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Een woordje namens bestuur 14
Beste lezer,
Het is best gek eigenlijk hoe we in de vorige uitgave van ARAX
enthousiast uitkeken naar komende evenementen van Gladzor, maar sinds midden maart tot nu en helaas nog tot het
einde van ons bestuursjaar weinig tot geen fysieke
evenementen kunnen organiseren.
Hier balen we als bestuur enorm van en we doen ons best om
hier alternatieven voor aan te bieden. Hopelijk worden de
maatregelen omtrent COVID-19 snel weer versoepeld, zodat
het weer mogelijk is culturele en educatieve activiteiten te
organiseren die fysiek bij te wonen zijn! Tot die tijd wensen
we iedereen en jullie familie veel gezondheid en veiligheid
toe.
Ondanks de huidige situatie, zullen we als vereniging en
Gladzor familie actief blijven via onze social media platformen en de Gladzor website. Houd deze dus goed in de gaten!
Veel liefs en hopelijk tot snel,
Ani Choekasjan, voorzitter
Arsine Markosian, vice-voorzitter
Veronika Hakobyan, secretaris
Ashkhen Baklachyan, penningmeester
Rubina Sarkisian, externe coördinator
Arman Avakjan, interne coördinator

Voor het geval je soms niet weet wat je kan doen, door thuis
quarantaine of gewoon door verveling in het algemeen, hebben
we hier speciaal voor jou een overzicht met wat je digitaal kan doen!
Ben je al bekend met onze website,
gladzor.nl ? Zo niet, neem snel een kijkje!
Hier lees je alles over onze vereniging, blijf
je op de hoogte van nieuws en kun je de afgelopen uitgaves van de ARAX magazines
terug lezen.
Ben je geïnteresseerd om mee te werken
aan de komende uitgaves van de Gladzor
magazines of heb je vragen? Je kunt
altijd een artikel opsturen naar
info@gladzor.nl of ons social media benaderen.

Op de Facebook pagina ‘Univeristeit van Gladzor’ zijn
op verschillende data online live lessen te volgen. Er is
een divers aanbod aan educatie en je kunt deze ook terug kijken! Het rooster is te vinden aan het einde van
deze magazine en staat eventueel op onze
instagram- en facebook pagina.

Wist je al dat wij een herdenkingsvideo hebben gemaakt ter nagedachtenis aan
de Armeense genocide? Neem snel een kijke op onze YouTube kanaal of klik
hier : https://www.youtube.com/watch?v=AEXW62gU-Ag&t=44s

De doop is een belangrijk ritueel binnen het christendom. We lezen onder
andere in Galaten 3:26-27 waarom: “Want door het geloof en in

Christus Jezus bent u allen kinderen van God. U allen die door de
doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed.”
In Armenië is de “knunk” dan ook
nog steeds erg belangrijk binnen
de kerk. Vele ouders kiezen ervoor
hun kinderen te laten dopen om een
band met God te creëren. Zij kiezen
doopouders uit en de ter hayr van de
kerk voert een ritueel uit, waarbij er
onder andere gebeden wordt voor de
kinderen. Dit is hoe het er bij de
Araqelakan kerken aan toe gaat.
Er wordt niet in de bijbel vermeld dat het bij jonge kinderen moet
gebeuren. Daarom zijn er ook kerken die het dopen, of de “mkrtutyun”
op latere leeijd uitvoeren.
Als jongvolwassen of volwassene heb je meer kennis over het Woord van
God en kan je er bewust voor kiezen om hieraan te gehoorzamen. We
kunnen lezen in de bijbel dat ook Jezus niet als kind is gedoopt. Als je er
bewust voor kiest om het Christendom aan te hangen door het Woord
van God te aanvaarden en een volgeling van Jezus Christus te worden,
kan je worden gedoopt (Mattheüs 28:19-20).
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Dit is de reden dat sommige kerken wachten tot hun leden oud genoeg
zijn en genoeg hebben geleerd over het leven als een Christen, voordat ze
het Verbond met God aangaan. Het is namelijk de bedoeling om
gehoorzaam aan het Woord te blijven na te zijn gedoopt.
De mkrtutyun vindt vaak
plaats in bijvoorbeeld een
meer. Hierbij beloo het
lid trouw te blijven aan het
Woord van God, waarna
hij/zij volledig in het water
gedoopt wordt.

