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De regen, de koude, alles wijst 

erop dat “winter is coming”, 

maar niet getreurd VPPK 

neemt je mee op dit wonderlij-

ke avontuur van zestig blad-

zijden. In dit paperke reizen 

we van land tot land en ont-

dekken we de wereld vanuit 

een andere hoek. Van Afrika 

tot in Amerika, van op de Hi-

malaya tot in de woestijn... Ze 

zijn er deze editie allemaal bij. 
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Vasco da Gama, Christoffel Columbus en Marco Polo ken-

nen jullie wellicht al, maar de minder bekende Ferdinand 

Mangellaan was de eerste ontdekkingsreiziger die een zee-

reis rond de wereld trachtte te voltooien. In 1505 voer hij dan 

ook naar India en werd de eerste onderkoning in Azië. Hij-

zelf kon zijn ontdekkingsreis niet voltooien. Hij kwam te 

overlijden op de Filipijnen op 27 april 1521. Hij kwam in 

moeilijkheden nadat een Filipijns stamhoofd, Lapu-Lapu, 

zich niet wilde bekeren tot het Katholicisme. Tijdens deze 

confrontatie werd Mangellaan getroffen door een bamboe-

speer. Al is het niet honderd procent zeker dat hij de eerste 

wereldreiziger was, zijn naam werd gegeven aan oa. een 

zeestraat en een pinguïnsoort. 

Mangellaan begon zijn reis in Portugal, maar wij zullen 

onze reis beginnen hier, in onze geliefde studentenstad 

Gent, gelegen in ons landje België. 
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ONCE A YEAR, GO SOMEPLACE 
YOU’VE NEVER BEEN BEFORE 

                Dalai Lama 
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België 

O Dierbaar België, O heilig land der vaderen! Het begin van ons volks-

lied, al staat ons landje niet bekend als het meest patriottistisch. Zo ver-

giste onze ex-premier Yves Leterme zich ooit van volkslied en zong hij 

de Marseillaise, het volkslied van Frankrijk. Waar we echter wel goed 

in zijn, zijn frietjes, bier en chocolade. Al hebben we nog veel meer om 

trots op te zijn. Zo zijn onder andere snorkels, 80% van de biljartballen 

en de eerste gedrukte krant afkomstig uit België.   

Bier & Chocolade 

Naar verluidt is Brussels Airport het grootste chocoladeverkooppunt ter 

wereld. In totaal produceert ons land 220.000 ton chocolade 

per jaar. Niet te vergeten zijn ook de pralines die in 

1912 werden uitgevonden door Jean Neuhaus. Dat 

merk staat nu nog steeds bekend als één van de beste 

chocolademerken. Een Belg eet dan ook jaarlijks 

8,1 kilogram chocolade.  

 

 

 

Wat bier betreft is België het land met de 

eerste bieracademie ter wereld. Naar 

schatting worden er 800 verschillende 

soorten bier gemaakt in ons land, volgens 

sommigen is dit zelfs 1000. 

 



7 

Top 10 bierconsumptie ter wereld 

1 Palau 8,68 l alcohol uit bier / Jaar 

2 Tsjechië 8,51 l alcohol uit bier / Jaar 

3 Seychellen 7,15 l alcohol uit bier / Jaar 

4 Ierland 7,1 l alcohol uit bier / Jaar 

5 Azerbaijan 7 l alcohol uit bier / Jaar 

6 Oostenrijk 6,7 l alcohol uit bier / Jaar 

7 Duitsland 6,22 l alcohol uit bier / Jaar 

8 Litouwen 5,6 l alcohol uit bier / Jaar 

9 Estland 5,53 l alcohol uit bier / Jaar 

10 België 5,49 l alcohol uit bier / Jaar 
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‘Leven als een God in Frankrijk’ , luidt het spreekwoord. 

Hierbij hoort natuurlijk de gedachte van een wijntje en een 

heerlijk kaasbordje. Velen van jullie zullen het niet geloven, 

maar whisky en niet wijn is de populairste drank in Parijs.  

Daarbij worden in Frankrijk ook nog eens zo’n 500 miljoen 

slakken per jaar gegeten. De meest geliefde slakkensoort is 

de wijngaardslak, familie van de grote tuinslak.  

Om deze heerlijke lekkernij op te smullen hoort ook een 

gezellig café. Het oudste café van Frankrijk is opgericht in 

1686 namelijk café Procope. 

Enkele bizarre feiten en wetten 

Kom je met de auto naar Frankrijk? Wees dan gewaarschuwd want 9 

procent van de Franse chauffeurs rijdt zonder rijbewijs (dit verklaart 

heel veel).  

Ook in de trein met je vriendin/vriendje ben je niet veilig voor de gen-

darmerie: kussen is verboden op alle treinen evenals op het perron.  

Wil je een kinderboerderij oprichten, let er dan vooral op dat je je var-

kentjes niet Napoleon noemt. Dit is nl. bij wet ten strengste verboden.  

 

Frankrijk 
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Italië 

‘La bella Italia’ ,  een terechte uitspraak voor een 

land met maar liefst 40 bezienswaardigheden op de 

werelderfgoedlijst. Hiermee is Italië het best verte-

genwoordigde land op die lijst. Geografisch gezien 

bestaat Italië uit 4/5 bergen en heuvels en heeft Ita-

lië ook nog eens zo’n 450 eilanden.  

De mooie bergen kan je onder andere bezichtigen op onze hoogtestage 

tijdens de lesvrije week. Tijdens deze week bekampen zes verenigingen 

elkaar in een heroïsche strijd te Val Di Sole.  

Meer info mail: excursie@vppk.be 
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De Italiaanse  keuken! 

Zoals jullie allemaal wel weten is pasta het nationale gerecht van 

de Italianen. Alleen werd deze lekkernij niet uitgevonden door de 

Italianen, maar werd het overgebracht door de Arabieren in de 

13e eeuw. Vandaag worden er zo’n 500 verschillende soorten pas-

ta gegeten in Italië. Niet verbazend is dan ook dat de gemiddelde 

Italiaan 28 kilo pasta per jaar eet. 

Een ander bekend gerecht is pizza. Pizza is eveneens één van de 

weinige woorden die overal ter wereld verstaanbaar is. Dit heerlij-

ke gerecht werd uitgevonden in Napels rond de 17e eeuw. 

 

Vreemde Italiaanse feiten 

Elke dag wordt er 3.000 euro in de Trevifontein gegooid. Gelukkig 

dat dit geld steeds aan het goede doel wordt geschonken.  

Italië heeft de meeste hotelkamers van welk Europees land dan 

ook.  

In de jaren dertig en veertig probeerde Mussolino buitenlandse 

woorden uit het Italiaans te weren. Disney-figuren moesten het ook 

ontgelden: Donald Duck werd Paperino, Mickey Mouse werd To-

polini en Goofy werd Pippo. 

Voetbalfans worden in Italië ‘tifosi’ genoemd wat zoiets betekent 

als tyfuslijers. Ze zijn berucht om hun luidruchtige on onbeheerste 

gedrag . 

http://www.ditisitalie.nl/ditisitalie-nl/uitgelicht/9-dingen-die-je-nog-niet-wist-van-de-trevifontein/
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 Enkele leuke pizza-weetjes  

- Een pizzabakker in Italië is een pizzaioli. Je spreekt dit uit als 'pietsa ie 

olie’. 

- De pizza ‘Margherita’ werd uitgevonden door de beroemdste pizzaiolo 

van Napels, nl. Raffaele Esposito, ter ere van  de toenmalige koning van 

Italië, Umberto I en zijn vrouw Margaretha. Raffaele Esposito mocht op 

het paleis zijn specialiteit maken en bedacht voor deze unieke gelegen-

heid een pizza in de kleuren van de Italiaanse vlag. De pizza viel bij de 

koningin zo in de smaak, dat deze naar haar werd vernoemd.  

- Pizza calzone betekent letterlijk pizza ‘broekspijp’. 

- De Italiaanse pizza's moeten voldoen aan de richtlijnen van de 

‘Associazione La Vera Pizza Napoletana’.  

