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Heb je suggesties voor de Arax? Heb je de leukste
foto’s liggen, of een interessant stuk geschreven? Of
wil je samenwerken met de redactie van Arax?
Stuur een FB-bericht via facebook.com/asvgladzor/
of een mailtje naar info@asvgladzor.nl

Facebook.com/asvgladzor/

Instagram.com/asvgladzor/

JAARAGENDA BESTUUR 14
Afgelopen events:

15 nov - Borrel Utrecht
27 nov - Lezing Tumanyan

6 dec - Pubquiz
20-22 dec - Kleine reis 
Brussel

16 jan Nieuwjaarsborrel
 Amsterdam

7 feb - Borrel Arnhem 

Komende (vastgestelde)  events:
19 feb - Open les Esoterie

28 feb - Debat *
7 maart - GALA28 maart- Lezing* Armeniërs 

met carrière in Nederland

( * = meer info volgt, houd onze social media in de gaten! 
** = data en evenementen kunnen eventueel veranderen )

Rest van de jaaragenda**: 
April: HALV, Armeense genoci-

de herdenkingMei: Reis, Borrel
Juni: Armeense markt

Juli: BorrelAugustus: BBQSeptember: ALV

Armeense  traditionele danslessen

De lessen zijn voor zowel beginners als gevorderden. 
Wil je het komen proberen? Je kan twee lessen geheel 
kosteloos meedansen om de smaak te pakken te krijgen. 
Besluit je daarna om verder te gaan, dan betaal je slechts 
€25 per maand. Let op: studenten die lid zijn van ASV 
Gladzor krijgen €5 korting per maand.

Parkeren kan gratis op locatie. Kom je met het OV? Neem 
dan vanaf Utrecht Centraal, perron C9, bus 38 richting 
Maarssen en stap na ongeveer 20 minuten uit bij de
bushalte Ambachtsweg. De dansstudio is daar op loopaf-
stand. Geïnteresseerd? Kijk op onze site, Facebook
pagina of  op de instagram pagina van
armeensedanschool.nl! Aanmelden kan door ons te mai-
len of een berichtje 
te sturen. 

Namens bestuur 14, wensen we jullie veel leesplezier toe!
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GATA 

Maar ben je bekend met de geschiedenis van dit lekkernij? Lang geleden werd 
gata gebakken in een tonir (Tegenwoordig gewoon in ovens.) Op de afbeel-
dinge links zie je zo’n haykakan tonir. Hier wordt ook onder andere lavash 
(Armeens brood) gebakken. 

Gata wordt traditioneel gegeten op het feest genaamd Trndez  
(ook genoemd: Tyarndarach en Candlemas Day) Dit  is een feest van zuive-
ring in de Armeense Apostolische Kerk, gevierd 40 dagen na de geboorte van 
Jezus. Dit wordt gevierd op 13 februari  (met feesten aan de vooravond van 14 
februari.) De viering van de Trndez is heidens van oorsprong en is
 oorspronkelijk verbonden met zon / vuuraanbidding in het oude 
voorchristelijke Armenië, als symbool van de komst van de lente en 
vruchtbaarheid. Ook wordt tot de dag van vandaag gata cadeau gegeven tij-
dens bruiloften aan het echtpaar, want gata staat ook symbool voor een geluk-
kig en succesvol gezin. Zo heeft gata meerdere symbolen en betekenissen voor 
verschillende feestdagen.  

Wie kent dit lekkere Armeense gebak nou niet? Er zijn veel variaties van gata in Armenië en typisch 
specifieke steden of regio’s hebben hun eigen versie. Het kan gemaakt worden in verschillende
 vormen, maten en versieringen. 

Maar tegenwoordig wordt gata ook tijdens andere 
festiviteiten gegeten of gewoon allerdaags gebakken om 
ervan te genieten met een kopje thee of koffie! 

Een populaire variëteit is gata met koritz (khoriz), een 
vulling die bestaat uit bloem, boter en suiker. Gata kan 
andere vullingen hebben, zoals noten, meestal walnoten.