De knunk kan dan ook eerder gezien worden als een soort zalving van het
kind, zodat hij/zij als Christen opgroeit en door God beschermd wordt.
De kerken die de doop op latere leeijd uitvoeren, bidden vaak alsnog
voor nieuwgeboren kinderen. Hierbij wordt het kind gezalfd met olie en
wordt er gebeden voor bescherming en onderwijzing van God. Ook wordt
er gebeden voor de ouders, zodat zij het kind juist kunnen opvoeden en
het Woord zullen onderwijzen. Dit is dus het verschil tussen een
mkrtutyun en een knunk, twee termen die als hetzelfde worden
gezien, maar een verschillende betekenis hebben.
De een is niet belangrijker dan de ander. Bij de zalving wordt er gebeden
voor een christelijk leven voor een kind en bij het dopen kiest men er bewust voor om het Woord van God de volgen en het Verbond aan te gaan.

Geschreven en ingezonden door: E.
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Door: Արսինե

Dram: een introductie
tot de Armeense valuta
De dram is de oﬃciële valuta die in heel Armenië wordt gebruikt. Daarom
betaal je in drams voor onder andere attracties, boodschappen, bezienswaardigheden en openbaar vervoer. Dit artikel staat in het teken van alle nodige
informatie over de dram.
Een korte geschiedenis
Na de val van de Sovjet-Unie kreeg de
Centrale Bank van Armenië het alleenrecht om de nationale valuta uit te
geven. Destijds werden er verschillende pogingen ondernomen om de gemeenschappelijke munt, de Russische
roebel, onder de rest van de GOS-staten te houden. De GOS-staten zijn de
ex-Sovjetstaten die ontstonden bij de
val van de unie in december 1991.
Armenië was geen uitzondering en
sloot zich aan bij de roebelzone. Het
werd echter al snel duidelijk dat het
vrij moeilijk zou zijn om een gemeenschappelijke munt te hebben in de onstabiele economische en politieke situatie van de post-Sovjetstaten. In 1993
stortte de roebelzone in met de monetaire hervorming van Rusland en die
landen werden ‘gedwongen’ om hun
eigen valuta te gaan produceren.

Armenië was een van de laatste landen die de Armeense dram op 22
november 1993 aan haar land introduceerde. Het woord ‘dram’ vertaalt
van het Grieks in het Engels als ‘geld’.
De vroegste dram-valuta werd tussen
1199 en 1375 in het land gebruikt in
de vorm van zilveren munt.

De Armeense Dram hedendaags.
Sinds Armenië onaankelijk is geworden, is het erin geslaagd de in atie
te verminderen, de meeste kleine en
middelgrote ondernemingen te privatiseren en de valuta te stabiliseren.
Hedendaags is één USD ongerveer 482
AMD waard is. Het werkloosheidscijfer blij echter hoog, ondanks de grote
economische groei.
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Tijdens de wereldwijde economische
crisis werd de waarde van de AMD
kunstmatig hoog gehouden uit angst
voor in atie en bezorgdheid over het
scheiden van de machtige importeurs
van dranken, olie, meel en suiker.
De munten en biljetten
Er zijn elf munten en bankbiljetten met
waardes van: 10, 25, 50, 100, 200, 500,
1000, 2000, 5000, 20.000 en 50.000.
De munten kenden sinds de invoering
van de dram 2 series aan ontwerpen:
1994 tot 2002, en 2004 tot het heden.
De biljetten kennen tot nu toe 3 series:
1993-1995, 1998-2017 en 2018 tot het
heden.
Eerste serie dram 1994-2002

