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LIZE PRINS HAD ALS KIND AL EEN FASCINATIE VOOR 

ZUID-KOREA EN WOONT SINDS 2017 IN DE HOOFDSTAD

 SEOUL. JOURNALIST CAROLINE BUIJS ZOCHT HAAR OP

 EN WANDELDE MET LIZE MEE DOOR TWEE VAN HAAR 

FAVORIETE WIJKEN: HONGDAE EN YEONNAM-DONG.

Op stap in Seoul
Met illustrator Lize Prins
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“Zullen we rustig beginnen en eerst wat gaan drinken 
in het prentenboekcafé?” vraagt Lize Prins (27) als ze 
me komt ophalen bij mijn hotel in Seoul. We hebben 
allebei nog een jetlag: Lize is net terug van een bezoek 
aan Nederland, waar ze lang niet was geweest – elke 
drie maanden moet ze Zuid-Korea uit om haar visum te 
verlengen. De vorige keer ging ze naar Japan, maar nu 
was Nederland aan de beurt. Vandaag laat ze me haar 
Seoul zien, de stad waar ze als Nederlandse illustrator 
sinds 2017 woont. 
Al vanaf haar elfde is Lize geïnteresseerd in Japan  
en Korea: in animaties, illustraties en muziek. Lize: 
“Volgens mijn moeder heb ik als kind al eens een 
 taalcursus Koreaans gedownload op de computer, 
maar dat herinner ik me niet meer.” In 2016 ging ze 
samen met haar beste vriendin voor het eerst een 
maand naar Seoul op vakantie, en daarna besloten ze 
om er te gaan wonen. “Omdat het heel verfrissend is 
dat het er zo totaal anders is dan in Nederland: hoe 
mensen zich kleden, het eten, de cultuur, het straat-
beeld – dat inspireert me ook in mijn werk. Hoewel:  
een bevriende Koreaanse regisseur aan wie ik laatst 
mijn illustraties liet zien, vond juist dat je kon zien dat 
mijn werk anders is dan Koreaanse illustratoren, dus 
misschien valt het met die beïnvloeding ook wel mee.” 

PICKNICK IN HET PARK
Mijn hotel ligt midden in de universiteitswijk Hongdae, 
een van Lizes favoriete wijken. Vol gezellige cafés  
en koffietentjes, hippe winkels en restaurants, plus  
’s avonds straatoptredens van K-popdansgroepjes – 
vooral ook populair bij Chinese toeristen. Seoul heeft 
een uitgebreid metronetwerk, maar vandaag doen we 
alles lopend. Lizes andere favoriete wijk is namelijk 
Yeonnam-dong, en die ligt precies naast Hongdae.  

Lize woont zelf ook in Yeonnam-dong in een oktapbang: 
een appartement boven op een dak, met een klein dak-
terras. Seoul is enorm groot – 9,8 miljoen inwoners – 
maar heeft ook iets rommeligs en gezelligs doordat 
hier niet per wijk wordt gebouwd, maar huis voor huis: 
aan een bestaand huis wordt weer een ander soort 
huis gebouwd.
Op weg naar het prentenboekcafé lopen we door het 
Yeonnam-dong Park – vroeger een spoorlijn, nu een 
groot plantsoen – dat Koreanen graag Yeontral Park 
noemen omdat het dan bijna klinkt als het New Yorkse 
Central Park. Zodra het mooi weer is, strijkt iedereen  
er neer om te gaan picknicken. Lize: “Koreanen werken 
heel hard en veel, maar geven ook graag hun geld uit 
aan samen iets leuks doen. De meeste jongeren wonen 
tot aan hun trouwen thuis, waardoor ze liever buiten de 
deur afspreken. Als je gaat picknicken, koop je meestal 
iets kant-en-klaars te eten – veel supermarkten zijn  
24 uur per dag open – of je laat eten bezorgen. Als  
je bezorger op z’n brommertje is gearriveerd, word je 
gebeld en dan zie je iedereen naar het begin van het 
park snellen om z’n eten op te halen – een grappig 
gezicht. En veel supermarkten zetten buiten plastic 
stoeltjes en tafels neer en daar kun je dan met je in  
de supermarkt gekochte snacks en drankjes gaan 
 zitten borrelen.” 