Sommige variaties omvatten het plaatsen van een munt 
in het deeg voordat de gata wordt gebakken, en er wordt 
gezegd dat degene die het stuk met de munt ontvangt, met 
geluk moet worden gezegend. 

Gata uit de dorpen Garni en Geghard zijn gedecoreerd 
(vóór het bakken), rond en meestal ongeveer een voet in 
diameter. Rond de zuidelijke rand van het Sevan-meer, 
in de stad Tsovinar, is gata dichter en zoeter en gebakken 
zonder koritz in een driehoekige vorm zonder decoratie.

-Door:  A . M
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 BIDDEN 
Het christelijk leven wordt onder andere gekenmerkt door nederigheid, gulheid, zuiverheid, naastenliefde, 
matigheid, zachtmoedigheid en ijver. Toch staan wij christenen het toe dat de tegenhangers van deze
 deugden ruimte krijgen in ons leven, de zeven doodzondes: hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, 
vraatzucht, woede en luiheid. Door te zondigen nemen wij afstand van God. Toen Adam en Eva de eerste 
zonde begingen door te eten van de verboden boom, verborgen ze zich tussen de bomen, omdat ze bang 
waren voor God (Genesis 3:10). Zo proberen wij onszelf ook te verbergen voor God, want ook wij allen 
zondigen, bewust en onbewust. Maar Christus zei: “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te 
roepen, maar zondaars.” (Lucas 5:32). Christus’ woorden geven ons hoop en moed en sporen ons aan om 
ons niet te verbergen van God maar om Hem juist te proberen te vinden en altijd bij Hem te blijven. God 
vinden en bij Hem blijven is essentieel voor iedereen, want wij hebben Hem nodig, zowel fysiek als 
geestelijk, om te blijven leven en te groeien. Dit kunnen we doen door te bidden.

Wat is bidden?

Bidden betekent communiceren met God en komt 
voort uit het innerlijke streven naar God. Het doel 
van bidden is God vinden. Bidden wordt vaak om-
schreven als een gesprek met God. Echter het gebed 
is meer dan alleen een gesprek met God. Het ge-
bed is de beweging van ons naar God. De beweging 
waarbij de schepsel de Schepper nadert en waarbij 
het doel de eenheid van mens en God is. Met het be-
wegen van onszelf naar God toe wordt bedoeld dat 
we ons leven aanpassen aan Gods wil en hiermee 
dichter bij God komen. Hetgeen wat we zeggen, 
denken of doen in overeenstemming brengen met 
Gods wil. Het gebed is niet enkel een gesprek met 
God maar een relatie met God. Een relatie waarin 
we spreken met God maar ook stil zijn en luisteren 
naar God. 

Uiteraard is bidden, met de betekenis van een ge-
sprek met God, cruciaal in ons leven. Het gebed is 
een visite aan God. Als we op visite gaan bij onze 
familie of vrienden is het doel van de visite om onze 
familie of vrienden te zien, te praten met elkaar en 
te genieten van elkaars aanwezigheid. Niet het eten 
en drinken wat de gastvrouw heeft voorbereid. Net 
zo is een gebed, een visite aan God, om te commu-
niceren met God, te spreken met Hem, te luisteren 
naar Hem, te genieten van Zijn aanwezigheid, onze 
liefde en dankbaarheid naar Hem te tonen. Niet om 
te vragen om dingen te krijgen. 

Hoe te bidden?

