlandverblijf. Het leven
op Sogang University, was Koreaanse les
hebben van maandag tot en met vrijdag van
9 tot 13 uur en dan nog een content course van 4 uur in de week volgen. Je had hele
makkelijke content courses, zoals English
Through Movies (je kon geen lager cijfer
krijgen dan een C, dus onvoldoende bestond
niet), maar ook hele moeilijke courses zoals
Psychology. Persoonlijk ben ik ook bij de Jiu
Jitsu club gegaan, dus twee keer per week
leerde ik Jiu Jitsu. Tijdens de eerste weken
van 동아리 life (部活-life) was er een MT
(Membership Training), wat inhoudt dat je
een hele nacht gezellig met andere mensen
van de club gaat drinken en drankspelletjes
doet. Na deze nacht moet je lekker brak de
eerste metro pakken en dan wordt je lekker
aangestaard door alle Koreanen in de metro
die naar hun werk gaan, #ervaring. Naast
het dagelijkse uni leven, moesten we ook
musea bezoeken voor het vak Perspectives
of Korea, en daar verslagen over schrijven.
Gelukkig konden we dit allemaal vergeten
onder het genot van veel lekker Koreaans
eten, en tijdens het uitgaan, waarbij we goedkope cocktails dronken. Mijn hidden gem is
Tipsy Rabbit in Hongdae, waar je twee uur
onbeperkt cocktails kan drinken voor 16.000
won/ 15€. Als je naar Korea gaat, kijk uit voor
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autos en scooters, want die zijn een gevaar;
voetgangers hebben hier geen voorrang. Een
reden dat ze niet kunnen rijden is omdat ze
vergeleken met Nederland veel korter les
krijgen en hierbij grotendeels op een special
parcour rijden. Als je naar Korea gaat bereid
je voor op de GE-WEL-DIGE luchtkwaliteit
(sarcasme), de lekker ruikende putten, maar
vooral ook op de hoeveelheid lekker eten dat
je kan eten. Ooh jaa, laatste tip: pas op dat
je niet per ongeluk in een cult terechtkomt,
that happened to me. Ik dacht lekker te gaan
zwemmen in een speciaal bos buiten Seoul,
maar het bleek een recreatiecentrum van
een cult te zijn, #hmmfuck. So be warned, als
het vaag klinkt of ze nodigen je uit voor het
passen van traditionele Hanbok, don’t do it,
#cultvibes.
Nou, groetjes en kusjes.
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Floortje de Graaff in Nagasaki,
Japan

Al voordat we naar Japan vertrokken hebben
wij Japanologen veel te horen gekregen over
de merkwaardigheden die je tegenkomt in
het dagelijks leven in Japan. Van Konbini tot
shinto tempels, van de salaryman tot de
huisvrouw, we hebben het allemaal wel eens
gehoord in de colleges of gezien in anime
en drama’s. Dit bereidt ons goed voor op de
uitwisseling, maar af en toe voelt het wel alsof
je zelf niets nieuws meer kunt ontdekken in
Japan, omdat alles al voor je is beschreven.
Gelukkig kunnen zelfs wij, Japanologen, nog
verrast worden in Japan. Eén van de dingen
die ik opmerkelijk vond, is de enorme hoeveelheid koffie die geconsumeerd wordt in Japan.
De 自動販売機 (drinkautomaten) waren een
bekend verschijnsel voor mij, maar dat deze
voor een derde gevuld zijn met verschillende
koffiesoorten was mij niet bekend. Koffie is
een van de populairste keuzes en verkrijgbaar in vele varianten (warm of koud, zwart,
melk en suiker, meer melk en suiker).
Ik heb het vermoeden dat deze populariteit
komt door het permanente slaapgebrek
waar Japanse volwassenen onder lijden.
Eén van onze Japanse docenten zei dat een
leraar ooit tegen haar had gezegd dat goede
studenten niet slapen vóór middernacht, tot
die tijd moesten studenten volgens hem gewoon studeren. Ze heeft hier nu nog steeds
trauma's van, en kan niet naar bed voor 12
uur ‘s nachts. Het is waarschijnlijk door deze
ongezonde werkethiek dat vele Japanners
om de haverklap in slaap vallen in treinen,
trams en tijdens colleges.
Het zijn dit soort momenten van verwonde-