LEESKUIL
Aangekomen in het ‘For picture book lovers’-café gaan 
onze schoenen uit: die stoppen we in een kluisje, waar 
slippers klaarliggen. De sleutel geven we af aan de bar, 
en daar bestellen we mijn nieuwe favoriete drankje: 
een matcha latte (groene thee met opgeklopte melk). 
Met Chet Baker op de achtergrond schuifelen we op 
onze slippertjes over de glanzende houten vloer naar 

1. Een van de vele metrostations.  2. Yeonnam-dong Park, oftewel Yeontral Park à la New York.  3. Populair wandelpad langs de rivier 
Cheonggyecheon.  4. Bedje in het ‘For picture book lovers’-café.  5. Lunch met gimbab (Koreaanse sushi).  6. Stationery van Fifteen 
thirty-seven, een merk dat je buiten Korea weinig ziet.  7. Berichtjes die zijn achtergelaten in het ‘For picture book-lovers’-café. 
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Seoul is enorm groot, maar heeft iets  
rommeligs en gezelligs doordat niet per wijk, 

maar huis voor huis wordt gebouwd
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Speciaal voor dit verhaal tekende Lize deze kaart met haar favoriete adresjes  

in de wijken van Seoul waar ze het meest van houdt.
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Caroline logeerde hier: M.hotelmarigold.co.kr/english. Met de Nederlandse nationaliteit mag je 
zonder visum maximaal 90 dagen in Zuid-Korea verblijven (check altijd of deze info nog klopt). 

onze plek in een soort leeskuil. Tegen vrijwel elke 
muur reikt een boekenkast tot aan het plafond, vol 
graphic novels en fotoboeken (vaak over katten), 
prenten- en plaatjesboeken – de meeste omslagen 
zijn naar  voren gericht, waardoor je makkelijk een 
boek kunt kiezen. Veel Koreaanse boeken uiteraard – 
omdat in de meeste boeken vrijwel geen tekst staat, 
heb je weinig last van een taalbarrière – maar ik  
zie ook Vincent van Barbara Stok (vertaald in het 
 Koreaans) en boeken van Blexbolex staan. Het café 
voelt een beetje als een kruising tussen een bieb en 
een boekwinkel, met het verschil dat je de boeken niet 
kunt kopen en ook niet kunt lenen: hier kom je om te 
lezen en te kijken – gewoon nu, op dit moment, in het 
prentenboekcafé. En dat geeft een grappig en onver-
wacht rustig gevoel: ik hoef geen afweging te maken 
of en welke van al die mooie boeken ik nu wel of niet 
wil kopen of lenen. 
Met ieder een stapel boeken onder onze arm keren  
we terug naar onze zitkuil. Lize: “Omdat Koreanen  
zo veel werken, past deze plek helemaal binnen het 
idee dat je ook ruimte nodig hebt om uit te rusten  
en te ontspannen.” En daarom staan hier niet alleen 
tafels en stoelen en is er een zitkuil, er zijn hier ook 
een paar cabines met bedjes – als een soort slaap-
couchette in een trein. Niet om een dutje te doen, maar 
om lekker uitgestrekt een plaatjesboek te bekijken. Het 
valt me op dat mensen die met z’n tweeën in het café 
zitten, ook rustig in een boek bladeren en niet de hele 
tijd met elkaar kletsen. “Wat ik leuk vind, is dat hier 

niet alleen ouders met kinderen komen, maar ook 
 jongeren – zowel jongens als meisjes . En niemand  
kijkt hier vreemd op als een volwassene in z’n eentje 
op zijn gemak prentenboeken zit te bekijken: Koreanen 
houden erg van plaatjes. Je kunt hier ook een biertje 
bestellen trouwens, en dat is toch een heel grappige 
combinatie? Bier en prentenboeken!”

EVEN JE NEUS AANRAKEN
“Koreanen vinden het sowieso heel belangrijk dat iets 
er mooi uitziet,” vertelt Lize, als we verder wandelen 
op weg naar een plek om te lunchen. “Ze besteden 
niet alleen veel aandacht aan hun eigen uiterlijk, maar 
ook aan design. Dat gevoel voor schoonheid wordt 
overal in doorgevoerd: in boekcovers, in verpakkingen, 
in de inrichting van winkels, maar bijvoorbeeld ook  
in een simpel papieren zakje. En ze zijn hier dol op 
merken. Toen Ikea pasgeleden de eerste  vestiging  
in Seoul opende, zag je ineens mensen over straat 
gaan met het blauw-gele logo van Ikea op hun T-shirt, 
of op hun sokken of riem – dat natuurlijk wel illegaal 
werd gebruikt.” 
Bekende merken werken vaak samen met populaire 
‘karakters’: kleine poppetjes – Kakao friends – die  
je ook in de Koreaanse WhatsApp, Kakao Talk, kunt 
gebruiken. Op mij maken ze een wat kinderachtige 
 indruk, maar in Seoul zijn ze er dol op. Lize: “Ik ben 
laatst naar een klein museum over Kakao  geweest, en 
weet nu iets meer over de achtergrond van sommige 
karakters. Je hebt bijvoorbeeld Ryan: een leeuw met 