In de praktijd zijn er twee verschillende vormen 
van bidden, persoonlijke en gezamenlijke 
gebeden. Beide manieren van bidden zijn belang-
rijk voor ons. Christus zegt: “Maar u, wanneer u 
bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid 
tot uw Vader” (Mattheüs 6:6). Hiermee 
bedoelt Christus te zeggen dat een ieder zich moet 
afzonderen van de buitenwereld, tot inkeer moet 
komen en zijn persoonlijk gebed met God moet 
voeren. 
Christus zegt ook: “Want waar twee of drie men-
sen in Mijn naam samen zijn, ben Ik in hun mid-
den.” (Mattheüs 18:20). Hiermee benadrukt Hij 
het belang van gezamenlijk bidden. “Vurig en 
eensgezind wijdden ze [de apostelen] zich aan het 
gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de 
moeder van Jezus, en met Zijn broers.” 
(Handelingen 1:14). Net zoals de apostelen, de 
heilige Maagd Maria en anderen in de vroege kerk 
samen baden en in gemeenschap waren met God, 
is het voor ons tegenwoordig net zo belangrijk om 
samen te bidden en in gemeenschap te zijn met 
God.  Gedurende de gezamenlijke gebeden van 
de Armeens Apostolische kerk, bijvoorbeeld tij-
dens de heilige Liturgie zondags, tijdens de doop 
of tijdens de andere gezamenlijke gebeden, zijn er 
vaste volgordes. Hier worden sommige gebeden 
voorgegaan door de priester en sommige gebeden 
worden gezongen door het volk.

 Het is aan ons om deze gezamenlijke gebeden, 
eventueel samen met de priester, diaken of 
gelovigen, te leren, zodat we het ons eigen ma-
ken. Het vergt enige oefening maar vertalingen 
en uitleg hiervan maken het toegankelijk. Als we 
het goed kennen zullen deze gebeden niet enkel 
gebeden zijn die voortkomen uit onze monden 
maar gebeden uit onze monden, gedachten en 
onze harten. Persoonlijke gebeden zijn ook zeer 
belangrijk. Wanneer wij ons afsluiten van de 
buitenwereld en ons focussen op onze geest en 
innerlijk, kunnen wij onze zondes inzien, verge-
ving vragen voor onze zondes, onszelf reinigen 
van slechte verlangens, God danken en kunnen 
we onszelf geestelijk vernieuwen en ontwikke-
len. 
Het belangrijke in ons bidden, zowel in 
persoonlijke als gezamenlijke gebeden, is dat we 
aandachtig bidden en niet afgeleid worden door 
externe activiteiten. Dat we nederig zijn in ons 
gebed, want we hebben contact met God. Dat we 
met affectie, een liefdevol gevoel, en met tranen 
bidden.

Gebed van Nerses de Begaafde 
(1102-1173)

Havatov khostovanim gebed 15

Christus, Behoeder van iedereen, 
laat Uw rechterhand over mij waken,

dag en nacht,
als ik thuis zit,

wanneer ik onderweg ben,
wanneer ik slaap en ontwaak,

Zodat ik nooit bevreesd zal zijn.
En ontferm U over Uw schepsels 

En mij, een groot zondaar.

 Ofwel met vreugde en dankbaarheid naar God 
zijn maar ook berouw voor onze zondes 
hebben en streven naar zuiverheid. Het is
 belangrijk dat we in onze gebeden geduldig en 
ijverig zijn en blijven. Onze gebeden moeten uit 
de diepten van ons hart komen. In onze gebeden 
moeten we geloof en absolute vertrouwen hebben 
in God, want: “Jullie Vader weet immers wat jullie 
nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.” 
(Mattheüs 6:8). 
Onze hemelse Vader weet wat wij nodig hebben 
en kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij weet 
dat wij middelen nodig hebben om te kunnen le-
ven maar: “zal het een mens baten als hij heel de 
wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?” (Markus 
8:36). Hierom zegt Christus: “Maar zoek eerst het 
Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al 
deze dingen zullen u erbij gegeven worden.” 
(Mattheüs 6:36). 

- Door:  Grigor sarkavag Ayvazyan7



Gladzor events die al 

geweest zijn...



Zo zijn er meerdere bronnen te vinden 
welke doen denken dat er een voorloper 
was op het alfabet wat wij nu kennen. Ook 
in middeleeuws Armeense werken wordt 
hier en daar verwezen naar het alfabet uit 
heidense tijden. Zelfs Koriun, de leerling 
van Mashtots, verteld hoe Mashtots wist 
van een bestaand systeem, welke hij heeft 
geprobeerd op te nemen in zijn alfabet.

