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Op 13 september vieren we weer het Chinese 
Maanfeest. Voor mij betekent dat vanaf augustus 
al genieten van de lekkere maankoeken die in de 
Chinese supermarkten te koop zijn. 
In mijn herinneringen vierden we ook vroeger 
in ons dorp in China het maanfeest, maar niet 
zo groots. We aten slechts onze variant van de 
maankoek. Ook herinner ik me het verhaal dat 
mijn oma vertelde over de maanfee, die op de 
maan woont, samen met haar konijn en dat we 
onze grote pla� e maankoek (een soort zoete 
plakkerige pannenkoek met sesamzaadjes) op 
de vensterbank moesten leggen in de nacht om 
de maanfee naar je te lokken. Die nacht duurde 
overigens vaak niet langer dan tien minuten, 
omdat de maankoek al snel werd opgegeten 
door onszelf. 

1) Het project ‘Meer dan Babi Pangang’ 
is een online platform om de diversiteit 
van de Chinees-Indische gemeenschap in 
Nederland te laten zien. Hiermee willen 
ze achterhaalde stereotypen en clichés 
doorbreken, zoals ‘poepchinees’, ‘sambal 
bij’ en dat we honden en ka� en zouden 
eten. Door middel van het delen van 
persoonlijke verhalen uit het gedeelde 
verleden, ervaringen uit het heden en onze 
visie op de toekomst willen wij een breed 
publiek inzicht geven over de rijke culturen 
van deze gemeenschappen. Wil jij ook 
jouw verhaal delen? Neem dan contact op 
via www.meerdanbabipangnag.nl

2) Vanaf september zal Space101 ook 
opengaan op zondagen. Zowel op de 
dinsdag en de zondag kunnen bezoekers 
ook proeven van onze verhalen. Houd 
onze Instagrampagina in de gaten voor 
nieuwtjes en updates: 101ro� erdam

TIPS

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. 

 Fenmei (fenmei@space101.nl)

Nu in Nederland hebben we een heel ander 
soort maankoek die we eten, de Kantonese 
variant noemen wij het: dikke maankoeken van 
lotuspasta gevuld met gezoute eigeel. Enorm 
machtig, maar o zo lekker. Elk jaar koop ik een 
paar van die blikken maankoeken. In elk blik 
zi� en vaak maar 4 stuks individueel verpakt. 
Een is om zelf op te eten thuis, de anderen zijn 
om aan onze ouders en vrienden te geven. Bij elk 
Chinees festival deel je vaak het eten met elkaar, 
eet je samen of breng je of geef je eten aan elkaar 
mee. 
Sinds enkele jaren probeer ik via mijn eigen 
manier ook het maanfeest onder de aandacht 
te brengen onder de niet-Chinezen. Ik heb 
vaak genoeg thee- en maankoekactiviteiten 
gedaan en verhalen verteld aan kinderen. Ook 
dit jaar ga ik het maanfeest vieren waarbij 

Deze keer: Catedak

Maanfeest

The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

Catedak... De Chinese naam van dit restaurant 
hee�  als globale betekenis: paviljoen van 
het lekkere eten. Maar zoals de eigenaar het 
uitlegde, is de naam Catedak een samentrekking 
van catering en dak (van een huis). Kortom: 
lekker eten onder één dak. En lekker eten is het 
zeker. Catedak bestaat niet lang, het is zeker nog 
een onontdekte parel voor de echte lie� ebbers 
van Chinees eten. Van het ECHTE Chinees eten 
dan wel. Catedak serveert geen babi pangang of 
loempia. De specialiteit is de hand getrokken 
noedels (Lamian), met de smaken uit Xi'an. Dit 
betekent soms dat de smaken sterk zijn, soms 
ook pi� ig. Het menu is klein, maar dat deert 
niet, want je komt hier echt voor de noedels. 
De keuken is open en je kan live zien hoe de 
noedels worden gemaakt. De eigenaar staat zelf 
bij de bestelbalie en staat je graag te woord. Heel 
geduldig en zeer beleefd.
Met het hele gezin en een vriendin kwamen we 
hier eten. Mijn kinderen zijn namelijk dol op 
noedels. Ik was benieuwd of zij Lamian zouden 
lusten. De gerechten zien er beetje rommelig 
uit, maar de bedoeling is dus dat je eerst de kom 
met noedels zelf husselt, voordat je het opeet. 
Voor de kinderen pakte ik de noedels zo gewoon 
mogelijk, want ze zi� en nog in de fase dat ze geen 
stukken groente en vlees willen bij hun noedels. 
Eenmaal aan het eten, raakten hun borden ook 
snel leeg. Ook zij vonden de noedels dus prima 
smaken. De noedels leken wel oneindig. Ze zijn 
zo lang dat je maar blij�  pakken, alsof 1 kom uit 
1 streng noedels bestaat. Met de hand getrokken 
en goed gekookt. Je kunt de noedels natuurlijk 
breken met je stokjes of doorbijten. Het is wel 
een lach waard. 