ring die het Japanverblijf zo leuk maken: de
ontdekkingen die je doet tijdens je verblijf en
de nieuwe mensen die je ontmoet. Gelukkig
kan niemand alle aspecten van Japan beschrijven en maakt iedereen zijn eigen reis;
de één gaat bij een club, de ander fietst door
half Japan. Ook al gaan we met een groep
naar Japan, we zien allemaal unieke stukjes
van Japan.
De eerste paar dagen zullen vol zitten met
onverwachte momenten, het is een wervelwind van nieuwe mensen ontmoeten, dingen
regelen voor je kamer en ontdekken welk
wasmiddel je in godsnaam moet kopen voor
je gemengde was. Het is slopend, die eerste
paar weken. Ik was halverwege de dag al
helemaal kapot. Maar het went, en de momenten van verwondering nemen af. Dat is
het moment om op pad te gaan en het land
te ontdekken en jezelf te verwonderen over
de merkwaardigheden van Japan.

Anniek Poll in Seoul, Zuid-Korea

Afgelopen jaar ben ik naar Zuid-Korea geweest
voor een half jaar. Daar woonde ik met 2 andere studiegenoten/vriendinnen in een mooi
Airbnb-appartement, dat per bus op 20 minuten afstand van onze universiteit (Sogang) af
lag. Die bus was te bereiken door eerst een
helse tocht af te leggen over de heuvel waar
we tegenaan woonden. Elkaar meesleurend
de heuvel (lees: berg) op, kwamen we 11
minuten later bezweet en afgepeigerd aan bij
het bushokje. De heuvels in Seoul zijn no joke.
Dan dachten we heel naïef dat de beproeving
van die dag er al opzat, maaaaar dan moesten
we nog met de doodskist op wielen, die ons
al toeterend naar de universiteit bracht. Na
een maand lang dit elke ochtend te hebben
gedaan, zijn we maar met een andere bus
gegaan (die 2 keer zo lang duurde, maar alles
beter dan die heuvel). En veel later werden
we nog luier en namen we de taxi. Wat een
luxe zijn die taxi’s, zeg. Kost geen drol als je
met z’n drieën bent en je bent lekker snel bij
je bestemming. Als je geluk hebt, doet je taxi
ahjeossi een karaokenummertje voor je, als je
pech hebt zit hij aan de telefoon te schreeuwen met zijn vrouw.
Hoewel de Airbnb niet het meest moderne
appartement was dat je in Korea kunt vinden,
bezat het over alles wat ons hartje begeerde:
wasmachine, keuken en gelukkig ook het allerbelangrijkste item dat je maar kan bezitten
in Korea: EEN AIRCO. Dat je zeker een raampje open moet zetten op de plaats waar de
airco haar koele lucht vandaan haalt, en hij
het anders niet doet en alles walgelijk heet
wordt, kwamen we pas doodleuk achter toen
de temperatuur binnen gestegen was tot wel
zeker 35 graden. Luister dus altijd eerst even
goed naar de instructies die je huisbaas je
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geeft (vaak kunnen ze wel een woordje Engels), dit voorkomt zulke ongemakken.
Van tevoren werd ons sterk afgeraden om
straathonden en straatkatten te aaien. Heh
wat? Niet aaien? 2 maanden later en Anniek
ligt op bed met 2 straatkatten, want he, zo
smerig waren ze niet en kijk hoe lief ze zijn (zie
foto). Rabiës? Nooooit van gehoord. Gelukkig
zijn er in Korea veel honden- en kattencafé’s,
dus volg niet mijn slechte voorbeeld en aai ze
gewoon daar. Dan weet je zeker dat ze geen
enge ziektes hebben.
Ondanks alle vliegende kakkerlakken, yellow dust, oorverdovende cicaden, dronken
ahjeossies en de 12 kilo die ik dankzij de bubble tea en het lekkere eten, ben aangekomen,
heb ik echt de tijd van mijn leven gehad in
Korea!
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HOROSCOOP
Welk K-pop idool is jouw sterrenbeeld-soulmate?
Steenbok
Hyolyn van voormalig SISTAR is jouw Steenbok soulmate! De bekendste kenmerken
van een steenbok zijn verantwoordelijkheid
en discipline. Hyolyn was de leader van haar
voormalige groep Sistar en nu heeft ze haar
eigen bedrijf. Een steenbok in hart en nieren!
Ze is een sterke vrouw met veel zelfvertrouwen on the top of her game. Jij bent Hyolyn’s
perfecte zielsverwant!
Waterman
Watermannen staan er om bekend dat zij verlegen en stilletjes zijn, maar als je ze eenmaal
leert kennen, veranderen deze watermannen
in energievolle en behulpzame mensen! Rosé
van Blackpink past precies in dit plaatje! Ze
is vriendelijk, erg getalenteerd; wat ook naar
voren komt in haar prachtige stem. Zie jij jezelf al als het 5e lid van Blackpink?