Sommige onderzoekers proberen op di-
verse manieren een mogelijk, oud alfabet 
te recreeëren. Kijk bijvoorbeeld naar het 
volgende:

Vahan Sargsyan zegt bijvoorbeeld dat het 
regelmatig voorkomen van zulke inscrip-
ties de sleutel bevat tot dit alfabet. Hij neemt 
aan dat de ‘ա’ voor ար, of ‘ar’ staat, omdat 
deze onder geiten gebeiteld staan. Ar, of 
Arti komt ook overeen met het oude voor 
geit en deze inscripties heten het geiten-
schrift. Hierna komt hij met complexere en 
complexere reconstructies van inscripties 
en woordstammen, die niet in een tekstje 
te benaderen zijn.
Tot er duidelijkheid is over andere oude in-
scripties en hieroglyphen van de tijd, en er 
mogelijk een tekst wordt gevonden in dit 
oude Armeens, blijft het werk van Sargsyan 
en andere onderzoekers speculatie geba-
seerd op die verwijzingen in oude teksten. 
Tot die tijd zeggen wij dus; het Armeense 
alfabet komt uit 405!

In hoeverre dit alfabet is overgenomen, 
en in hoeverre het gebruikt werd in de 
Armeense taal of in andere talen, is nog 
onbekend. Spijkerschrift was in gebruik 
bij de volkeren voor het ontstaan van 
het Armeense volk; denk maar aan de 
inscriptie van koning Arghishti II. Hier-
oglyphen uit de tijd van omliggende vol-
keren zijn nog niet ontcijferd.

- Door: Sin

Wie was eerst, Mashtots, of…

Iedereen weet het: Mesrop Mashtots is de 
uitvinder van het Armeense alfabet (en 
mogelijk ook het Georgische). Het is de 
eerste les die je leert in het Armeens, in 
Armenië, in boeken en van iedereen met 
wie je praat over de Armeense taal. In 405 
werd het Armeens erfgoed en de nationale 
identiteit versterkt en beschermd door de 
ingebruikname van het alfabet wat we nu 
(na wat toevoegingen) kennen. Hier be-
staat geen twijfel over.

Onder sommige onderzoekers zijn ech-
ter twijfels over het precieze ontstaan 
van Mashtots’ 36 letters. Al in de tijd van 
Christus werd door een vriend en histori-
cus van Tigran de Grote beschreven  dat 
een literair werk van de tijd vertaald was 
naar het Armeens. In Romeinse verslagen, 
300 jaar voor Mashtots, werd beschreven 
hoe het Armeense volk een van de volke-
ren met een eigen, uniek alfabet is.
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Mijn naam is Veronika Hakobyan en momenteel zit ik in het der-
de jaar van mijn hbo-opleiding Forensisch Onderzoek. Ik ben deze 
opleiding vanaf mijn 16e gaan doen en ik vind het nog steeds zeer 
interessant. 

Als er een misdaad heeft plaatsgevonden, zoals een moord of een 
inbraak, gaat de politie op zoek naar een verdachte. Dit wordt ge-
daan door het zoeken naar sporen op de plaats waar de misdaad 
is geweest, die wij de “PD (plaats delict)” noemen. Om ervoor te 
zorgen dat er geen sporen worden vernietigd, moeten alle onder-
zoekers als het ware ingepakt zijn en moeten zij volgens een plan 
werken. Wanneer er niet op de juiste manier wordt gehandeld met 
sporen, wordt de kans vergroot dat de verkeerde persoon wordt 
veroordeeld of dat de juiste persoon wordt vrijgesproken. Daarom 
vergt Forensisch Onderzoek veel precisiewerk en verantwoorde-
lijkheid. Voordat je de opleiding binnenkomt, moet je een decen-
trale selectie ondergaan.