de uitstraling van een lief beertje. Omdat hij zijn manen 
heeft verloren, is hij een beetje onzeker  geworden.” 
Soms gaan Koreanen vrij ver in hun idee dat alles er 
mooi uit moet zien, legt Lize uit. Dan laten ze bijvoor-
beeld hun neus of ogen corrigeren. Als je in Zuid-Korea 
solliciteert, is het vrij algemeen geaccepteerd dat als 
kandidaten even geschikt zijn, er wordt gekozen voor 
degene die er het beste uitziet. “Om die reden krijgen 
sommige jongeren een behandeling van een  plastisch 
chirurg voor hun verjaardag cadeau: hun ouders hopen 
dat dat hen verder brengt in hun carrière. Ik maak hier 
geregeld mee dat mensen mijn neus willen aanraken  
– ze houden van grote neuzen – en dan vragen of-ie 
echt is. Ik heb een tijdje in een club gewerkt waar een 
collega meteen over de grootte van mijn neus begon 
en erbij zei dat zíjn neus nep was – daar schaamde hij 
zich niet voor. Maar niet iedereen is daar zo open in.” 

DORPSGEVOEL
In het lunchtentje om de hoek van Lizes huis worden 
we enthousiast begroet door een vriendelijke vrouw 
die precies weet wat Lize graag eet: gimbab, een 
 variant op sushi. Korea werd van 1910 tot 1945 door 
Japan bezet, en zo werd sushi hier geïntroduceerd.  
De dressing voor de rijst is anders, net als de zeewier-
vellen en de vulling – die in Japan bestaat vaak uit  
vis, in Zuid-Korea meestal uit vlees. “Hoe  groter je 
maaltijd is, hoe meer bijgerechtjes je erbij  geserveerd 
krijgt – maar altijd met kimchi,” legt Lize uit. Kimchi 
zijn ingelegde groenten (pickles), meestal heel pittig 
van smaak, en hét gerecht van Zuid-Korea. “Elk gezin 
maakt elk jaar z’n eigen voorraad pickles, ze hebben 
zelfs een extra ijskast om de voorraad in op te bergen.” 
Doordat Lize wat vaste adresjes heeft en contact heeft 
met mensen in de buurt, voelt Seoul steeds meer aan 
als een dorp. “In dit lunchtentje kom ik vaak. Ik leer de 

eigenares wat Engelse woorden en  oefen met haar 
mijn Koreaans. Ik heb ook contact met mensen van 
onze buurtsuper en met de bakker: daar legt het 
 winkelmeisje het enige brood dat ik echt lekker vind  
– gevuld met rode bonen en kastanjes – voor me apart. 
Want gewoon brood vind ik hier te zoet en te zacht.”

SCHAPENCAFÉ
Na de lunch lopen we naar het drukkere Hongdae, 
waar Lize me winkels laat zien vol pennen, masking 
tape, schriften, opschrijfboekjes, kalenders, stickers, 
posters, en kaarten – allemaal even mooi. Keek ik 
 eerder in Tokio al mijn ogen uit over alle prachtige 
 stationery, in Seoul is het aanbod nog gevarieerder  
en ik begin steeds meer te begrijpen dat deze stad 
een walhalla moet zijn voor een illustrator. 
In een drukke winkelstraat staat een meisje met een 
bord reclame te maken voor een meerkattencafé een 
stukje  verderop. Lize: “Mensen wonen vaak klein en 
jongeren blijven vrij lang bij hun ouders wonen. Een 
 eigen huisdier bezitten komt dus nog niet zo veel voor, 
al wordt dat wel steeds populairder. In plaats daarvan 
heb je dus meerkattencafés, en er bestaan hier ook 
honden-, katten-, wasberen- en schapencafés.” 
Welke verschillen tussen Seoul en Nederland, behalve 
de vele dierencafés, vallen haar het meest op, nu ze 
weer even in Nederland is geweest? “Koreanen zijn 
veel makkelijker met geld. Als je uit eten gaat, deel  
je niet de rekening, maar betaalt één iemand alles en 
de volgende keer doet iemand anders dat weer – dat 
gaat op een heel natuurlijke manier. Mensen lijken hier 
ook minder een vast ritme te hebben, waardoor je 
makkelijker spontaan iets kunt afspreken: wanneer je 
’s avonds aan mensen vraagt of ze mee willen om iets 
te gaan drinken, zeggen ze bijna altijd ja. En wat ook 
grappig is: in Nederland begin je een appje meestal 

Pennen, masking tape, schriften, stickers, posters, kaarten: Seoul is luilekkerland voor illustratoren. 

