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Smakelijke opening ‘Chinese restaurantverhalen’
Afgelopen jaren heb ik veel projecten gedaan,
waarbij ik de Chinese gemeenschap steeds via
een ander onderwerp bespreek. Een belangrijk element bleek steeds weer de Chinese
keuken te zijn. Ik begon met het verhaal over
mijn oma, die mij opvoedde tot ik als negenjarige naar Nederland moest. Ik beschouw
mijn oma meer als een moeder dan mijn eigen moeder. En als ik aan mijn oma denk, dan
denk ik ook aan haar heerlijke eten. Ik ging
speciaal terug naar China om enkele van mijn
favoriete gerechten van haar hand te documenteren. Recepten heeft ze niet, want ze is
analfabeet. Hoe ze kookte, had ze zelf ook niet
door. Ik ontdekte de vrije manier hoe oma
kookte, gewoon op gevoel en niet met hoeveel
eetlepels dit of dat. Heb je iets niet, dan doe je
gewoon iets anders erin. Koken als oma is je
niet laten dwingen door een recept. Het enige
wat je nodig hebt, is durf en een klein beetje
talent voor goede smaak.
Toen ik steeds verder ging met het vertellen
van mijn verhaal, kwam ook mijn vader onvermijdelijk in beeld. Mijn vader had een
Chinees restaurant met Babi Pangang op het
menu en tja, wat hij daar kookte waren altijd
bekende recepten. Door heel Nederland smaken de Babi Pangangs en Foe Yong Hais ongeveer hetzelfde. Een chef die meer gevoel had
in de keuken, gaf er weleens een eigen draai
aan het albekende recept. Zo iemand was mijn
vader. Hoewel hij in China gewoon een boer
was, bleek hij best een goede smaak te hebben.
Zijn eten was ontzettend lekker. Ik kon toen
niet bedenken dat ik zijn recepten had moeten
opschrijven, dat ik er later naar zou terugverlangen.

In de nieuwe expositie ‘Chinese restaurantverhalen’ eer ik mijn vader, eer ik alle vaders
en opa’s (en moeders en oma’s) die hard werkten in Chinese restaurants. Het zijn verhalen
over alledaagse dingen, verhalen over hard
werken en over nieuwe gerechten bedenken,
verhalen van thuis in China en van thuis in
Nederland. De verhalen worden begeleid
door prachtige foto’s en objecten van families
die hebben meegewerkt aan de interviews.
Deze luistertentoonstelling is een persoonlijke afsluiter voor mijn zoektocht naar mijn
familiegeschiedenis. Toen ik met dit initiatief
bij Verhalenhuis Belvédère kwam, had ik nog
geen idee wat het moest worden. Wat ik wel
zeker wist was dat door het verdwijnen van
de Chinees-Indische restaurants in Nederland een stukje cultureel erfgoed verloren zou
gaan. De luistertentoonstelling met alle interviews is een manier om dit erfgoed vast te leggen, om het nooit meer verloren te laten gaan,
want de opgenomen verhalen zullen voor de
eeuwigheid bewaard worden in Stadsarchief
Rotterdam. Verhalenhuis Belvédère heeft een
prachtige tentoonstelling gemaakt zonder al
te veel opsmuk of clichématig over te komen.
Het is realistisch en ingetogen zoals het past in
dit verhaal. Ik dank Belvédère dat ze mijn idee
tot een zo’n mooi niveau heeft gebracht, waar
bezoekers uit heel Nederland op afkomen om
de tentoonstelling te bezoeken.
Bij de opening heb ik speciaal Maggie Chau
gevraagd om een diner te maken zoals zij
in haar nieuwe restaurant zal gaan koken:
authentiek Chinees met een knipoog naar
Shanghainese en Kantonese keuken. Maggie
is een van de geïnterviewden in de luisterten-

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.

toonstelling en behoort tot de nieuw generatie
restauranthouders die in de voetsporen treedt
van hun ouders, maar met een eigen draai. Net
als ik doet ze dit als eerbetoon aan haar vader.
Haar restaurant heet ‘Shanghai Papa’ en zal
eind november opengaan aan de Botersloot in
Rotterdam.