Vissen
Jouw zielsverwant kan er natuurlijk maar één
zijn: Kim Taeyeon, solo artieste maar ook
bekend van Girls’ Generation. Vissen zijn erg
artistiek en muzikaal. Ook hebben ze erg veel
empathie en ze zijn zeer gul. Taeyeon laat
keer op keer zien met haar muziek dat ze
inderdaad erg getalenteerd is in zingen, maar
ze is ook erg openhartig over haar gevoelens,
iets dat niet heel vaak voorkomt in deze verstikkende K-popindustrie.
Ram
Jouw sterrenbeeld-maatje is natuurlijk Kim
Jonghyun van SHINee! De heersende planeet
van de Ram is Mars; een planeet vol energie.
Tijdens zijn concerten gaf hij geweldige shows
met super veel energie. Rammen hebben
een sterke eigen mening; zo Jonghyun ook.
Hij stond altijd op voor waar hij in geloofde! Jij
als ram herkent je hier natuurlijk helemaal in!
Stier
Jouw soulmate is natuurlijk de enige echte
stier: Byun Baekhyun van EXO. Met de heersende planeet in Venus hebben stieren een
enorme passie; Baekhyun zingt al zijn bops
met die passie en jij studeert natuurlijk met
passie! Stieren zijn erg loyaal aan hun vrienden en familie (en fans ;)). Jij en Baekhyun zijn
als twee handen op één buik!
Tweeling
Jij zou perfect overweg kunnen met Chou
Tzuyu van Twice! De heersende planeet van
deze sterrenbeeld is Mercurius en daarom
staan tweelingen bekend om hun intelligentie, en hier kun jij je natuurlijk helemaal in
vinden. Tzuyu spreekt wel 5 talen en is dus

Chen; een typische maagd (Oh nee? Hij heeft
al een baby). Maagden zijn harde werkers en
ook Chen is nooit tevreden met zijn zang-skills
ondanks dat hij een prachtige stem heeft.
Maagden zullen altijd streven naar perfectie.
Jij, als maagd, herkent jezelf hier natuurlijk in!