Mijn interesse voor het Forensische vakgebied begon bij de tv-zender “ID, Investigation Discovery”. Hier werden waargebeurde 
verhalen verteld en geïllustreerd. Tijdens het 4e jaar van de Havo, ben ik mij meer gaan verdiepen in het Forensisch vakgebied en 
ben ik terecht gekomen bij deze opleiding.

 Er wordt vaak aan mij gevraagd of ik de serie “Dexter” of “CSI” ken. Wat er allemaal in deze series gebeurt, komt gedeeltelijk over-
een met de werkelijkheid. Er zijn echter nog wel veel verschillen. Een aantal studenten die deze opleiding zijn gaan doen, hadden 
daardoor ook een iets ander beeld van de opleiding en haakten af. Het is belangrijk om precies te weten wat je te verwachten staat.

Wij krijgen vooral de vakken Biologie, Chemie, Natuurkunde, Sporenonderzoek en scenario denken. Bij deze vakken krijgen wij 
kennis mee over de anatomie van de mens, DNA-onderzoek, pathologie, algemene chemie en toxicologie, ballistiek (leer van kogels 
et cetera.). Verder krijgen wij ook vakken als strafrecht en statistiek.

Ik vind het persoonlijk nog steeds heel interessant en door de jaren heen heb ik veel kennis opgedaan over het Forensisch vakge-
bied. Na het afstuderen, zou ik de master "Forensic Science" willen gaan doen en daarnaast zou ik mij meer willen verdiepen in de 
advocatuur, cybercrime en in de 
Forensische Geneeskunde.

Liefs,
Veronika Hakobyan

HUMANS OF GLADZOR
In dit onderdeel lees je elke editie over paar leden die vertellen over zichzelf; 
hun opleiding, werk en/of relatie met Gladzor. 

Ik ben Masis Safaryan en ik ben 27 jaar. De meeste leden van ASV Gladzor zullen mij nog wel kennen aangezien ik jaren-
lang actief lid ben geweest bij de leukste Armeense studentenvereniging van Nederland. Daarnaast was ik de PR-commissa-
ris van Gladzor in het bestuursjaar 2016-2017. Wat gaat de tijd toch snel. Ik heb erg veel leuke en gezellige momenten mee-
gemaakt bij Gladzor. Dat natuurlijk ook in combinatie met de leerzame momenten. Ook heb ik mensen ontmoet met wie 
ik nog steeds goed bevriend ben. Sinds ik ben afgestudeerd ben ik vanwege werkdrukte minder vaak te vinden bij Gladzor. 
Wanneer ik echter de mogelijkheid heb om bij een event aanwezig te zijn ben ik er. De jaarlijkse gala’s van Gladzor kun je 
toch wel zien als hoogtepunt. Ik ben hier hoe dan ook altijd bij aanwezig. Zo ook op 7 maart 2020 waar ik nu al met veel ple-
zier naar uitkijk. Ik ben ervan overtuigd dat het wederom een geweldige gala gaat worden georganiseerd door dit topbestuur.

Ik heb Internationaal & Europees Recht gestudeerd aan de Radboud Univer-
siteit in Nijmegen en sinds augustus 2018 ben ik werkzaam als docent & on-
derzoeker HBO-Rechten op Saxion Hogeschool in Enschede. Ik geef les aan 
studenten van alle leerjaren. Ook begeleid ik stagiaires en afstudeerders. Ik geef 
les op alle rechtsgebieden: van strafrecht tot bestuursrecht & van privaatrecht 
tot staatsrecht.  Ik vind mijn baan erg leuk & tevens leer ik dagelijks nog veel 
nieuwe dingen. Het is een baan met veel doorgroeimogelijkheden & als het aan 
mij ligt ben ik dan ook van plan om nog jarenlang op Saxion te blijven werken. 
Ik vind het leuk om anderen iets te leren & contact te hebben met studenten. Ik 
ben voornamelijk aan het werk de laatste jaren. Het is echt heel belangrijk om 
leuk werk te hebben anders wordt het lastig om vol te houden. Natuurlijk heb 
ik ook vrije tijd & dan spreek ik het liefst af met vrienden. Ook vind ik het leuk 
dat ik ondanks mijn drukte nog steeds zo nu en dan betrokken ben bij Gladzor. 
Hopelijk blijft dit ook zo de komende jaren. Mijn wens voor Gladzor is dat het 
de komende jaren blijft groeien want het is en blijft de leukste Armeense stu-
dentenvereniging waar wij Armeniërs kunnen en mogen samenkomen om een 
mooie tijd door te brengen met onze eigen mensen.  

