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Interview

Boskoopse glimlach vanuit Istanbul
Door Helga Boudestein

Lachende varkentjes, een vogeltje met een mutsje op zijn hoofd, hertjes in het bos:
de van oorsprong Boskoopse tekenares Maria Tiqwah - Van Eldik creëerde de liefste,
schattigste en grappigste dieren op papier. Ze plaatste die naast gedichtjes van verschillende schrijvers en zo ontstond het boekje: En nu wat vroluks. Een bundel met dierentekeningen en gedichtjes waar je spontaan van gaat glimlachen. En volgens Maria, die sinds
2009 met haar Irakese man in Istanbul woont, kunnen de mensen dat in deze tijd goed gebruiken. En daar rekent ze zichzelf ook toe. De aanslag tijdens de jaarwisseling was op loopafstand van haar huis.

ISTANBUL - Het idee voor het
boekje ontstond nadat Maria
zich had ingeschreven voor
een veganistisch event in
Utrecht maar geen idee had
wat ze nu in haar stand zou
gaan verkopen. “Het liep richting de feestdagen, dan denk
je meteen aan cadeau’s en het
moest iets vrolijks zijn”, zegt
Maria die veganist is. Voor dat
laatste heeft ze de volgende
verklaring: “In december speelt
vlees de hoofdrol en daar word
je als veganist bepaald niet
vrolijk van.”
Als
ontwerpster/illustrator
kwam ze al snel bij een boekje
uit. De tekeningen waren voor
haar vanzelfsprekend geen
probleem, voor de teksten en
gedichten plaatste ze een oproepje op Facebook. En dat
bleek een schot in de roos. Eén
van de gedichten is geschreven
door Anke Nijhoff. Haar zieke
hond is nagetekend door Ma-

ria. Die tekening is ook als ansichtkaart verkocht om de dierenartskosten voor Benito te
kunnen betalen. Ook theatermaakster en columnist voor
Haarlems Dagblad Anouk
Kragtwijk leverde een bijdrage
aan het boek met een komisch
gedichtje over de lente.
Dat dieren de hoofdrol in het
boekje spelen, kwam niet uit
de lucht vallen. De liefde voor
dieren zat er bij Maria, die tot
haar vijftiende in Boskoop
woonde, al jong in. Toen ze op
de Immanuelschool zat, vond
ze op een dag in de sloot op de
boomkwekerij van haar oom in
Hazerswoude een kuikentje. Ze
nam het onder haar hoede en
het groeide uit tot de tamme
haan Piep waarmee ze dagelijks over straat liep. Piep ging
zelfs mee op vakantie.
En ook de creatieve richting
waarin Maria zich ontwikkelde, lag voor de hand. “Ik teken-

de graag. Ik herinner me nog
dat een leerkracht op de Immanuelschool boos werd omdat ik zat te tekenen in een rekenschrift.”
Eenmaal illustrator/ontwerpster ging ze eerst voor een
commercieel reclamebureau
werken. Toen ze veganist werd,
zette ze colourful green, een
groen reclamebureau, op. “Ik
wilde geen reclame meer maken voor iets waar ik niet achter sta”, legt ze uit. Inmiddels
heeft ze een uitgebreide klantenkring vanuit haar woonplaats Istanbul opgebouwd.
Onder andere Partij voor de
Dieren en de Vegetarische Slager mag ze hiertoe rekenen.
Maria: “Alles gaat via internet/
skype. Daardoor maakt het niet
uit waar ik woon.”
De keuze voor Istanbul was
een compromis tussen Maria
en haar Irakese man. “Ik ben

Afgelopen weekend sneeuwde het in Istanbul. Het leverde deze mooie foto’s van Maria en haar man op.
(Foto’s: Maria Tiqwah - Van Eldik)

twee keer in Irak geweest en
heel hartelijk ontvangen. Het
maakte ook helemaal niet uit
dat ik geen moslim ben. Maar
ik wilde er niet wonen. Vond
de
cultuurverschillen
te
groot.”Istanbul was een goed
alternatief. De huidige ontwikkelingen hebben die overtuiging wel een beetje aan het
wankelen gebracht. “Ondanks
de aanslagen voel ik me hier
wel veilig. We wonen in een
rustige wijk. alhoewel de laatste aanslag op loopafstand
werd gepleegd. De coupe was
voor ons angstaanjagender. De

straaljagers vlogen boven ons
huis en er sneuvelde een
raam.”
Ze sluit dan ook niet uit dat er
nog eens verhuisd wordt.
“Spanje is een optie.” Het
groen van Boskoop mist ze wel
eens, maar terugkeren zal ze
niet snel. “Ik hou niet van het

klimaat en alles is er veel duurder. Hier verdien ik euro’s en
geef lires uit. Dat geeft me de
vrijheid om in mijn werk bepaalde keuzes te maken. En
mijn familie zie ik twee,drie
keer per jaar. Dat is niet veel
minder dan als ik in Nederland
zou wonen.”

Ook de aanslagen hebben Maria ertoe aangezet
om een boekje te maken dat mensen vrolijk
maakt. “Als je gelukkig bent heb je het meeste te bieden.
Het boekje is echt een lief cadeautje.” Het kost 5,50 euro.
Verkoopadressen op www.colourfulgreen.nl/boekje/