- Het deeg van een echte Italiaanse pizzabodem heeft meer dan 24 uur  

moeten rijzen. 
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Griekenland 
Een land met een rijke geschiedenis en dé fundering 

van onze Westerse democratie. Maar, ook het land van 

jullie geliefde excursie Emma Kok. Vandaag zijn de meeste Grieken 

Grieks-Orthodox, liefst 88%. Toch behoort nog 0,02% van de bevolking 

tot het hellenisme. Hellenisme is een moderne religieuze beweging, die 

de Griekse mythologie en de Oudgriekse godsdienst aan de hand van 

antieke en moderne bronnen reconstrueert, en aan de moderne wereld 

aanpast. Als hoofdgoden worden de twaalf Olympische goden vereerd.  

Zeus 

Hera 

Poseidon 

Demeter 

Hermes 

Athena 

Ares 

Aphrodite 

Apollo 

Artemis 

Hephaistos 

Hestia 

Wie zijn deze Goden? 

Ook de olympische spelen zijn afkomstig uit 

Griekenland. De eerste Olympische Spelen 

vonden plaats in 776 v. Chr. en zouden er 

tot 393 n. Chr. ononderbroken worden gehou-

den. Kort nadat keizer Theodosius I in 

een edict had bevolen dat alle cultusplaatsen 

van de Oudgriekse godsdienst moesten worden 

verlaten, verbood hij alle heidense spelen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Griekse_mythologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Griekse_godsdienst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Olympische_goden
https://nl.wikipedia.org/wiki/776_v.Chr.
https://nl.wikipedia.org/wiki/393
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theodosius_I
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edict
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud-Griekse_godsdienst
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Griekse feiten en weetjes 

Griekenland produceert jaarlijks zo’n 300.000 ton olijfolie. Elke Griek con-

sumeert zo’n 20 kg ervan per jaar. 

Nood aan wat zon? In Griekenland schijnt ze 250 dagen per jaar. 

Griekenland kan nogal zwaar zijn voor de longen. Het land staat op num-

mer drie van landen waar nog het meeste gerookt wordt. 

Dat zoveel Griekse deuren en ramen diepblauw zijn, is niet omdat Grieken 

het zo’n mooie kleur vinden. Dit type blauw zou het kwade afweren. De 

witte kleur van hun huizen is dan weer om de hitte buiten te houden. 

In het Oude Griekenland was het beschadigen van een olijfboom een mis-

daad. 

Gelukkige naamdag! Grieken vieren hun naamdag, de dag waarop de heili-

ge gevierd wordt waarnaar ze genoemd zijn. Deze dag is veel belangrijker 

dan hun verjaardag. 

Je hand met open palm en vingers van elkaar opsteken (zoals “halt”) is een 

belediging in Griekenland. 

Als je munten in een nieuwe wagen gooit, brengt dat geluk en veiligheid 

voor de bestuurder. 

Ouzo is een Griekse sterke drank. Als je er water of ijs bij doet wordt de 

heldere drank plots wit als melk. 

In het Oude Griekenland deed je een vrouw een aanzoek door een appel 

naar haar te gooien. Als ze hem ving, betekende dat “ja”.  

Het gezegde, ‘De stier bij de horens vatten’, komt van een Griekse mythe 

waarin de held Hercules het eiland Kreta redt door het dier bij de horens 

te grijpen. 

“Kali mera” betekent “goedendag”, maar op maandag zeggen de Grieken 

“Kali ebdomada”, wat “goede week” betekent en op de eerste dag van de 

maand zeggen ze “Kalo mina”, oftewel “goede maand”. 
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   Rusland 

Rusland is met recht het grootste land ter wereld. Het op één na 

grootste land, Canada, beslaat nog niet de halve oppervlakte van de 

voormalige Sovjetunie. De totale oppervlakte van Rusland bedraagt 

ruim 17 miljoen km². Het land heeft veertien buurlanden: Noorwe-

gen, Finland, Estland, Letland, Litouwen, Polen, Wit-Rusland, Oekra-

ïne, Georgië, Azerbeidzjan, Kazachstan, China, Mongolië en Noord-

Korea. Als we de grenzen, die worden gevormd door smalle zeestra-

ten, meerekenen, komen hier nog bij: de VS, Canada, Japan, Turk-

menistan, Iran, Turkije en Zweden. 

Vanwege zijn uitgestrektheid én de gemoedelijkheid van de Russi-

sche bevolking wordt het land ook wel eens bestempeld als de 

'Russische beer'. Het moderne Rusland wordt politiek gezien als op-

volger van de Sovjetunie, hoewel bij de val van dat regime verschil-

lende staten zich van Moedertje Rusland afscheidden.  
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Russische weetjes 

De oppervlakte van Rusland is even groot als die van de planeet Pluto. 

De Russische pijpleidingen kunnen de wereld zes keer omvatten. 

De helft van de wereldvoorraad verrijkt uranium bevindt zich in Rus-

land. 

De Russische bevolking liep sinds 1993 terug met 6,6 miljoen mensen. 

The Adler–Krasnaya Polyana weg in Sotsji zou goedkoper zijn geweest 

als hij was geplaveid met foie gras. 

Rusland heeft negen tijdzones, meer dan enig ander land. 

Rusland heeft nog voor 75 jaar oliereserves. 

9 miljoen Moskovieten reizen dagelijks met de metro, meer dan in 

Londen en New York bij elkaar. 

Per 100.000 mensen worden er in Rusland 2 keer meer mensen ver-

moord dan in de VS. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Russia_natural_population_growth_rates_2012.PNG
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De 10 meest gesproken talen ter wereld 

1 Mandarijns 1.026 miljoen sprekers 

2 Engels 765 miljoen sprekers 

3 Spaans 466 miljoen sprekers 

4 Hindi 380 miljoen sprekers 

5 Arabisch 353 miljoen sprekers 

6 Russisch 272 miljoen sprekers 
7 Bengaals 250 miljoen sprekers 

8 Portugees 217 miljoen sprekers 

9 Indonesisch 163 miljoen sprekers 

10 Zwahili 140 miljoen sprekers 



18 

     Ni hao! Gearriveerd in China! Het land 

met het meeste aantal inwoners. Zo erg zelfs dat 

de regering besloot om in 1979  de éénkindpo-

litiek in te voeren. Dit leverde echter vele pro-

blemen op waardoor er nu een tweekindpolitiek 

heerst. China is vandaag een republiek met als regeringspartij de CCP. 

Maar vroeger was China een keizerrijk, tot in 1911 de revolutie uitbrak 

en in 1912 de laatste keizer, keizer Puyi, afstand deed van de troon. Hij 

bleef wel tot 1924 gevangene in de verboden stad. De prachtige film 

‘The Last Emperor’ van regisseur Bernardo Bertolucci verhaalt het tra-

gische leven van deze laatste keizer. 

Het Chinese nieuwjaar 

De chinezen vieren niet het gewone nieuwjaar, maar het chinese 

nieuwjaar. Dit feest wordt de eerste twee weken van de eerste maand 

van de chinese kalender gevierd. Drakendansen en leeuwendansen 

zijn altijd van de partij. Elk jaar staat in een teken van een dier van 

de chinese zodiac. Dit jaar is het jaar van de haan. 

Meevieren? Hier zijn enkele gebruiken die horen bij het Chinese nieuw-

jaar. 

Wat je ook doet, maak niemand wakker tijdens het nieuwjaar. Zo voor-

kom je dat deze persoon het hele jaar door lui is.  

Ook je haar wassen op nieuwjaar is taboe! Dit komt omdat het chinese 

woord voor haar “fa” klinkt als het woord voor welvaart, “fa”. Ze geloven 

dat je door je haar te wassen je letterlijk je welvaart mee wegwast.  

Heb je toch per ongeluk je haar gewassen? Geen probleem, draag dan 

vooral rode kleren aangezien de kleur rood welvaart symboliseert. 

 

China 
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Welk dier ben jij? 
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Mulan: wie was ze echt? 
Een van de meest geliefde Disneyverhalen, Mulan uit 1998, is 
gebaseerd op een chinees gedicht. In het gedicht nam Fa Mu-
lan de plaats van haar vader in, in het leger. Haar vader was te 
oud en te ziek, terwijl haar jongere broer nog maar een kind was. 
Aangezien vrouwen toen niet werden toegestaan in het leger, 
vermomde ze zich als een man. Later werd ze beloond door de 
keizer, die van haar een hoge officier wou maken. Mulan was 
toen nog steeds niet ontmaskerd, maar besloot om het offer te wei-
geren en keerde terug naar huis. 