zeker behoorlijk slim. Ook zijn tweelingen
best gevoelig en hebben goede humor!
Kreeft
Kim Heechul van Super Junior! Iedereen kent
hem wel. Jij bent de gelukkige zodiac-soulmate van deze comedian. Een kreeft is gevoelig
en heeft een goede mensenkennis. Kreeften
weten goed de sfeer neer te zetten en ook
Heechul is hier goed in. Ook zijn kreeften erg
creatief! Jij ook, toch?
Leeuw
Dat kan er maar 1 zijn; jouw soulmate is
Hwasa van MAMAMOO. Leeuwen staan
erom bekend dat ze ervan houden om in
de spotlight te staan en ze hebben vaak veel
zelfvertrouwen. Hwasa is zeker niet bang om
aandacht te trekken en haar mening uit te
spreken. Leeuwen zijn vaak extrovert. Zie je
jezelf al als Hwasa’s bff?
Maagd
Jouw sterrenbeeld-maatje is natuurlijk EXO’s

Weegschaal
Hoewel hij op de grens zit van maagd/
weegschaal zit, is Key van SHINee een echte
weegschaal en daarom ook jouw soulmate
met hetzelfde sterrenbeeld. Weegschalen
zijn erg sociaal, barmhartig en houdt ervan
om omringd te zijn met vrienden en familie.
Daarnaast hebben ze een goed oog voor
kunst en in het algemeen schoonheid. Key
heeft een grote liefde voor fashion en kunst;
jullie kunnen zeker goed op weg!
Schorpioen
Jouw zodiac-zielsverwant is Momo van Twice!
Schorpioenen zijn erg gepassioneerde mensen en dit is bij Momo natuurlijk terug te zien
in haar geweldige dans talent. Momo is ook
altijd haarzelf en dit is ook een kenmerk van
schorpioenen; ze zijn erg oprecht en downto-earth! Jij zou goed overweg kunnen met de
main-dancer van Twice!
Boogschutter
Jouw boogschutter best friend is Jin van BTS.
De heersende planeet van boogschutter
is Jupiter; de grootste planeet. Alles is dan
ook ‘groot’ bij boogschutters; ze zijn vaak
extrovert, heel enthousiast, zelfverzekerd, en
hebben een goed gevoel voor humor. Jin past
natuurlijk helemaal in dit plaatje en jij ook!
- Frederique Michielsen

PROMOTIE
KOREAREIS

CARTOON
Illustratie door Sanne Nelissen

한국으로 가자! Let's go to Korea! Het land van de kimchi, K-pop en 'Koreaanse geschiedenis
tot 1876'!
Heb jij altijd al eens naar Korea willen gaan? Ben jij benieuwd naar het befaamde schiereiland?
Kan je niet wachten om de prachtige tempels te bezoeken, al dan niet in hanbok? Of krijg je al
honger als je naar de foto's van al het heerlijke eten kijkt? Ga dan met ons mee op Koreareis!
Onder leiding van twee alumni reizen we samen met Tanukianen van 7 juli tot en met 21 juli
af naar Zuid-Korea!
We beginnen onze reis in de met bergen omringde hoofdstad: Seoul! Snuif cultuur in de vele
museums, gil de longen uit je lijf in de noraebang en doe dat ene gekke dansje in Gangnam.
Vervolgens vertrekken we naar Jeonju, de foodie capital van Korea. Deze stad staat bekend om
de Hanok Village, en we zullen dan ook in een traditioneel Koreaans hostel verblijven. Geniet
hierna van het prachtige zandstrand in Busan en ontdek hoe groot die draak bij de Dragon
Hill Temple nou echt is.
Dit is slechts een selectie van wat we allemaal gaan doen, maar we kunnen je beloven dat het
geweldig gaat worden!
TL;DR...
Wat: Koreareis
Waar: Zuid-Korea (Seoul, Jeonju, Busan)
Wanneer: 7 juli t/m 21 juli 2020
Kosten: 1500 euro (incl. vliegtickets, verblijf, vervoerskosten, programmakosten en 4x gezamenlijk avondeten). Indien er na afloop een overschot is, wordt dit teruggestort op de rekeningen van de deelnemers.
- Het Bestuur

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/vrouw/anders!