Opmerkelijk is dat alle bankbiljetten
beroemde Armeense kunstenaars, wetenschappers en historische en culturele monumenten afgebeeld hebben.
Het bankbiljet van 20.000 uit de tweede series hee bijvoorbeeld een portret van Matiros Saryan, een beroemde Armeense schilder, en zijn werk
‘Armeens landschap’ op de achterkant.
Uit de derde serie 10.000 dram biljet
zie je Komitas. Dit was een Armeense
priester, musicoloog, componist, arrangeur, zanger en koordirigent. Hijwordt beschouwd als de grondlegger
van de Armeense nationale muziekschool.
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Tweede serie dram 2004-nu

Bankbiljet van 20.000 dram

Armeense filosofen
Geschreven door: Veronika Hakobyan

DEEL 1

George Gurdjief
George Ivanovich Gurdjief was een van de meest invloedrijke spirituele leraren van de
20ste eeuw. Hij was een losoof, mysticus, spiritueel leraar en componist van Armeense
en Griekse aomst. Hij is geboren in Alexandrapol (nu Gyumri), Armenië.
“A man is never the same for long. He is continually changing. He seldom remains the
same even for half an hour.” Met deze paar zinnen beschreef George Gurdjieﬀ zijn eigen
leven, een leven dat voortdurend verandert op het pad van persoonlijk ontwaken.
Waar het begonnen is
Het verhaal van Gurdjieﬀ ’s zoektocht naar
zelfontwaken begon in zijn vroege jeugd
in de stad Kars, gelegen in het voormalige
Armenië. Het is een prachtig gebied omringd door hoge bergen, waar een enorme
mix was van etniciteiten, overtuigingen en
culturen.
In zijn tienerjaren las Gurdjieﬀ veel wetenschappelijke boeken. De kennis die hij
vergaarde, gecombineerd met de onverklaarbare dingen waarvan hij getuige was,
deden hem geloven dat er ergens buiten het
bereik van de conventionele wetenschap
en religie een ultieme waarheid verborgen
ligt. Zeer gemotiveerd om deze waarheid
te vinden, ging de jonge Gurdjieﬀ op reis
over de hele wereld. Hij bezocht plaatsen
die bekend staan om hun eeuwenoude
kennis, zoals Iran, India, Tibet, Egypte en
Italië. Daarna keerde hij terug naar Rusland en hield veel van de kennis die hij tijdens zijn reis had opgedaan voor zichzelf.

Gurdjieﬀ arriveerde in Moskou op oudejaarsavond in 1912 vol enthousiasme
en ideeën. Hij ontmoette zijn neef en beroemde beeldhouwer Sergey Merkurov,
en introduceerde aan hem zijn gedachten
over een nieuwe manier van ‘spiritueel’
onderwijs. Merkurov, Samen met de excentrieke Russische wiskundige en esotericus PD Ouspensky en componist omas de Hartmann, werd Merkurov de
eerste discipel van Gurdjieﬀ. Ouspensky
begon in 1916 met het onderwijzen van
zijn loso sch systeem dat bekend zou
worden als de ‘vierde weg’.
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De vierde weg
Waar ging de vierde manier over? Welnu,
volgens Gurdjieﬀ kijken wij als mensen
niet naar de ware realiteit in de toestand
waarin we ons in het algemeen bevinden; dat wil zeggen een droomachtige
toestand, een constante ‘wakkere slaap’,
zoals hij het noemde. We kijken allemaal
op een subjectieve manier naar de dingen
die ons omringen. Gurdjieﬀ beweerde
dat een persoon door de juiste richting
en ‘opleiding’ uit de lus van subjectiviteit kon komen en kon evolueren om de
wereld opener en duidelijker te bekijken,
om haar als een geheel te zien. Gurdjieﬀ
was van mening dat er drie segmenten
van onze persoonlijkheid zijn: het emotionele deel, het fysieke deel en de geest.
Hij legde uit dat de focus slechts op één
van deze segmenten ligt in de klassieke of
religieuze scholen. Hierdoor blij de ‘tudent’ met de andere twee ‘centra’ onontwikkeld.
Nadat hij er niet in was geslaagd een onderwijssysteem of spiritueel pad te vinden dat alle segmenten implementeerde
die ons menselijk maken, creëerde Gurdjieﬀ zijn eigen systeem en noemde het de
Vierde Weg.
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Dit complexe systeem hee elementen overgenomen van veel verschillende religieuze
scholen, zoals het soe sme, het Tibetaans
boeddhisme en het oosterse christendom.
Als een van de eerste moderne ‘goeroes’,
bood Gurdjieﬀ zijn studenten een weg naar
verlichting door middel van verschillende
praktijken die hij ‘het werk’ of ‘werk aan
zichzelf ’ noemde. Hij zei altijd dat de beslissing om aan jezelf te werken en te veranderen het moeilijkste is, terwijl de tweede stap:
het werk zelf, veel gemakkelijker is. Gurdjieﬀ baseerde zijn cursussen op drie basismethoden: muziek, beweging en geschriften. Door deze drie basiselementen en in de
combinatie daarvan wilde hij een verandering in gedragspatronen bewerkstelligen en
zijn studenten motiveren om dieper in hun
ziel te kijken.