We weten niet zeker wanneer Mulan zou geleefd hebben. Ve-
len geloven dat ze leefde tijdens de noord- en zuid-dynastie’s. 
Dit was omstreeks  386-589 na Christus. De oorlog waarin ze 
vocht duurde zo’n 12 jaar. 

Het verhaal van Mulan wordt in verschillende bronnen ver-
meld. Telkens heeft ze daarin een andere achternaam. Zo heet 
ze ook wel Hua Mulan, Wei Mulan en Zhu Mulan. 
Jammer genoeg bestaat het originele werk niet meer en wordt er 
enkel naar verwezen in boeken uit de twaalfde eeuw. 
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Last but not least: interessante weetjes over China 

1. Op sommige scholen in China moeten studenten een doos over hun 

hoofd zetten. Zo kunnen ze niet afkijken. 

2. Chefs in China koken eieren in urine. 

3. In China wonen meer Engelssprekenden dan in de Verenigde Staten. 

4. 30 miljoen mensen in China wonen in een grot. 

5. Het wereldrecord file in China duurde ten minste 11 dagen. 

6. Er bestaan konijnen zonder oren in China. 

7. Zong Qinghou, de 3e rijkste man van China, leeft van 20 dollar per dag 

en eet het zelfde eten als zijn werknemers. 

8. Alle panda's in de hele wereld zijn eigendom van China. Als je ergens an-

ders een panda ziet, wordt de panda verhuurd. 

9. Een man uit China klaagde zijn vrouw aan wegens lelijk zijn. Hij won. 

10. Je krijgt de doodstraf in China als je een pandabeer vermoord. 

11. Het is in China verboden te adverteren met het woord 'luxe'. 

12. China heeft een strand gevuld met rood zand. 

13. Er is een plaats die YOLO heet in China. 

14. In China bestaan slechts 200 familienamen. 

15. In China staat het getal "666" voor geluk. 

16. In China is urine een ingrediënt bij een bepaald theesoort. 

17. Twitter is geblokkeerd in China, net zoals Facebook en Youtube. 

18. China gebruikt 70% van alle sekspoppen ter wereld. 

19. In China mag je de IKEA inlopen voor een dutje in de showrooms. 

20. In China kun je voor 31 dollar per week een vriendin huren. 

21. In China is er een nationaal paaldans team. 

22. Jay-Z, Miley Cyrus en Brad Pitt mogen allemaal niet meer filmen in Chi-

na van de Chinese regering. 

23. In China heb je professionele schetenruikers. Een schetenruiker ver-

dient 40.000 euro per jaar. 

24. De XBox, Wii, Playstation en alle andere game consoles zijn verboden 

in China, terwijl ze daar allemaal gemaakt worden. 
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Japan 

Japan in het Japans is Nihon of 

Nippon. Verwarrend denkt u? Inder-

daad! Al wordt Nihon meestal on-

officieel gebruikt, terwijl Nippon offici-

eel is en ook voorkomt op postzegels, 

sportteams, etc. Dat het Japans geen ge-

makkelijke taal is wisten we al, maar bui-

ten de gebruikelijke moeilijkheden heeft 

het Japans ook een heleboel woorden die 

niet vertaalbaar zijn. Zo bestaat er een woord 

voor de zonnestralen die door de bomen schijnen, namelijk 

komorebi. Heb je ooit al eens een mooi meisje gezien langs achteren 

en je een bult geschrokken toen je haar gezicht zag? Geen nood de Ja-

panners hebben hiervoor het perfecte woord, Baku-chan. 

 

Naast de vreemde woorden heeft Japan ook een heleboel gewoontes 

dat wij hier niet hebben. Zo  komt het vaak voor dat Japanse werkne-

mers doen alsof ze slapen. Zo trachten ze te laten zien dat ze tot het 

uiterste gaan bij hun werk. Al is het niet de bedoeling dat je doet alsof 

je slaapt. Japan staat ook bekend voor zijn noedels, meestal worden 

deze zeer warm geserveerd, waardoor het de gewoonte is om ze naar 

binnen te slurpen. Dit doe je niet met gewone soep. Het meeste eten in 

Japan wordt gegeten met stokjes. Natuurlijk horen bij deze stokjes ook 

de nodige etiquette. Zo hoor je niet je stokjes rechtop te steken in je 

eten of eten door te geven. Dit symboliseert namelijk een begrafenis en 

wordt gezien als iets heel onbeleefd. Ook wijzen met je stokjes is not 

done. 
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Nello is een arme weesjongen in een arm boerendorp aan de rand van 
de stad Antwerpen. Zijn moeder sterft als hij twee jaar oud is. Nello blijft 
achter in de handen van zijn grootvader, Johan Daas, een oude man die 
nog gevochten heeft in het leger van Napoleon. 

Elke dag vervoert hij met zijn grootvader verse melk van de boerderij 
naar de burgers in de stad. Op een dag vinden ze langs de weg een door 
mishandeling uitgeputte trekhond, 'Patrasche', die daar achtergelaten is 
door zijn meester. Nello en zijn grootvader vangen het dier op. Nello en 
Patrasche worden een grote hulp voor de steeds ouder en zieker wor-
dende Johan, die de melkhandel steeds meer moet overlaten aan Nello 
en zijn hond. Desondanks ontwikkelt Nello zich als een gelukkige jongen: 
hij schept een intense vriendschapsband met zijn hond en met het doch-
tertje van de lokale molenaar, Alois. 

Bovendien blijkt Nello een begenadigd tekenaar te zijn. Tijdens zijn be-
zoeken aan de kathedraal van Antwerpen staat hij vol bewondering voor 
de schilderijen van Rubens, die voor hem een groot voorbeeld blijken te 
zijn. Hij is dan ook misnoegd als blijkt dat de 
twee schilderijen van de kruisafneming, op de 
zijaltaren, verborgen blijven voor het niet-
betalend publiek, er vast van overtuigd dat 
Rubens het zelf nooit zo zou hebben gewild. 
Op een dag ziet hij in een tekenwedstrijd 
een kans om zijn talent te tonen aan de we-
reld. 

De molenaar is niet echt opgetogen 
met de vriendschap tussen zijn 
dochter en Nello en probeert zijn 
dochter weg te houden van de 
jonge armoedzaaier.  

 

Het verhaal van “Nello en Patrasche” 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melk_(drank)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekhond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molenaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Paul_Rubens
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Deze kroniek is weliswaar een Belgisch verhaal, al is het hier eerder 

onbekend. Toch lokt de sage elk jaar heel wat toeristen uit Japan naar 

Antwerpen. In Japan is dit verhaal immers immens populair en kent 

elk kind het. De stad Antwerpen wou dit fenomeen steunen waardoor 

er nu een monument ter ere van “Nello en Patrasche” te vinden is aan 

de kathedraal. 

Nello's grootvader overlijdt en als de molen afbrandt krijgt Nello bij 

overmaat van ramp al snel de schuld op zich geschoven, waardoor 

hij zijn melk niet meer kan verkopen. Nello staat al snel op straat. Als 

hij verneemt dat hij ook de tekenwedstrijd, waar hij zijn laatste hoop 

op had gevestigd, niet heeft gewonnen, stort hij zich op kerstavond 

teleurgesteld neer in de kathedraal van Antwerpen. Hij sterft van 

ontbering, met zijn hond in de armen gekluisterd, terwijl het maan-

licht de kruisafneming van Christus voor zijn ogen ontsluiert. 
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Geisha vs Maiko? 

Een geisha is een hoogopgeleide en gerespecteerde Japanse gast-

vrouw die zorgt voor vermaak op feestjes in Japanse theehuizen. 

Haar taak is de gasten te entertainen met een gesprek, zang, muziek 

en dans. Dit is niet alleen voor mannelijke gasten bedoeld, wat wel 

vaak de veronderstelling is, maar net zo goed voor vrouwen. Mannen 

die ozashiki (feestjes in theehuizen) organiseren, nemen vaak hun 

echtgenote mee. Daarnaast kunnen ook vrouwen, die ozashiki ge-

ven, vragen om gezelschap van geisha's. Dit was namelijk een uiting 

van prestige en verleende status aan de feestjes.   