De structuur en de smaken zijn heel goed. Heel 
authentiek zoals je het in China eet. En dat is 
ook precies waar de eigenaar naar stree� : zijn 
liefde voor het eten uit zijn streek overbrengen 
naar de gasten. Ook de Chinese burger is het 
proberen waard. Heel machtig, dus delen met 
meerdere personen is aan te raden. Anders 
krijg je je kom noedels niet meer op. Een van 
de gerechten die mij direct terugbracht naar 
mijn jeugd was de sweet rice cake, het enige 
dessert op de kaart. Ik herkende direct de smaak 
van mijn jonge jaren: de eight treasure sticky 
rice, een lekkernij die mijn moeder vroeger 
weleens klaarmaakte (opwarmde) en waar wij 

als kinderen altijd vochten om het grootste deel. 
Jaren zocht ik alle Chinese supermarkten af naar 
dit gerecht, maar ik heb het nooit gevonden, 
ook niet in een restaurant. Voor mij was het 
daarom zo onverwacht dat ze dit dessert op 
het menu hebben staan, ook al zi� en er geen 
8 verschillende 'scha� en' in; Het smaakt bijna 
zoals ik het me kan herinneren. 

iedereen welkom is om samen te eten. Op 13 
september organiseren we bij Verhalenhuis 
Belvédère een speciale Chinees diner ter 
viering van het maanfeest. Xinyu (uit Sichuan) 
is door mij gevraagd om centraal te staan in de 
zogenoemde Volkskeuken met haar verhaal 
en haar gerechten uit de Sichuanese keuken, 
dus het eten zal lekker pi� ig zijn. Afsluitend 
bied ik de gasten thee met maankoeken aan. 
Onze speciale gast is Ouijdane. Zij serveert 
Marokkaanse gebakjes, want de Marrokkaanse 
cultuur hee�  ook een soort Maanfeest. Een 
vol programma met verhalen, heerlijk eten, 
ontmoetingen en wellicht live Chinese 
muziek. 
Reserveren is noodzakelijk. Dit kan via: 
www.verhalenhuisbelvedere.nl

Ook opvallend op het menu zijn de vele 
theesoorten die je kunt bestellen. Dit duidt 
voor mij al aan dat ze thee hoog in het vaandel 
hebben staan. De eigenaar vertelde dat hij zelf 
de thee in China inkoopt. Kwaliteit is belangrijk 
en dat proef je. De geur van de jasmijn komt je 
al tegemoet als de pot op de tafel wordt gezet. 
En na meerdere malen bijvullen met heet water, 
blij�  de thee goed smaken. Neem dus vooral 
ook thee bij je noedels. Verder kan ik alleen 
zeggen dat de prijzen heel vriendelijk zijn, dat 
het interieur heel schoon en netjes is en de 
zitplaatsen lekker ruim zijn. De eigenaar stree�  
ook naar kunst als onderdeel van zijn concept. 
Hierover kan ik zeggen dat dat misschien nog iets 
beter aangepakt kan worden. Al met al, Catedak 
is het proberen waard, zeker voor foodies en 
lie� ebbers van noedels of van Chinees eten in 
het algemeen.