Lees in de volgende Arax
uitgave over Hayk
Gyulikekhvyan in
Armeense filosofen deel 2

Een exclusieve interview met één van de ASV Gladzor oprichters;

Question and answer with Lilit Arakelian.
1. Q: Wie was op het idee gekomen om een
Armeense studentenvereniging op te richten?
A: “Een Armeense jongeman genaamd Sinan Gelici had een thema gestart op een Armeens forum (een forum of een discussieforum op internet is een online, interactieve omgeving, meestal
gewijd aan een bepaald thema, waar men publieke berichten kan posten waarop anderen
kunnen reageren, zodat er discussie en uitwisseling kan ontstaan). In het thema vroeg hij zich
af waarom er geen Armeense studentenvereniging bestaat. Sinan zelf hee niet in het bestuur
gezeten, maar hij is wel een erelid van Gladzor.”

2. Q: Hoe werd de vraag
ontvangen in het forum?

A: “In eerste instantie werd
met het idee om een armeense studentenvereniging te starten niks gedaan.
De leden van het forum
reageerden er niet heel enthousiast op. Later werd het
thema nogmaals geopend
door een goede vriend van
mij. Toen werd er wel positief op gereageerd en het
forum werd druk bezocht
en er werd veel gepraat.”

3. Q: Ik kan mij heel
goed voorstellen
dat
mensen enthousiast werden. Werd er ook iets
met het idee gedaan?
A: “Ja. Toen het gespreksstof klaar was, vond ik dat
er actie ondernomen moest
worden. Ik nam het initiatief
om in Utrecht af te spreken.
Ik stelde een tijd, datum en
locatie voor en wie interesse had, was van harte welkom. Dat was de allereerste
keer dat er een ontmoeting
hee plaatsgevonden. De
eerste ontmoeting vond
plaats in begin oktober
2005. Er kwamen vijf personen in totaal opdagen.”

4. Q: Vijf personen is een
vrij kleine groep. Wat was
jullie volgende stap?

A: “De volgende stap was
om met een strategie te
komen om zo meer leden
te trekken. We deden dit
door middel van mond-tot
-mondreclame. Een maand
later kwam de volgende bijeenkomst, waar iedereen
welkom was. Toen kwamen
er een stuk of twintig tot
dertig mensen opdagen!”
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5. Q: Oh wauw! Dus
jullie strategie hee wel
goed gewerkt. Hoe was
het eerste bestuur
ontstaan?

A: “Omdat de leden echt
iets voor de studentenvereniging wilden betekenen,
waren de leden het eerste
jaar zeer enthousiast.”

A: “We waren echt aangenaam verrast. Ik was
zelf niet van plan om
dit proces te begeleiden,
maar natuurlijk wilde ik
wel een bijdrage leveren.
Later ontstond een kerngroep van mensen die
iedere bijeenkomst standaard aanwezig waren en
uit die groep werd er een
bestuur gevormd. Wel
was het bijzonder dat er
zo veel mensen in het
bestuur wilden gaan. Tijdens de allereerste verkiezing ging het er best
heig aan toe, iets wat
ik bij andere bestuursverkiezingen nooit heb
gezien. De kandidaten
kwamen met argumenten waarom ze in het bestuur wilden en gingen er
honderd procent voor.”