Een maiko daarentegen is een Geisha in wording en is nog bezig aan 

haar opleiding. Je bent Maiko van je vijtiende tot je twintigste. Een 

maiko ziet er overigens ook anders uit. Zo dragen de Maiko meer 

versiersels in hun haar en hebben ze geen pruik. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theehuis
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Thailand 

Welkom in Krunhthep Mahanakhon Bovorn Ratana-

kosin Mahintharayutthaya Pop Noparatratchatchani Bu-

rirom Udomratchanivetmahasathan Amornpiman Avar-

tarnsathitsakkathatti Yavisnukarmprasit. 

Een echte tongtwister, maar dit is de naam van de Thaise 

hoofdstad Bangkok. Met deze naam is het meteen de hoofd-

stad met de langste naam ter wereld. Thailand is een echt va-

kantieparadijs, met maar liefst 1430 eilanden en een kustlijn 

van  3219 kilometer lang. 

Bijzonder is dat de Thaise bevolking drie keer per jaar 

nieuwjaar viert. Het Thaise nieuwjaar dat in april plaats-

vindt en drie dagen duurt. Het boeddhistische nieuwjaar, 

dat plaatsvindt vlak na het Thaise nieuwjaar en het gewone 

nieuwjaar zoals wij het kennen. 

Thais eten is meestal heel lekker, maar toch bestaat de thaise 

keuken uit een aantal bedenkelijke gerechten. 

Baak bpet                                 Gong Chae Nam Pla                   Goong Ten 

Oftewel eendensnavel           Oftewel rauwe sprinkhaan        Oftewel levende garnalen    

Ook al kan je deze gerechten vinden in Thailand, ze zijn zeker en vast niet 

de norm. Dus angst voor horrorverhalen tijdens je restaurantbezoek is niet 

nodig.                                                                                                           
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Thaise weetjes 

1. De naam 'Thailand' is in het Thais 'Prathet Thai', wat 'Land van de Vrijen' 

betekent. Thailand is dan ook het enige land in Zuidoost-Azië dat nooit 

gekoloniseerd werd door een Europese natie. 

2. In Thailand vind je 's werelds grootste gouden Boeddha, de groot-

ste krokodillenfarm en het grootste restaurant ter wereld. 

3. 's Werelds kleinste zoogdier, de Craseonycteris Thonglongyai 

(de hommelvleermuis) is ook te vinden in Thailand. 

4. Het Thaise alfabet heeft 32 klinkers en 44 medeklinkers. 

5. Een tiende van alle diersoorten op aarde leeft in Thailand. 

6. Thailand is de thuisbasis van 's werelds langste slang, de netpython. De 

grootste die ooit werd gevonden was meer dan 10 meter. 

7. In Thailand leeft ook 's werelds langste giftige slang, de koningscobra. Een 

beet van deze slang kan een olifant doden. 

8. De Mekong rivier, die een deel van Thailand's oostelijke grens vormt, be-

vat meer dan 1.300 vissoorten. Een aantal van 's werelds grootste zoetwater-

vissen, waaronder de gigantische meerval, die wel 10 meter lang kan worden, 

leeft hier. 

9. Een eeuw geleden leefden er in Thailand meer dan 100.000 olifanten, 

waarvan ongeveer 20.000 ongetemde. Nu zijn er nog zo'n 5.000, waarvan 

minder dan de helft in het wild leeft. 

10. Thailand is 's werelds grootste producent van tin. 

11. Elk jaar bezoeken ongeveer zes miljoen buitenlandse toeristen Thailand. 

Ook wonen er in Thailand vele emigranten uit ontwikkelde landen. 

12. De bevolking van Thailand staat op 67.091.089, waarmee het is gerang-

schikt als 20e in de wereld. 

13. Jongeren mogen als ze 15 zijn naar een club, maar ze mogen niet drin-

ken en ze mogen alleen binnen onder begeleiding van beide ouders. 

14. Don Mueang International Airport heeft met 132,2 meter de hoogste 

verkeerstoren ter wereld. 

15. Bangkok wordt ook wel het 'Venetië van het Oosten' genoemd vanwege 

het grote aantal kanalen. 
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India 

 India ligt op het Indisch 

subcontinent en is voor het 

grootste deel een schiereiland, 

dat in het westen en zuiden 

grenst aan de Indische Oceaan en in 

het oosten aan de Golf van Bengalen. In het 

noorden grenst het land (van west naar oost) 

aan Pakistan, China 

(nl. Tibet), Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. 

Ten zuidoosten van India in de Indische Oceaan ligt 

de eilandstaat Sri Lanka en ten zuidwesten ervan liggen 

de Malediven. De hoofdstad is New Delhi, maar de 

grootste stad van het land is Bombay. India is 

een federale republiek onderverdeeld in 29 staten, 6 unieterritoria en 1 

nationaal hoofdstedelijk territorium. 

India staat bekend voor haar vele tempels en monumenten. Eén daar-

van is een nieuw wereldwonder, namelijk de Taj Mahal. 

De Taj Mahal, in de stad Agra, is het beroemdste monument van In-

dia. 

 

Wanneer Mumtaz Mahal (Parel van 

het Paleis) tijdens de geboorte van 

haar 15e kind in 1631, na een hu-

welijk van 17 jaar, op sterven ligt, 

belooft Shahjahan haar nooit meer 

een kind te verwekken en het 

mooiste gebouw voor haar te laten 

bouwen. De echte naam van Mum-

taz was Arjumand Bano Began. 

 

 

 

De Taj Mahal 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indisch_subcontinent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indisch_subcontinent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schiereiland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indische_Oceaan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Golf_van_Bengalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tibetaanse_Autonome_Regio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bhutan
https://nl.wikipedia.org/wiki/Myanmar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maldiven
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Delhi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bombay
https://nl.wikipedia.org/wiki/Federale_republiek
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Twee jaar na de dood van zijn vrouw begon de bouw, welk 22 jaar zou 

duren en in 1653 was het voltooid. Uit alle hoeken van de wereld zo-

als Perzië, Italië, Frankrijk en Iran werden beroemde architecten aan-

getrokken. De keizerlijke schatkist was onuitputtelijk. 

 

Dit volmaakt symmetrische praalgraf is volledig gemaakt van wit mar-

mer en uitbundig versierd met gestileerde bloemmotieven (de Indiase 

bloem, de Lotus). Deze motieven zijn typisch rood en zwart, en inge-

legd met halfedelstenen, met smalle strepen zwart marmer volgens de 

Pietra dura techniek. Op plaatsen waar het marmer niet is ingelegd, 

zijn fijne geometrische figuren uitgesneden. 

 

Naast de Taj Mahal staan 4 mina-

retten, die allen ietwat scheef staan. 

Deze zijn met opzet zo gebouwd 

zodat, wanneer er ooit een aardbe-

ving zou plaatsvinden en de mina-

retten zouden omvallen, deze niet 

vallen in de richting van het mau-

soleum zelf. Bijgevolg zal de Taj 

volledig  onbeschadigd blijven. 

Er zijn tenminste 37 personen bij het ontwerp van de Taj Mahal be-

trokken geweest. Een belangrijke architect was Isa Khan, afkomstig uit 

Shiraz te Iran. De hoofdarchitect was de uit Albanië afkomstige 

Mehmed Isa. Hij legde de perfecte creatie op tafel. 

Echter, om een betere beeldvorming van het verdriet van de keizer te 

krijgen liet hij zijn eigen vrouw op een gruwelijke manier vermoorden. 

Daarna kreeg hij een visioen waarin de contouren van een witte en 

een zwarte Taj Mahal tegenover elkaar stonden. 
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Big Mac 

Een Big Mac heet in India 'Maharaja Mac'. Hij is 

niet gemaakt van rundvlees, maar van kip. Dit 

omdat de koe door Hindoes als heilig dier 

beschouwd wordt. 

 
 
 

Werkgever 

De Indiase Spoorwegen, Indian 
Railways (IR), is de grootste 

werkgever ter wereld en heeft 

maar liefst 1,6 miljoen werkne-

mers in dienst! 

Postkantoren 

In geen land ter wereld vind je zoveel 

postkantoren als in India. Het versturen 

van een kaartje naar Nederland kost 

slechts 10 Rupees (0,15 euro).  