Mijn naam is Taron Tovmasjan en ik ben 22 jaar. Mijn grootouders kwamen uit Sasun (Oost Turkije nu). Wij zijn in 
1998 opgenomen in een AZC nadat mijn ouders, mijn oudere broer en ik zijn gevlucht. In 1999 werd mijn jongere 
broertje geboren en kort daarna kregen wij een verblijfsvergunning. Wij hebben dan uiteraard ook gebruik gemaakt 
van deze kans. Ik studeer zelf international business & management studies. Momenteel zit ik in mijn derde leerjaar 
en dat betekent dus dat ik net mijn stage van een half jaar heb afgerond. Ik heb mijn stage gedaan bij de Armeense 
ambassade als een economic researcher, spokesperson namens de ambassade tijdens exhibitions en meerdere evene-
menten georganiseerd of geholpen met het organiseren ervan. Na mijn opleiding wil ik een pre-master en een master 
doen in of human resource management of in logistics. Naast mijn studie help ik in de winkels van mijn ouders in 
Rotterdam waar wij kleding op maat maken. Overigens verkopen we ook kant en klare producten, van fashion tot in-
terieur goederen. Ik heb zelf ook een aantal jaar in een Armeense dansgroep gezeten die door mijn vader, Tigran Tov-
masjan, werd geleidt. Dit is dan ook één van mijn meest waardevolle “bezittingen”. Het feit dat ik later onze culturele 
schatten kan doorgeven aan mijn kinderen is iets waar ik trots op ben. 

Harganqnerov.

Taron Tovmasjan

12   13



Armeniërs zijn al sinds de oudheid bekend op 
het kleine continent van India. Vandaag de dag 
zijn er nauwelijks Armeniërs over, maar niet lang 
geleden was India een bolwerk van levendige Ar-
meense gemeenschappen. Dit keer reisden we af 
naar India om de verschillende kerken en andere 
overblijfselen van deze tijd te bezoeken. Bij aan-
komst in de ochtend vroeg ik de bewaker van 
de school voorzichtig of ik naar binnen mocht. 
Hij lacht me uit en zegt dat scholen op zaterdag 
natuurlijk niet open zijn.. (jetlag). Maar bij het 
laten vallen van het woord Armenian gaan de 
deuren toch snel open.

Calcutta
Nadat de eerste Armeense kerk net buiten Cal-
cutta was gebouwd in 1697, was dit de een-
na-oudste kerk in de hele regio. Twee andere 
Armeense kerken volgden in de stad. Grote aan-
tallen immigreerden voornamelijk uit Perzië 
naar het koloniale India. Hier werden zij rijk, en 
verspreidden zich onder en over de omliggen-
de landen en de koloniale grootmachten. Aan 
het begin van de 19e eeuw (1821) kwam er een 
school, gefinancieerd door de vele welvarende 
en ook invloedrijke Armeniërs in de regio. Deze 
school staat nog steeds, en hoewel de Armeniërs 
daar (op enkele individuen na) niet in India zijn 
geboren, heeft de school meer dan 100 studen-
ten. Zij krijgen onderwijs en onderdak op deze 
kostschool, van basisonderwijs tot universtaire 
opleidingen. De school wordt sinds korte tijd 
geleid door de Armeense kerk en faciliteert de 
opleiding tot dominee of priester. De leerlingen 
komen uit Armenië, Iran en Irak.

Armeniërs verspreid over India (deel I)
Volgende keer: Armeniërs in China, India (deel II)

Geschreven door: Սին

Oog in oog met Armeniërs over 
de wereld. 