7. Q: Denk je dat het misschien komt omdat de
jaren erna minder
reclame is gemaakt voor
Gladzor?

6. Q: Waardoor kwam
het dat de leden toen zo
enthousiast waren?

13

A: “Daar lag het niet aan
want uist in het jaar wanneer Gladzor was opgericht was internet schaars.
Er was geen sociale media om reclame te maken,
we hadden alleen forums
en mond-tot-mondreclame. Dus in principe hebben we het tegenwoordig
makkelijker als het gaat
om het promoten Gladzor.”
8. Q: Was je zelf student
toen je begon? En wat
was jouw functie binnen
het bestuur?
A: “Ik zat in het tweede
jaar van mijn studie toen
we begonnen met Gladzor. Mijn functie binnen
Gladzor was voorzitter.
Voor deze functie hadden
vier personen gesolliciteerd en werd ik uiteindelijk gekozen.”

9. Q: Hoe verliep het
eerste bestuursjaar?
A: “Communicatie was
enorm belangrijk tijdens het eerste jaar als
bestuur. Je bent constant
bezig met het opstarten
van een studentenvereniging. Alles gebeurt voor
het eerst dus er was veel
te doen. Je moet letterlijk de aanleg leggen en
dat was onwijs veel werk.
We moesten netwerken
en connecties leggen om
met internationale Armeense organisaties samen te werken. Gladzor
werd zo de eerste Europese Armeense organisatie die van het Europese
parlement subsidie hee
gekregen.”
10. Q: Hoe kwamen jullie op de naam ASV
Gladzor?
A: “Oh, daar is echt over
vergaderd, we hebben
lang over de naam
nagedacht.

z.o.z

Iedereen kwam met een naam en betekenis en we hadden uiteindelijk besloten om de studentenvereniging te
vernoemen naar de eerste universiteit
van Armenië. We hadden de naam gekozen om een link te zetten aan de universiteit in Armenië, (gesticht in de 12e
eeuw) als symbool om aan te geven hoe
hoog de waarde van kennis bij ons staat.”
11. Q: Vind je dat Gladzor’s visie hee
behouden na al die jaren?
A: “Ja, onze grootste twijfel punt was of
Gladzor in de toekomst nog steeds zou
bestaan. Zoals eerder genoemd waren
de leden / het bestuur enthousiast over
Gladzor. De vraag was wat er zou gebeuren als het jaar voorbij was. Zou Gladzor
ook stoppen? En zouden we een formele
of informele vereniging zijn? Ik had wel
alle vertrouwen en geloof in Gladzor.

Ik heb er alles aan gedaan om van
Gladzor een blijvende en consistente vereniging te maken. Het hee 9
maanden gekost om de vereniging op
te richten en het compleet te maken,
voordat het een vereniging was.”
12. Q: We mogen inderdaad trots zijn
dat Gladzor al 14 jaar bestaat en
actieve leden hee.
A: “In het bestuur zitten is net een heel
Gladzor avontuur en je moet echt trots
zijn dat je ooit in het bestuur hebt
gezeten!”