 
 

 
Navigatie 

Nederland mag dan bekend staan als 

zeevarende en kaartenmakende natie, 

de kunst van het navigeren is toch 

echt afkomstig uit India. Ons woord 

'navigatie' stamt direct af van het 

woord navgatih uit het Sanskriet. 

 

Het dagelijkse leven in India 
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Wiskunde 

Het decimale stelsel, de waarde van pi, het getal '0', negatieve getallen, 

de algebra, trigonometrie en calculus: we hebben het allemaal te danken 

aan de Indiërs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schaakmat 

Het schaakspel ontstond 1500 jaar geleden in het noorden van India 

(toen Oost-Perzië). Het Nederlandse woord Schaak komt van het Perzi-

sche Sjah (koning). De term schaakmat is een verbastering van het Per-

zische Sjah Matah: 'de koning is gevangen'. 
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Elke dinsdagavond tijdens het schooljaar zijn studenten en jonge wer-
kenden welkom voor een taizé-gebed in ons St.-Michielshuis. Aanslui-
tend is er altijd spaghetti à volonté, dit aan studentikoze prijs. 
 
Met de start van het academiejaar willen we studenten een gezond 

en mentaal duwtje in de rug geven. Geef daarom bij het binnenko-

men deze bon af en geniet van 1x gratis spaghetti! 

 

Wanneer: Iedere dinsdag 

Plaats: Lange Violettestraat 277 

Uur: 19.30u 

  

 

BON  

taizé  

+ 

spaghetti 

BON VOOR SPAGHETTI 
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Zuid-Afrika 

Zuid-Afrika heeft een rijke koloniale ge-

schiedenis, die begon toen de Ne-

derlanders in de 17e eeuw Kaapstad 

stichtten. Na anderhalve eeuw van Ne-

derlandse kolonisatie werd 

de Kaapkolonie overgenomen door 

het Verenigd Koninkrijk. Hierop migreerden een groot aantal Neder-

landstalige kolonisten, bekend als ‘Boeren’ naar het binnenland en 

stichtten verschillende Boerenstaten, waarvan uiteindelijk de Zuid-

Afrikaansche Republiek en de Oranje Vrijstaat de belangrijkste waren.  

In de twintigste eeuw heerste apartheid, die in 1990 werd afgeschaft. 

Kort daarna werd Nelson Mandela de eerste zwarte president van Zuid-

Afrika. 

Zuid-Afrika is een land met diverse bevolkingsgroepen en elf officiële 

talen, waaronder het aan het Nederlands verwante Afrikaans. Wat voor 

velen een dankbare bron van vermaak is. Bekijk maar even deze vbn. 

Loslyf: Iemand die veel flirt met jongens of meisjes en overigens zeer “losbandig” is, 

a.k.a een sletje. 

Amperbroekkie: Een string 

Skootrekenaar: Zo noem je je laptop. Omdat je ‘m op schoot kunt zetten en ermee 

kunt schrijven en rekenen.  

Bromponie: Lekker brommen op je bromponie klinkt misschien niet zo badass, maar 

is het wel. Een bromponie is namelijk een scooter. 

Riller. Een eng boek of een enge film daar ga je van rillen. Thriller it is.  

Spoedvark: Een wegpiraat 

Hysbak: Mensen die te lui zijn om de trap te 

nemen, gebruiken liever de hysbak oftewel 

een lift.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaapkolonie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigd_Koninkrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrikaansche_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Afrikaansche_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranje_Vrijstaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afrikaans
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Vijf dingen die je nog niet wist over Nelson Mandela 

Mandela staat bekend als de nobelprijs-winnaar 

voor de vrede en hét boegbeeld van de anti-

apartheidbeweging, maar toch zijn er nog een 

aantal feiten die vaak vergeten worden door de 

media. 

1.Zijn ouders hebben hem nooit Nelson ge-

noemd. Toen hij geboren werd kreeg hij de 

naam Rolihlahla Dalibhunga Mandela, wat ze op 

zijn basisschool veranderden in Nelson omdat 

dat een meer ‘christelijke’ naam was. 

 

2. Hij kon zich bijzonder goed vermommen. Gedurende de periode 

voorafgaand aan zijn gevangenschap werd hij door de overheid en poli-

tie gezien als opstandeling tegen het regime van de Apartheid. Hij pro-

beerde uit hun handen te blijven door zich onder meer te vermommen 

als chauffeur, zo schrijft hij in zijn biografie. 

 

3. Hij was niet echt een goede student, zegt hij zelf. In zijn jeugd begon 

hij aan een studie aan University College of Fort Hare, maar daar werd 

hij weggestuurd omdat hij meedeed aan protesten tegen de overheid. 

Hij begon later een studie rechten aan een andere universiteit, maar 

maakte deze niet af. Pas toen hij in de gevangenis zat voltooide hij zijn 

studie rechten. Overigens had hij aan het einde van zijn leven meer dan 

50 eervolle graden gekregen, van diverse universiteiten. 

 

4. Zijn principes waren belangrijker voor hem dan zijn vrijheid. Hij 

spendeerde 27 jaar in de gevangenis, waarvan het grootste deel op Rob-

beneiland in Zuid-Afrika. In 1990 kwam hij vrij - tevens het einde van 

de Apartheid. 

 

5. Tijdens zijn gevangenschap kreeg hij drie keer een aanbod voor ver-

vroegde vrijlating, maar er stonden altijd voorwaarden tegenover waar 

Mandela niet mee akkoord ging. 
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Top 10 grootste moskeeën ter wereld 

1 Masjid al-Haram Mekka 

2 Moskee van de Profeet Medina 

3 Imam Reza Moskee Iran 

4 Faisal Moskee Pakistan 

5 Taj-ul-Masajidmap India 

6 Istiqlal Indonesië 

7 Hassan II Moskee Marokko 
8 Badshahimoskee Pakistan 

9 Vrijdagmoskee Delhi 

10 Saleh Moskee Jemen 
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Marokko 

De oudste staat in het huidige 

Marokko was het inheem-

se koninkrijk Mauretania en be-

stond vanaf 110 v. Chr. De mo-

derne staat Marokko is ontstaan 

toen het land 

zich onafhankelijk verklaarde van Frankrijk en Spanje op 2 maart 

1956. De Frans-Spaanse bezetting van Marokko begon in 1912. De 

hoofdstad van Marokko is Rabaten, de grootste stad is Casablanca. An-

dere belangrijke steden zijn Fez, Marrakesh, Agadir, Tanger, Oujda, 

en Nador.  

De Muntthee is de nationale drank die veel in Marokko gedronken 

wordt. De thee drinkt men na de maaltijd en vaak maken de mannen 

hem klaar. Ook al is het een warme drank, Marokkanen drinken het de 

ganse dag door. Aankopen en overeenkomsten worden traditioneel be-

zegeld met een glaasje thee. Je kan ook geen huis of restaurant verlaten 

zonder een glaasje thee.  

 1 liter kokend water 

 1 bussel verse munt 

 Griessuiker naar eigen smaak 

 0,5 el gunpowder (groene 

thee) 

Muntthee recept: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mauretania_(oudheid)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_(staatkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabat_(Marokko)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Casablanca_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fez_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marrakesh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Agadir
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tanger
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oujda
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nador
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De 7 Moderne Wereldwonderen 

1 Taj Mahal India 

2 Petra Jordanië 

3 Machu Picchu Peru 

4 Chinese Muur China 

5 Colosseum Rome 

6 Christus de Verlosser Brazilië 

7 Chichén Itzá Mexico 

Top 10 grootste kerken ter wereld 

1 Sint-Pietersbasiliek Vaticaanstad, Italië 

2 Basiliek van Aparecida Aparecida, Brazilië 

3 Kathedraal van Sevilla Sevilla, Spanje 

4 Kathedraal Saint John the Devine NY, USA 

5 Dom van Milaan Milaan, Italië 

6 Mariabasiliek van Lichen Lichen Stary, Polen 

7 Kathedraal van Liverpool Liverpool, UK 

8 Kerk van de heilige drievuldigheid Fatima, Portugal 

9 Basiliek van Zaragoza Zaragoza, Spanje 

10 Kathedraal van de heilige Sava Belgrado, Servië 
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Brazilië 

Brazilië is het grootste land van Zuid-

Amerika en is qua oppervlakte het vijfde 

land van de wereld. Brazilië kent dus grote 

afstanden, afstanden die vaak niet zomaar 

te overbruggen zijn met auto, bus of trein 

maar waar vaak een vliegtuig aan te pas 

moet komen.  