Binnenplaats van de school.

Twee ‘inheemse’ Indiase Armeniërs bezoeken 
op dezelfde dag de kerkdienst met alle scholie-
ren, en geven na de dienst een rondleiding bij 
de andere twee kerken in Calcutta.

Een van de kerken met begraafplaats en nieuwe 
appartementen voor gevorderde studenten. 

De normale staat van de duizenden graven op 
de kilometerslange begraafplaats in de stad. 
Het Armeense deel is echter netjes onderhou-
den, inclusief registers en opzichters.

Het Armeense deel.

Het contrast tussen de drukke, eigenlijk chaotische 
straten van Calcutta en de kalme en groene binnen-
plaatsen van de Armeense compounds is ook spre-
kend. En dan te bedenken dat er minder dan een 
handjevol Armeniërs over is in een gebied met tien-
tallen miljoenen inwoners. In Kolkata wonen trou-
wens bijna alle van de laatste Armeniërs in India.
Kerk met appartementen voor bezoekers. Op de 
achtergrond, over de muur, zijn krappe flats van 
deze drukke wijk te zien.

De diensten worden afgewisseld tussen de 
drie kerken. In januari bezoeken ze ook (een-
maal per jaar) de 4e kerk in Chinsurah. Alle 
kerken hebben permanent toezicht en onder-
houd. Graven zijn bijna altijd nog leesbaar. De 
oudste is zelfs 500 jaar oud! Het is een directe 
aanwijzing van de sterke en langdurige aanwe-
zigheid van de Armeense gemeenschap. Ver-
gelijk simpelweg de graven van Britse en Ne-
derlandse christenen, of andere immigranten.    15



Cultureel nieuws

Titel: Met uitzicht op Ararat
Auteur: Yannick Raczynski-Henk
Prijs: 20 euro
Te koop: via www.hagthanak.nl vanaf 3 februari 
(10% opbrengst naar een goed doel voor Armenië)

Een Nederlandse archeoloog schrijft over zijn erva-
ring in Armenië na elke zomer daar te werken. Hij 
is bijdrager aan de tentoonstelling over Armeense 
oudheden in het Drents museum in Assen (april 
2020) en heeft een voorliefde voor alles Armeens. 
Lees meer over zijn opgravingen in een fotorepor-
tage in de volgende editie van Arax!

Musea

Titel: Armenië en Ararat
Waar: Drents Museum, Assen
Wanneer: 12 April – 13 September

Vanaf 12 april tot 13 september 2020 is het 
mogelijk om de prachtige tentoonstelling over 
de culturele rijkdom van Armenië te zien in 
Nederland! Samen met het historisch muse-
um van Yerevan houdt het Drents Museum 
in Assen deze tentoonstelling. Onder andere 
te zien zijn sieraden, wapens, aardewerk en 
andere archeologische rijkdom van het oude 
Armenië. Een topstuk is een reliek van de Ark 
van Noach, gevonden aan de voet van Ararat 
in de 4e eeuw na Christus. Het wordt normaal 
bewaard in Etsjmiadzin.

Goed kijken; 1. Armenian street. Een van de 
vele winkels in de straat naar de Armeense kerk 
toe.

De 3e kerk in Calcutta. Volledig omsingeld door 
een plein van graven in de vloer. Een oase van 
rust in het centrum van de grootste markt van 
de stad.

Fotos; De buurten rond de kerken. De krappe 
marktstraat vol dragers (en sterke geuren) is de weg 
naar de nogal verborgen toegang tot de 3e kerk in 
Calcutta. Vanaf sommige punten kun je door de da-
ken en uithangborden net het topje van de kerkto-
ren zien.
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Hovhannes Toemanjan (Armeens: Հովհաննես 
Թումանյան Hovhannes T’umanyan) was een Ar-
meens dichter, schrijver, vertaler en literair en publiek 
activist. Hij wordt beschouwd als de nationale dichter 
van Armenië.