Niemand kijkt hier vreemd op als een volwassene  
in z’n eentje op zijn gemak prentenboeken  
zit te bekijken: Koreanen houden van plaatjes
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met ‘Hoe gaat het?’, maar hier is de eerste zin: ‘Wat 
ben je aan het doen?’ Koreanen bellen je veel sneller 
dan in Nederland, en iedereen ruilt direct z’n ‘oude’ 
 telefoon in als er een nieuw model is – ook oudere 
mensen. Wat ik wel vind: Koreanen kunnen soms een 
beetje zeuren. Als je vraagt hoe het gaat, klaagt ieder-
een meteen dat-ie zo moe is. Nederlanders doen dat 
minder, maar misschien zeggen wij ook wel te snel  
dat het goed gaat – ook als dat niet zo is.” 

ZOETE AARDAPPEL MET MELK
Koreanen houden zich strak aan sociale conventies, 
heeft Lize gemerkt. “Als je jonger bent, ben jij degene 
die de drankjes bijvult in een restaurant of bijvoorbeeld 
het bestek neerlegt. En als je een slok neemt, houd je 
je glas de andere kant op: het is onbeleefd als een 
 ouder iemand de onderkant van je glas ziet. Er zijn 
ook veel aanspreekvormen, afhankelijk van of iemand 
ouder of jonger is, man of vrouw. Stam je uit hetzelfde 
geboortejaar, dan zijn mensen vaak meteen ‘vrienden’ 
heb ik gemerkt. Mensen ontspannen dan: ze hoeven 
zich niet aan de sociale conventies te houden, want je 
bent even oud. Soms wisselen ze nummers uit en 
gaan ze met elkaar op de foto – heel grappig om te 
zien. Iedereen uit hetzelfde jaar heeft ook dezelfde 
leeftijd, die verschuift steeds op 1 januari, en als je 
 wordt geboren ben je één in plaats van nul jaar.”
Na een drankje van zoete aardappel met opgeklopte 
melk in het Red Big Space-café (met een wand vol 
plastic bloemen, waar iedereen vriendinnen-selfies 
neemt), gaan we op zoek naar een graphic novel- 
boekwinkel die Lize nog niet kent: Veronica Effect. Ze 
vond het via Naver.com, een soort Koreaanse Google, 
en er blijken ook workshops te worden gegeven – Lize 
wisselt meteen Instagram-adressen uit met de eigenaar. 

NOOIT BANG
’s Avonds, nadat we hebben gegeten in een bibimbap- 
restaurant (bibimbap is een kom met warme rijst, een 
ei en verschillende groenten, waarbij je alles zelf door 
elkaar mixt), brengt Lize me in het donker terug naar 
mijn hotel. Ze vertelt dat ze zich hier ’s avonds en  
’s nachts altijd veilig op straat voelt. Ik vraag of ze 
weleens iets merkt van de dreiging van Noord-Korea. 
“Toen ik hier net woonde, was de dreiging door de 
stekelige relatie tussen Trump en Kim Jong-un actueel 
en veel in het nieuws, en dat vond ik heel naar. Maar 
de Zuid-Koreanen zelf leken er hun schouders over  
op te halen: ze zijn wel wat gewend. En toen merkte  
ik dat ik vooral bang werd van het nieuws over Korea 
dat uit Nederland kwam; verteld vanuit Nederlands 
perspectief, en niet zozeer van hier wonen.”
We blijven nog even staan kijken bij de K-popdans-
groepjes op straat. Lize: “Sommige bandjes zijn zo 
populair dat ze laptops cadeaus krijgen van hun fans.” 
Weet Lize hoelang ze in Seoul wil blijven? “Nee, en 
dat vind ik juist fijn: ik zie wel hoe het loopt. Door de 
taal merk ik wel dat het lastig is om opdrachten te 
 krijgen in Korea. Ik werk nu vooral voor Nederlandse 
bladen, maar hopelijk verandert dat nog.” Een paar 
dagen later appt ze: ‘Heel grappig, ik ben inmiddels 
een beetje bevriend geraakt met de eigenaar van  
Veronica Effect waar we aan het eind van de dag 
 waren, en ik ga er binnenkort een workshop geven! 
Superleuk, ik kijk er erg naar uit.’  
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Stam je uit hetzelfde geboortejaar, 
dan zijn mensen vaak meteen ‘vrienden’

Lize in de winkel Veronica Effect. >