 

 

Geografisch gezien kan je Brazilië in 4 

grote regio's verdelen:  

 de lange smalle kustregio van Noord naar Zuid 

 het grote centrale plateau 'Planalto Brasileiro' 

 de Amazone laagvlakte in het Noorden 

 en de wat kleinere Parana-Paranaqua laagvlakte in het Zuidwes-

ten 

Het hoogste punt van Brazilië, voor de bergliefhebbers onder ons, is 

de Pico de Neblina, 3.014 meter hoog. Deze berg ligt in het noorden 

van het Amazone-gebied (waar we helaas niet komen). 

Door de immense afmetingen van het land zien we hele verschillende 

klimaten. Van heel tropisch in het noorden van Brazilë tot een gema-

tigd klimaat in het zuiden waar het af en toe zelfs kan sneeuwen. 

 

  



40 

De Brazilianen zijn ontstaan uit drie bevolkingsgroepen: de India-

nen, de Portugezen en de Afrikanen. De Indianen maken nog 

slechts een klein deel uit van de totale bevolking. Ze zijn overvleu-

geld door de Portugese immigranten, die er sinds 1500 zijn neerge-

streken, maar ook door de Afrikanen die als slaven naar Brazilië wer-

den verscheept. De hedendaagse bevolking bestaat uit: 

 53% Blanken 

 22% Mulatos (van Afrikaanse afkomst) 

 12% Mamelocus (van Indiaans-Europese afkomst) 

 11% Zwart 

 2% Overige: Aziaten, Indianen en Cafuzos (van Indiaans-

Afrikaanse afkomst). 

 

Ondanks de gezamenlijke geschiedenis zijn de economische en soci-

ale verschillen tussen de 

bevolkingsgroepen erg 

groot. Er is niet sprake 

van één cultuur. De soci-

ale ongelijkheid behoort 

tot de meest schrijnende 

van de wereld. Officieel 

kent Brazilië geen ras-

senongelijkheid maar de 

lagere sociale klassen 

zijn zwarter van kleur 

dan de hogere. Niette-

genstaande er rijke en arme blanken bestaan, zijn de zwarten vrijwel 

zonder uitzondering arm. Ook bij adoptie zie je deze rassenongelijk-

heid terugkomen. Kinderen met een donkere kleur worden eerder 

voor buitenlandse adoptie aangemeld. Discriminatie bestaat in Brazi-

lië wel degelijk. Het zijn de sporen van een koloniale slavensamenle-

ving.  
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Carnaval is het grote, vijf dagen durende 

feest dat door vrijwel alle Brazilianen 

op een uitbundige wijze gevierd 

wordt.  

 

Grote carnavalsteden zijn Olinda, Sal-

vador en Recife. Maar vooral Rio de 

Janeiro, waar het carnaval van de 

“carioca’s”, de inwoners van Rio, de grootste 

toeristische trekpleister van Brazilië vormt, is dé car-

navalstad bij uitstek.  

 

De grote parade van Rio de Janeiro wordt twee keer 

gehouden, meestal op zondag en maandag. Het car-

naval begint echter op de vrijdag daarvoor al op de 

straat. De optredens van de veertien grote sambascholen in de grote 

parade en in het stadion “sambódromo” zijn een fascinerend zicht. 

Bij de grootste sambascholen doen dan duizenden dansers en trom-

melaars (samba do enredo) mee. De voorbereidingen duren het hele 

jaar. Eerst kiest men een thema en daarna worden de kostuums ont-

worpen en de praalwagens gebouwd. De groepen worden beoordeeld 

door een jury waardoor het een echte wedstrijd is geworden. Heel 

veel toeristen gaan naar Brazilië op vakantie om dit spektakel mee te 

maken. 
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Brazilië is het grootste katho-

lieke land ter wereld. Bijgelo-

vig en spiritueel als ze zijn, 

vormen de Brazilianen een 

dankbare doelgroep voor 

religieuze en semi-religieuze 

bewegingen. Toch zijn de 

Brazili-

anen 

vooral katholiek, al 

heeft het katholicisme 

zich vermengd met 

mystieke elementen 

uit de inheemse en 

vooral de Afrikaanse 

cultuur. Het geloof is 

diepgeworteld en 

een wezenlijk onder-

deel van hun cultuur. 

Brazilianen zijn gek op voet-

bal. Het land heeft legenda-

rische voetballers voortge-

bracht (Garrincha, Pelé, Ro-

mario, Ronaldo). Het maat-

schappelijk leven ligt stil als 

“Brasil” speelt. Vier keer 

maar liefst is Brazilië wereld-

kampioen geworden.  

Een ander zeer populair bal-

spel is volleybal. In korte tijd 

heeft het Braziliaanse volley-

balteam zich naar de top van 

de wereld gespeeld. In 1992 

versloeg het Nederland tij-

dens de Olympische Spelen, 

in 

de finale. Ook 

strandvolley is erg 

populair onder de 

jongeren in Brazilië.  
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Peru 

Het land van de Inca’s, een rijke geschiedenis 

die nu nog steeds te bezichtigen is wanneer je on-

der andere Machu Picchu bezoekt.  Alhoewel het land 

nu verschillende etnische groepen kent staat het 

nog steeds bekend als het land van de Inca’s. 

De Inca’s 

De Inca’s waren een belangrijk volk uit de 13e tot 

en met de 16e eeuw. Tot de 13e eeuw was het gebied van de Inca’s nog 

niet zo groot en was het nog geen machtig volk. Ze leefden naast ver-

schillende andere volkeren in het Andesgebied aan de westkust van 

Zuid-Amerika. De Chimú waren op dat moment het machtigste volk in 

de Andes. De Inca’s woonden in een gebied waar nu ongeveer Peru 

ligt. Cuzco was hun hoofdstad. 

Hun ondergang 

Toen de Inca’s op het hoogtepunt van hun macht waren, begon een 

besmettelijke Europese ziekte, mogelijk de pokken, zich vanuit Midden

-Amerika naar Zuid-Amerika te verspreiden. Ook de Inca-heerser 

Huayna Capac stierf aan deze ziekte. Later bereikten ook andere be-

smettelijke ziekten Zuid-Amerika door Europeanen die op ontdek-

kingsreis waren en die ziekten met zich meedroegen. Deze ziektes 

waartegen de Amerikaanse volkeren totaal geen weerstand hadden, eis-

ten veel levens. Huayna Capac had zijn rijk onder zijn twee zoons willen 

verdelen. Maar na zijn overlijden in 1522 begonnen zijn zoons, Ata-

hualpa en Huascar, een oorlog. Beiden wilden de macht over het gehe-

le rijk in handen hebben. Huascar had in eerste instantie het grootste 

deel van het rijk in zijn macht, waaronder de hoofdstad Cuzco. Atahual-

pa had echter een sterk leger en wist in 1532 Huascar te verslaan.  
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Machu Picchu 

Machu Piccu is een Incastad waarvan men vermoedt 

dat ze gebouwd is in 1440 onder leiding van 

Pachacuti. Hij was de negende Sapa Inca (Inca-

heerser) en vanaf het moment dat hij de troon be-

steeg in 1438 begon het Incarijk uit te groeien tot 

één van de grootste en belangrijkste rijken in die re-

gio. 

 

Omdat Machu Picchu ontoegankelijk gelegen ligt, 

werd deze stad nooit door de Spanjaarden gevonden 

en zo bleef het als een van de weinige Inca-steden 

intact. Pas in 1911 herontdekte Hiram Bingham het 

eeuwenoude Machu Picchu, dat verborgen lag onder 

een dikke laag groene begroeiing. Sindsdien is de 

verborgen stad uitgegroeid tot een populaire toeris-

tische attractie in Peru.  
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Mexico 

 

Mexico heeft 104 miljoen inwoners, waarvan 60% mestizo 

(Spaans-indiaans), 30% inheems en 9% blank. Bovendien zijn er 

Mexicanen met voorouders uit andere Europese landen en met 

Arabisch en Chinees bloed. De hoofdstad Mexico-stad herbergt 

bijna een kwart van alle Mexicanen en heeft 24 miljoen inwo-

ners. 