Fenmei (fenmei@space101.nl)

‘Chinese restaurantverhalen’ is tot 28 februari 2020 te bezoeken bij Verhalenhuis
Belvédère.
www.verhalenhuisbelvedere.nl

TIPS

Een prachtig boek is op komst van
fotografe XiaoXiao Xu: Watering my
horse. Foto’s van een 25.000 kilometer
lange route langs de voet van de Chinese
muur. Wie en hoe leven mensen daar
langs deze beroemde muur? Om dit
boek te realiseren is XiaoXiao een
crowdfunding-project gestart. Helpen
jullie mee?
www.voordekunst.nl/projecten/9612watering-my-horse-1

The Yellow Heart Foodguide

Deze keer:

Koolrabi
Een vergeten groente, zei iemand tegen mij.
Hoe maak je die dan klaar? Ik ken koolrabi
al mijn hele leven. Dat het in Nederland
tot de vergeten groenten behoorde, wist ik
niet eens; ik koop het altijd, als ik het in de
supermarkt zie. Vaak gebruik ik koolrabi voor
mijn soep. Het geeft een heerlijk knolachtige
smaak af. De smaak van koolrabi is eigenlijk
vergelijkbaar met de stam van de broccoli. Je
kunt het heel knapperig houden of juist koken
totdat het lekker zacht is. Nu ik ook vaak kook
voor anderen dan mijn familie, heb ik velen
al kennis laten maken met gerechten waarin
koolrabi zit. En iedereen die het proefde, was
verbaasd dat het koolrabi was. Jongeren weten
soms niet eens hoe
koolrabi eruitziet.
Daarom hier twee
simpele
recepten
om koolrabi klaar te
maken:

Koolrabi met Chinese worst en
buikspek

is, kun je even proeven of het gerecht goed op
smaak is door een stukje koolrabi te proeven.
Vergeet niet, Chinese worst heeft zelf al een
goede smaak, dus altijd voorzichtig met
sojasaus. Je kunt de saus altijd erbij doen als
het te weinig smaak heeft, maar niet eruit
halen. Het gerecht is klaar naar eigen smaak:
wil je de koolrabi slap en zacht eten of juist
ietsjes krokanter.

Gestoofde kip met koolrabi
Koolrabi snijden in dunne patatjes. Chinese
worst snijden in dunne plakjes. Buikspek
voorkoken totdat het vet transparant is en
vervolgens laten afkoelen. Daarna ook in
dunne plakjes snijden.
Gebruik een wok of een hapjespan. Olie
in de pan met wat fijngesneden knoflook.
Daarna de buikspek erin. Even aanbakken
en dan de Chinese worst en koolrabi erin.
Beetje kippoeder en sojasaus erbij en goed
doorroeren. Als de Chinese worst goed gaar

Gebruik kippenbouten of een hele kip voor dit
gerecht. Hak de kip in grote stukken. Bak het
aan in een beetje olie in een pan met deksel.

Mijn persoonlijke mening
over Aziatisch (Chinees) eten
in Rotterdam

Als de kip gaart doe er dan wat kippenpoeder,
sojasaus, oestersaus en stukjes gember bij.
Goed doorroeren en vervolgens een scheutje
water erbij doen. Deksel erop en laat het kort
stoven. Als de kip bijna gaar is, doe je de grove
stukken koolrabi erbij. Roer weer door, doe
de deksel erop en laat nog even stoven. Roer
af en toe in de pan. Ook hier moet je even
proeven of de smaak al goed is. Het gerecht
is klaar, zodra het kippenvlees gemakkelijk
van het bot afkomt. Eventueel kun je wat
geweekte Chinese paddenstoelen bij dit
gerecht doen (tijdens het stoven), indien je
die paddenstoelensmaak lekker vindt. Zowel
de paddenstoelen als de koolrabi zullen zich
volzuigen met stoofvocht.
NB: Koolrabi moet je altijd eerst schillen en
verwijder ook eventueel de witte houtachtige
draadjes die onder de schil zitten.

