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Het jackje
Mijn oma vertelde over de telefoon dat ze
een oud kledingstuk had gevonden van een
voorouder. Het bleek een kledingstuk van de
oma van mijn opa’s moeder geweest te zijn.
Volgens mijn opa wel 150 jaar oud, gedragen
door mijn betbetovergrootmoeder. Toen ik in
2010 terugging naar mijn geboortedorp voor
het ‘Chinees meisje-project’ en het jackje in
mijn handen nam, voelde ik een soort rilling;
Mijn betbetovergrootmoeder heeft het aan haar
lichaam gehad en nu voel ik het aan mijn huid.
Heel bijzonder. De kledingstukken (maar liefst
4 stuks) zijn nog compleet gaaf, prachtig van
stof. Oma vertelde dat deze stof heel bijzonder
was, omdat het vroeger alleen gedragen werd
door de ‘rijken’. Iemand die zoiets droeg, kwam
van goede huize. Ik vroeg waarom het voelde
alsof er een plastic laag overheen zat. Ze zei
dat het kwam door een bepaalde manier van
behandelen van het stof, zodat het heel luchtig
bleef ondanks dat het dik was. De stof was
namelijk gemaakt van een soort riet. Alles geheel
met de hand gemaakt, van riet tot garen tot het
weven en het kleuren en naaien. De kwaliteit
was zo goed dat het heel duur was voor zo’n
kledingstuk. Ik zie het bewijs, er rafelt niks en

Space101

Space101 is een kleine projectruimte die
de Chinese cultuur toont via persoonlijke
verhalen en projecten. Via 101voor010
open ik mijn wereld voor iedereen die
geïnteresseerd is in kunst, cultuur en
eten. Als beeldend kunstenaar ben ik
ook sociaal maatschappelijk betrokken,
dus berichten vanuit deze hoek zullen
eveneens regelmatig een plek krijgen in
101voor010.
nergens zitten er gaten. Fantastisch handwerk.
Ik krijg de kledingstukken mee. Volgens oma
wil niemand van de familie zulke oude dingen
hebben of bewaren en oma kan het aan niemand
nalaten behalve aan mij, omdat ik er interesse

in toon. Ik neem ze met beide handen aan en ik
beloof dat ik het zal koesteren en zal doorgeven
aan mijn kinderen en hun kinderen.

‘Chinees meisje’ is een doorlopend project over de Chinese gemeenschap in Nederland door Linda Malherbe. Joop Reijngoud en Fenmei Hu

The Yellow Heart Foodguide

Mijn persoonlijke mening over
Aziatisch (Chinees) eten
in Rotterdam

Deze keer: Takumi vs Hinoki
Wie Japans eten zegt, denkt gelijk aan sushi:
een balletje rijst met een stukje rauwe vis erop.
Ja, sorry, ik ben niet van rauw vis of vlees, of het
nu Japans is of Frans. Ik ben wat dat betreft een
echte ouderwetse boeren-Chinees die al het
eten gegaard wil eten. En zoals iedere Chinees
ben ik gek op noodles. Gelukkig hebben we
tegenwoordig ook Japanse restaurants die
zich focussen op noodles: Ramen. Heerlijk!
In Rotterdam hebben we daarvoor 2 bekende
plekken: Takumi en Hinoki.
Bij Takumi ben ik al meermalen geweest, vanaf
het begin dat ze opengingen tot een paar weken
geleden. Hinoki heb ik pas sinds kort een keer
bezocht samen met een hoogzwangere vriendin
die heel graag noodles wilde slurpen. Zij vond
Takumi altijd al beter, ze wilde mij overtuigen

dat Hinoki authentieker is. Ik bestelde een
soep die Takumi niet op de kaart heeft en
gefrituurde kipstukjes ter vergelijking. Die soep
was inderdaad lekker, de smaak is goed en heel
bijzonder is de donkere knoflooksmaak. Ik hou
van knoflook. De noodles waren erg ‘bouncy’ en
werden ook niet papperig. Maar: of het beter is
dan Takumi? Ik kan dat niet met grote overtuiging
zeggen. Bij Takumi heb ik altijd goed gegeten.
De soep van Takumi is misschien qua smaak wel
sterker en zwaarder wat ik zelf weer lekker vind,
want ik ben van de zoute smaak. Wel heb ik het
gevoel dat de kom van Takumi iets voller is en
meer gevuld met verschillende ingrediënten. Is
Hinoki authentieker? Qua gevoel misschien wel.
De inrichting is soberder en voelt veel rustiger
aan. Het geeft het gevoel van een eethuis waar
het vooral om het eten draait. De dame die de

bestelling opneemt en eten brengt, werkt snel
en effectief, duidelijk Japans en ontzettend
aardig. Niet onderdanig maar heel beleefd en
aandachtig. Dan loopt volgens mijn vriendin
ook de eigenaar zelf rond om te helpen. Dat
geeft meer een huiselijk gevoel en werkt op mijn
gunfactor. Hinoki is wat dat betreft vergeleken
met Takumi kleinschaliger (want ook de kaart is
kleiner) en bestaat misschien wel meer vanuit de
liefde voor Ramen dan voor het doel om zoveel
mogelijk klanten naar binnen te lokken. Als je
goed bent, komen ze vanzelf.
Maar goed, eerlijk is eerlijk, Takumi zit bij mij 5
minuten vandaan en voor Hinoki moet ik veel
meer meters afleggen. Ik vind het verschil nou
niet zo groot dat ik die afstand voor lief zou
nemen.



Fenmei (fenmei@space101.nl)

TIPS
1) Elke vrijdag kook ik een Chinese lunch
bij Verhalenhuis Belvédère. Veel huiselijke
gerechten en hapjes met zoveel mogelijk
authentieke smaken. Tijdens oogsttijd zal ik
ook veel Chinese groente gebruiken uit de
moestuin van mijn schoonouders. Check voor
meer info op de Facebookpagina’s van Space101
of Verhalenhuis Belvédère. Zien wat je hebt
gemist? Check dan Instagram: 101rotterdam.
2) Vanuit Space101 geef ik ook tours in
Chinatown. Een van de onderdelen in de tour
is de Toko Safari. Wah Nam Hong heeft dit
opgepikt en biedt nu maandelijks zulke Toko
Safari’s aan. Op 9 maart geef ik een Toko Safari
in Wah Nam Hong op de West Kruiskade en
op 16 maart geef ik een Toko Safari in Wah
Nam Hong Markthal. Aanmelden kan via de
Facebookpagina van Wah Nam Hong.

Takumi

Hinoki

Tea & Dumplings in Space101
Vanaf maart start ik een nieuw project in
Space101. Hierbij kunnen bezoekers niet alleen
hun ogen en oren te goed doen aan verhalen,
maar ook hun buik aan eten. Tea & Dumplings is
precies wat ik ga serveren. Dumplings die ik van
mijn oma heb leren maken en nog steeds mijn
favoriete hap Chinees eten is. Dit wil ik graag
met iedereen delen. Daarom serveer ik elke
vrijdag tussen 11:00 en 13:30 uur dagverse Tea

& Dumplings. Kom je gezellig zitten, dan krijg er
een goed potje Chinees thee bij. Kom je afhalen,
neem dan een eigen bakje/lunchbox mee. Wat
ik maak en alle nieuwtjes daarover plaats ik op
mijn Instagram-account: 101Rotterdam. Hou
dus Instagram in de gaten, want ik maak af en toe
ook specials. Adres Space101: Diergaardesingel
101. Let op, op=op.