47 

In het klassieke tijdperk van 300 tot 900 na Christus ontwikkelde zich de 

urbanisatie. Tevens ontstond toen het schrift en de kalender. Een voor-

beeld van dit tijdperk is Teotihuacan, stad van de goden, in het noordoos-

ten van Mexico en gebouwd door de gelijknamige belangrijke beschaving. 

De invloed van de Maya's in Mexico kan je nu nog steeds goed zien in de 

vormen van de piramides als Palanque en Yaxchilan uit ongeveer 600 tot 

800 na Christus. De laatste klassieke periode (800-1000 na Chr.) is her-

kenbaar aan de Puuc-stijl waarin steden als Uxmal werden gebouwd. 

 

In de postklassieke periode van het jaar 900 tot 1519 volgden verschillen-

de volkeren elkaar op. De Tolteken vestigden rond het jaar 900 hun 

hoofdstad Tollan en breidden hun macht snel uit. Ook de Mixteken kwa-

men opdraven en verjoegen de Zapotheken. Rond het jaar 1000 bezaten 

zij het Dal van Oaxaca. Chichen Itza werd wedergeboren in de 11e en 12e 

eeuw door een invasie van de Tolteken. 

De Azteken veroverden Midden-Mexico en vestigden Tenochtitlan in 

1345. In 1428 ontstond het drievoudig verbond Tenochtitlan-Texcoco-

Tlacopan als machtige confederatie.  

In 1517-1518 kwamen de eerste Spanjaarden aan wal op het schiereiland 

Yucatan. Ze veroverden Isla Mujeres, Vrouweneiland, als eersten. Ziektes, 

zoals tyfus, pokken en de griep, die de Spanjaarden meebrachten deed de 

bevolking drastisch krimpen van 25 miljoen in 1519 tot 2 miljoen in 1599.  

 

Mexico werd in het jaar 1821 onafhankelijk en in 1824 een federale repu-

bliek met een nieuwe grondwet. De eerste Mexicaanse president heette 

Guadalupe Victoria. Hij schafte officieel de slavernij af. 

 

Op 5 mei 1862 vond de Slag bij Puebla plaats en werd een Frans leger 

vernederend verslagen. Deze dag is tot op heden een nationale feestdag in 

Mexico. In 1910 ontstond de Mexicaanse Revolutie doordat de liberalen 

en guerrilla's in opstand kwamen tegen het regime van president Díaz.  

 

Mexico vocht mee tegen de Japanners in de Stille Oceaan tijdens WOII. 

Hierdoor werd de band met de Verenigde Staten sterker. De corruptie 

van de PRI (regeringspartij) werd de bevolking meer en meer duidelijk. 

Dit ontaarde meerdere keren in demonstraties en opstanden. In 1994 

kreeg Mexico te maken met een economische crisis en werd het lid van 

de NAFTA. 
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De beroemde krater Chicxulub, die vele 

cenotes (waterpoelen of watergrotten) 

veroorzaakte rond Chichén Itzá, is ge-

vormd door een meteorietinslag en zou 

een einde gemaakt hebben aan het be-

staan van de Dinosauriërs. 

 

 

 

 

“El Castillo” bulkt van de onverwachte symboliek en is eigenlijk een wat 

groot uitgevallen kalender. De negen terrassen verwijzen naar de negen 

verdiepingen van het doden-

rijk. Elke kant van de pirami-

de wordt door een trap in 

tweeën verdeeld, de resulte-

rende 18 delen komen over-

een met de 18 maanden van 

het Maya-jaar. Daarnaast 

heeft elke trap 91 treden, wat 

maal vier het getal 364 geeft. 

Dit is geen rekenfout want de 

laatste dag van het jaar is het bovenste platform, de laatste stap die je 

maakt om de tempel te bereiken. Ondanks alle controversen rond de 

verkiezing van nieuwe wereldwonderen verwachtte de Mexicaanse rege-

ring dat de publiciteit rond het evenement het aantal toeristen in 

Chichén Itzá tegen 2012 zou doen verdubbelen.  

 

Het sjirpende geluid dat toeristen hoorden wanneer ze voor de piramide 

in hun handen klapten, was lang een mysterie. Totdat de Vlaamse na-

tuurkundige Nico Declerq voorbij wandelde. Hij deed al langer onder-

zoek naar akoestische fenomenen en ontrafelde niet enkel het mysterie 

van het gesjirp, maar ook het regendruppelgeluid dat je onderaan de pi-

ramide hoort wanneer mensen de trappen op lopen. Alles zou te maken 

hebben met de trappenstructuur die fungeert als een akoestische filter 

door het geluid in verschillende richtingen te sturen en vervolgens te la-

ten terugkeren naar de persoon vooraan. De Gentse professor werd op 

slag een wereldster.  

 

 

Mexicaanse weetjes en feiten 
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De Mexicaanse keuken is heel divers, van oorsprong een combinatie 

van Indiaanse en Spaanse tradities. De laatste eeuw werd deze tevens 

aangevuld met Aziatische schotels en Amerikaanse fastfood. Traditio-

neel Mexicaanse eten is oa.: tortillas, taco’s, chilipepers, vers fruit 

(mango, banaan, ananas, guave en papaja), chocolade, jumiles (kevers) 

en chapulines (sprinkhanen).  

 

Bekende Mexicaanse dranken/merken zijn natuurlijk Tequila, Tia Ma-

ria, Kahlua, pina colada, Mezcal en de biermerken Corona en Sol.  

 

 

 

Mexicaan-

se wijn is 

nog niet op een dusdanig kwali-

teitsniveau dat het kan worden geëxporteerd. Momenteel bestaan er 

negen grote wijngebieden. Baja California is de meeste bekende. De 

echte kwaliteitswijnen zijn in Mexico erg prijzig. 

 

Het Mexicaanse ontbijt is stevig met vruchtensap, koffie en een gerecht 

met eieren. De lunch is in Mexico vanaf 14.00 uur en het diner wordt 

pas na zonsondergang geserveerd.  

De Mexicaanse keuken 

Zowel de slang als de tropische vogel ‘de quetzal’ speelden een belang-

rijke rol in de religie van de Maya's. Zo werd de combinatie van de 

twee, de quetzalcoatl of gevederde slang, één van de belangrijkste god-

heden. Je komt het vreemde dier meermaals tegen tijdens een bezoek 

aan Chichén Itzá. 
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USA 

Met zijn 50 staten zijn de Verenigde staten van 

Amerika een van de grootste landen ter we-

reld. Er wonen zo’n 360 miljoen mensen in 

Amerika.  

De Verenigde Staten 

van Amerika zijn een 

op de grondwet geba-

seerde federale repu-

bliek met een sterke 

democratische traditie. 

Elke vier jaar worden 

er presidentsverkiezin-

gen gehouden.  

De president van de Verenigde Staten wordt niet direct gekozen, maar 

door verkiezingen volgens een stelsel van kiesmannen. Het aantal kies-

mannen per staat wordt bepaald aan de hand van de volkstelling die 

iedere tien jaar gehouden wordt. Volgens de grondwet kunnen de 

volksvertegenwoordigingen van de staten de regels bepalen voor het 

verkiezen van de kiesmannen, maar de meeste staten volgen het princi-

pe dat een presidentskandidaat alle kiesmannen van de staat krijgt in 

het geval een meerderheid van de kiesmannen in die staat behaald 

wordt. Wie op landelijk niveau de meeste kiesmannen heeft, wint de 

verkiezingen en wordt president. In 1876, 1888 en 2000 kreeg de kan-

didaat met de meeste 

stemmen toch niet het 

grootste aantal kiesman-

nen. Een president kan 

maximaal twee keer ver-

kozen worden. 

Het Congres (U.S. Con-
gress) is de volksvertegenwoordiging en bestaat uit de Senaat en het 

Huis van Afgevaardigden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Federalisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/President_van_de_Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiescollege_(Verenigde_Staten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstelling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaans_Congres
https://nl.wikipedia.org/wiki/Senaat_(Verenigde_Staten)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huis_van_Afgevaardigden_(Verenigde_Staten)
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 Sport in clubverband bestaat zo goed als niet. Alles gebeurt op school 

en de toernooien tussen de scholen zijn dan ook echt groot. Velen die 

hierin uitblinken worden door de universiteiten gescout met een gratis 

beurs om bij hun te studeren. 