Ben je na het lezen van dit interview gemotiveerd geraakt om ASV
Gladzor’s bestuur te versterken? Iedereen hee de
mogelijkheid om zich aan te melden als bestuurslid voor het aankomend bestuursjaar! Voor eventuele vragen kun je ons altijd via
social media bereiken of een mail sturen.
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Armeense Cognac in Engeland
In 2015 werd een es Ararat cognac voor een
wel erg hoge prijs verkocht. De 70 jaar oude es
leverde zo’n 100,000 euro op bij een veiling!
De reden? De cognac in de es is dezelfde als
de cognac die Stalin jarenlang naar Churchill
stuurde, de Engelse Premier tijdens de Tweede
Wereldoorlog.
Aan het einde van de oorlog tijdens het Yalta-congres, vroeg Stalin of Churchill
wat wou drinken. Hij antwoordde met een glas Ararat, wat Churchill zo
beviel dat Stalin tot jaren na de oorlog elke maand een kist met 12 essen
opstuurde. Zelfs na Churchill’s dood bleven de essen komen, totdat de
Soviet Ambassade erachter kwam dat ze al tien jaar lang cognac naar een
dode Churchill stuurden.
Of dit alles waar is? Volgens westerse bronnen zijn er geen bewijzen dat er
ooit ook maar één es is gestuurd, terwijl alles wat binnenkwam werd
geregistreerd. Aan de andere kant zouden er wel bewijzen in Moskou liggen
namelijk in Soviet archieven. Mogelijk werd het vanwege de Koude oorlog
stil gehouden. Vanwege de prijs op de veiling, spreekt het hoe dan ook voor
zich dat er een goed verhaal zit achter een es Armeense cognac.

Geschreven door: Սին
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Oog in oog met Armeniërs over
de wereld.
Armeniërs in China, India (deel II)
Geschreven door: Սին

Wat hebben Armeniërs en Indiërs met elkaar gemeen? Zij behouden weliswaar
hun traditionele keuken op elke plek waar zij zich vestigen, maar deze wordt
aangepast aan de lokale smaak. Al zal je misschien verrast zijn om te leren dat
Armeniërs in India ook hun voedselstempel hebben achtergelaten.

Potoler Dolma is heuze Indiase dolma
geïnspireerd door de Armeense keuken van
de Armeniërs in Calcutta en Bengalen
aangepast aan de lokale smaak.
Er wordt gezegd dat de eerste Armeniërs in
India mogelijk al meer dan 2500 jaar geleden
te vinden waren, maar velen kwamen in de afgelopen 1000 jaar. Waar Perziërs
liever met de boot gingen, reisden veel Armeniërs over land, met de karavanen,
door Afghanistan en Tibet. Het is dan ook niet gek dat er ook in China
eeuwenoude sporen van Armeniërs te vinden zijn, alsmede in Tibet.
Over de eerste Armeniërs is niet veel bekend, hoewel een koning uit Kilikia in de
13e eeuw naar Mongolië naar het koninklijk hof is afgereisd. De meer
bekende Armeniërs kwamen later, in de afgelopen twee-/driehonderd jaar. Een
veelgehoorde naam is Sir Paul Chater, of Katchik Astvatsaturian. Hij is opgegroeid
in Calcutta maar een zeer groot guur in Hong Kong geworden. Het was dan ook
zo dat de meeste Armeense immigranten niet stilzaten. Ze reisden van India naar
China, of Indonesië naar Singapore, of Engeland en Nederland. Één ding is zeker:
Ze lieten een signi cante en vrijwel altijd positieve indruk achter. Dit is te zien aan
de Armeens afgeleiddee namen van gebouwen, straten, scholen en het nog altijd
bestaan van kleine hamayqs in India, China en eigenlijk heel Zuidoost-Azië.
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Wist je dat...
• ...China en Armenië nog altijd
goede banden onderhouden,je
in China Armeens kan leren en
in Yerevan naar een Chineze
school kan gaan?
• ...Mamikonian vaak als achternaam
met Chineze roots wordt aangeduid?
Hoewel dit nooit bevestigd is, gaat
dit rond als populair feitje. Het staat
beschreven in een oud verhaal over
Armenië, maar kan mogelijk een oud
geval van fake news zijn die bedoeld
was om de legitimiteit van de macht
van de heersende Mamikonians aan
te tasten.
• ...schaken een Indiaans spel is?
Dat Armeniërs hier goed in zijn,
hoef je natuurlijk niet herrinerd
aan te worden

Lees meer: http://himalaya.socanth.cam.ac.uk/collections/journals/jts/pdf/
JTS_01_05.pdf
In tegenstelling tot voorgaande edities was dit geen reisverslag, maar aanvullende informatie op de voorgaande editie (februari 2020). De volgende editie
bevat dat wel en speelt zich af in Venetië. Mamikonian vaak als achternaam
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