Toemanjan schreef gedichten, kwatrijnen, balladen, 
fabels, recensies en journalistieke artikels. Zijn werk is 
grotendeels realistisch en vaak toegespitst op het alle-
daagse leven van zijn tijd. Hoewel hij geboren was in 
het dorp Dsegh, in de huidige provincie Lori, verhuis-
de Toemanjan op jonge leeftijd naar Tiflis, het centrum 
van de Armeense cultuur in het Russische Keizerrijk 
van de 19e en vroege 20e eeuw. Hij werd al snel bekend 
in de brede Armeense gemeenschap om zijn eenvoudi-
ge maar zeer dichterlijke werken.

Veel films en tekenfilms zijn afgeleid van Toemanjans 
werken. Er werden ook twee opera’s geschreven op ba-
sis van zijn werk: Anoesj (1912) van Armen Tigranjan 
en Almast (1930) van Aleksandr Spendiarjan.

Dit jaar bestond Tumanyan 150 jaar, en daarom or-
ganiseerde Gladzor een interessante lezing over hem 
waar verteld werd over zij verhalen en onder andere 
de betekenissen ervan. Zo behandelden we het verhaal 
over de kat en hon en een druppel honing.

Hovhannes Tumanyan

Elke Armeniër is opgegroeid met de sprookjes van Hovhannes Toemanjan. 
In dit boek zijn de mooiste sprookjes en volksverhalen van deze Dichter 
aller Armeniërs nu voor het eerst te lezen in het Nederlands, met prach-
tige illustraties van Harmen van Straaten. Over het vogeltje dat geeft en 
neemt, de laffe Nazaar die een held wordt, over het meisje zonder armen 
dat een koningszoon trouwt, over de vos zonder staart en de leugenaar die 
de koning te slim af is.

Deze uitgave is verschenen ter gelegenheid van de 150e geboortedag van 
de beroemde Armeense schrijver Hovhannes Toemanjan, en is tot stand 
gekomen met steun van de Ambassade van Armenië in Nederland en van 
de Honorair Consul van Armenië in Amsterdam, de heer Rob Zieck. Ver-
taald door Anna Maria Mattaar.

De  Nederlandse vertaling van Tumanyan zijn sprookjes zijn nu onder 
andere verkrijgbaar op Bol.com voor € 19,99 .
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   Զահրատ
Մեծ Քաղաք

                             Ամեն ինչ մեծ է մեծ քաղաքին մէջ
                             Հաճույքը մեծ
                             Ցաւը մեծ
                            Պողոտաներուն ու շէնքերուն նման

                                                                             Ու անոնք որոնք պզտիկ մարդիկ են
                                                                             Երբեք հանդարտ պիտի չըլլան մեծ քաղաքին մէջ

• Lente is onderweg, maar het is nog winter. De 
seizoenen zijn sinds heugenis de inspiratie voor 
dichters, schrijvers en kunstenaars. Hier een 
stukje van Toemanjan in het Oost-Armeens.

• In het West-Armeens iets anders. Een stuk-
je van Zahrad, een contemporaire dichter uit 
Istanbul. Zijn stukje gaat over de stad en komt 
uit zijn eerste bundel De grote stad.

Հովհաննես Թումանյան
           Ծաղիկները

                         — Ո՞ւր գնացին ծաղիկները։
                         — Սո՜ւս, քնած են հողի տակ՝
                                   Տաք ծածկված ողջ ձմեռը։
                                   Ձյուն-ծածկոցով սպիտակ։

                                                                Կգա գարնան արևն էլ ետ
                                                                Իր շողերով կենդանի,
                                                                Ձմռան սաստիկ ցրտերի հետ
                                                                Ձյուն-ծածկոցը կտանի։

                                                                                               «Ելե՜ք, — կասի, — ի՜մ մանուկներ»
                                                                                                 Ու հենց նրանք իմանան,
                                                                                                 Դուրս կհանեն գլխիկները,
                                                                                                 Աչիկները կբանան։
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