 De serveuses leven van de fooien die je geeft: 15% van je bedrag is een 

normale fooi. 

 Zolang je met de flow meerijdt op de highway kan je geen boete krij-

gen. Het is de eerste van de rij die te snel rijdt, die de boete krijgt. 

 “ I’ll be back ” acteur, Arnold Schwarzenegger, was gouverneur van 

California. 

 De Amerikaanse overheid heeft een kopie van bijna alle e-mails die in 

de Verenigde Staten worden verstuurd of ontvangen. 

 Als je "Illuminati" achterwaarts typt, gevolgd door '.com' in je adresbalk, 

kom je op de National Security Agency (NSA) website van de Ameri-

kaanse overheid. 

 De Maasai-stam uit Afrika heeft ooit 14 koeien gegeven aan Amerika, 

dit deden ze om Amerika te troosten na de 9/11 aanslagen. 

 Een Amerikaanse kreeg haar 3e kind door op 10-10-10 te baren. Haar 

andere twee werden geboren op de 09-09-09 & 08-08-08. 'n kans van 1 

op 50 mln. 

 Een vrouw uit Amerika had 911 gebeld omdat de McNuggets opwaren 

bij de McDonalds. 

 Amerikanen gooien ongeveer 40% van hun eten weg. 

 In Amerika vinden er gemiddeld 3 geslachtsveranderingsoperaties per 

dag plaats. 

 De huidige Amerikaanse vlag werd ontworpen door een 17-jarige stu-

dent als schoolproject. Hij kreeg een onvoldoende voor zijn ontwerp. 

“ ‘MURICA” 



52 

 In 1968 deed er een varken mee aan de presidentsverkiezingen 

in Amerika. 

 Op de Amerikaanse Heinz Tomato ketchup-fles staat te lezen: 

'Instructions: Put on food.' 

 Het Amerikaanse ministerie van Defensie is op dit moment be-

zig met het maken van een vliegende auto. 

 In 2011 had Apple Inc. meer geld dan de Amerikaanse over-

heid. 

 Het ''Vrijheidsbeeld'' was oorspronkelijk be-

doelt voor Egypte, alleen betaalde 

Egypte geen geld dus gaf 

Frankrijk het beeld aan Ame- rika. 

 Elk jaar raken er 11.000 Amerika- nen 

gewond met het uitproberen van 

nieuwe seks standjes. 

 Als de iPad gemaakt zou worden door 

Amerikaanse werknemers zou hij 15000 

dollar kosten. 

 97% van de mensen weet niet dat Osama 

Bin Laden vroeger een Amerikaanse spion 

was. 

 4 Amerikaanse presidenten werden tijdens hun 

ambtstermijn vermoord: Abraham Lincoln(1865), 

James Garfield (1881), William McKinley(1901) en 

John F. Kennedy(1963).  Er vonden in de loop van de 

Amerikaanse geschiedenis zeker 20 moordpogingen 

plaats op zittende -en oud-presidenten. 
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Het Vrijheidsbeeld 
 

Er zijn slechts weinig gebouwen die zo veel emoties oproepen als het ico-

nische Vrijheidsbeeld in New York. Dit inspirerende symbool van vrij-

heid, hoop en democratie staat vol trots op Liberty Island, in de haven 

van New York. 

Dit 92 meter hoge beeld is een van de meest herkende monumenten ter 

wereld. Het Vrijheidsbeeld begroette de vermoeide immigranten die in 

de 19e eeuw met de boot naar New York kwamen en hoopten op een 

beter leven. Frankrijk schonk het beeld in 1886 aan de Verenigde Staten 

vanwege de viering van 100 jaar onafhankelijkheid. Het Vrijheidsbeeld is 

al ontelbare malen op televisie en in Hollywoodfilms verschenen. 

Vanaf de boot naar het eiland heb je een adembenemend uitzicht op de 

haven van Manhattan, de skyline van New York en het standbeeld. De 

veerboten vertrekken regelmatig vanaf Battery Park in Lower Manhattan. 

 

Op 1,5 km ten noorden van Liberty Island ligt het Ellis Island 

immigratiemuseum. Een bezoek waard voor de mensen 

die graag meer willen weten over de immigra-

tiegeschiedenis van New York. Tot 1954 was 

Ellis Island het toegangscentrum voor de 

miljoenen mensen die asiel zochten 

of op zoek waren naar een nieuw le-

ven in de Verenigde Staten. Dit museum, 

dat is gevestigd in een van de historische ge-

bouwen van het eiland, laat door middel van 

fascinerende foto's, kunstvoorwerpen, pren-

ten, video's en interactieve schermen de 

hoop en strijd zien van de immigrantenbe-

volking van New York. 
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Soul Food 

Wat is Soul food nou eigenlijk? 

Soul food is een breed begrip. Letterlijk vertaald betekent het 

'voedsel voor de ziel'. Dus voedsel dat niet alleen de maag vult maar 

ook het hart. Het is een keuken waarin het resultaat groter is dan de 

som der delen. Soul food past uitstekend in deze tijd omdat er wordt 

gekookt met eerlijke ingrediënten. De Soul food keuken heeft Cre-

oolse invloeden, maar ook kun je Cajun en Caribische gerechten tra-

ceren. New Orleans, Nashville en Memphis, zijn de steden in het die-

pe zuiden van de Verenigde Staten, bekend om hun soul food specia-

liteiten. 

Geschiedenis van Soul Food 

De term Soul food is net als Soul muziek ontstaan in de jaren ’50 en 

’60 van de vorige eeuw. De grondleggers zijn de mannen en vrouwen 

die tijdens de trans-Atlantische slavenhandel vanuit Afrika naar het 

zuiden van de Verenigde Staten zijn gehaald om daar te werken op 

de plantages. Deze onderdrukte, zwarte bevolking was voor haar 

voedsel afhankelijk van de resten van de rijke blanke bevolking en 

van wat het 

land te bieden 

had. Door 

zeer veel ge-

duld, aandacht 

en creativiteit 

in de bereiding 

van het eten te 

stoppen wer-

den maaltijden 

gemaakt waar 

men zowel 

lichamelijk als 

geestelijk kracht uit kon putten. Een mooie omschrijving van soul 

food is dan ook: "Soul food is wat je kookt als je meer liefde hebt dan 

geld". 
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Top 10 grootste woestijnen ter wereld 

1 Antarctica Zuidpool 

2 Arctis Noordpool 

3 Sahara Noord-Afrika 

4 Grote Arabische Woestijn Arabisch Schiereiland 

5 Gobi China, Mongolië 

6 Kalahari Namibië, Z-Afrika 

7 Patagonische Woestijn Argentinië 

8 Grote Victoriawoestijn Australië 

9 Syro-Arabische Woestijn Syrië 

10 Great Basin Woestijn USA 
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Na deze heuse reis zijn we  eindelijk terug thuis in ons ver-
trouwde Gent, waar VPPK klaarstaat met een waaier aan 
verschillende activiteiten, die worden aangekondigd door 
PR-intern. Waar de proffen graag hun les terug willen 
verderzetten. Hopelijk hebben jullie van deze editie geno-
ten en hebben jullie van alle weetjes opgedaan  om je 
vrienden en familie mee te imponeren. Mocht je het nog 
eens te koud hebben, neem dan deze editie nog eens in de 
hand en laat je meeslepen naar warmere oorden. 

Bedankt namens jullie scriptoren om ‘t paperke te lezen. Als laatste 
hebben we nog een woordzoeler voor jullie uiteraard in thema. 

 

Scriptoren out 
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             !!!  NIET TE MISSEN  !!! 

Hoogtestage : Tijdens deze week bekampen zes 

verenigingen elkaar in een heroïsche strijd te Val 

Di Sole.  

Meer info mail: excursie@vppk.be 
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ONCE THE TRAVEL BUG BITES, THERE IS 

NO KNOWN ANTIDOTE, AND I KNOW 

THAT I SHALL BE HAPPILY INFECTED 

FOR THE REST OF MY LIFE.  

    Michael Palin 
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BETTER TO SEE SOMETHING ONCE, THAN 

TO HEAR ABOUT IT A THOUSAND TIMES   

                 Asian Proverb 


