
Over het land Anders en het ontstaan ervan
Is Anders wel een land te noemen? vragen sommige wetenschappers zich af. 
Het heeft geen duidelijke grenzen. Het bestaat uit verschillende gedeeltes die ver 
uit elkaar liggen en sommige gedeeltes uit andere landen even overnemen. 
De beroemde filosoof/ schrijver Laposta (1325 na Chr.) kwam met zijn beroemde 
uitspraak: Anders is geen land, maar een gemoedelijk virus. Een virus met een
geschiedenis, want wie goed kijkt, komt restanten uit verschillende tijdperken van 
Anders in zijn eigen wereld tegen.

Ontstaansgeschiedenis van Anders
Lang geleden was Anders net als de aarde een planeet die door de ruimte zweefde. 
Anders zag eruit als een golvende koker. Er leefden watergorgels, grondreuzen en 
luchtspinners. Deze wezens leefden heel rustig naast elkaar en in warme periodes 
troffen ze elkaar in de lucht. Dat leverde een hoop plezier, maar ook de nodige 
chaos op. 

In één van de warme periodes vierde de godin van de watergorgels Heby feest met 
haar vrienden. Zij bleven dagen in de lucht en voelden zich helemaal licht in het 
hoofd. En toen Heby de wonderschone grondreus Kwa ten dans vroeg, werd ze 
verliefd en wilde ze niet meer terug naar het water. Haar zus Donja bedacht een list 
om Heby terug naar haar godenrijk te krijgen. Ze bakte een zoete tentakeltaart en 
liet die naar Kwa brengen, zogenaamd als zoete verleiding van Heby.  
Een hap van de taart was voldoende om Kwa te martelen. Uit de hap die hij binnen 
had gekregen groeiden meterslange tentakels die door zijn huid naar buiten 
drongen. Heby probeerde hem te redden door aan de tentakels te trekken. 
Maar met iedere ruk raakte er een lichaamsdeel los. Een arm, een oor, een knie. 
Toch wilde Heby haar liefde niet opgeven. Ze klampte zich aan hem vast en liet 
zichzelf verstikken door de nog steeds doorgroeiende tentakels. Zo kwam het 
liefdespaar ten einde en zweefden zij als een monsterachtige klomp het heelal in.

De losgeraakte lichaamsdelen belandden op de aarde en daar ontstonden kleine 
landjes Anders. En zo komt het dat je in sommige delen van de wereld nog steeds 
lichaamsdelen kunt herkennen. Een van de meeste beroemde gebieden van 
anders is het zogenaamde Tone (spreek uit: Tongee), waar heel duidelijk de vorm 
van een linkerteen in te herkennen is. Dit gebied is wereldberoemd geworden door 
zijn kenmerkende Kwabymuziek. Veel liefhebbers dragen afbeeldingen van een 
linkerteen als een amulet met zich mee. De kwabymuziek heeft geen muzieknoten 
maar eigen tekens om kenmerken als hard, zacht, hoog en extra hoog aan te 
geven. De laatste jaren is het symbool voor herhaling erkend als het symbool voor 
het land Anders.


