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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)

TIPS
1)Op 18 oktober doe ik een nieuwe 

BinnensteBuiten bij Xi’an pulled 
noodlerestaurant Catedak. Meer info op 

www.belvederero� erdam.nl

Ik was een van 
de zevenduizend 
gelukkigen die 
een kaartje via 
iemand kreeg 
om deze unieke 
opening mee te 
mogen maken. 
Het zilveren ei 
naast Museum 
Boijmans van Beuningen is le� erlijk een 
blikvanger. Hoewel het van buiten nog niet af 
is, vind ik het gigantische gebouw al enorm 
indrukwekkend. In drie dagen tijd mochten 
dus ongeveer zevenduizend personen alvast 
het Depot bezoeken, om te bekijken hoe het 
straks eruit komt te zien. Binnen is alles nog 
van beton. Kale muren en gigantische open 
ruimtes. Een trappenreeks om van te duizelen 
(want ik heb hoogtevrees). Er stonden tv-
schermen en er waren informatiebladen waarin 
stond waarvoor welke ruimte gaat dienen. De 
bedoeling van een depot is normaal gesproken 
alleen het herbergen van kunstobjecten. Dit 
depot gaat straks dus ook open voor publiek, 
zodat de opgeborgen kunstwerken ook kunnen 
zien. 
Via rondleidingen kunnen bezoekers dichtbij 
de kunstwerken komen. En mensen kunnen 
door grote ramen spieken hoe restauratoren 
te werk gaan. Daarnaast zullen er ook speciale 
tentoonstellingen worden gemaakt, er is 
ruimte voor educatieve doeleinden en op het 
dak komt een groot café-restaurant waar je 
heerlijk kunt uitwaaien tussen het groen met 
uitzicht over het prachtige Ro� erdam. Wow, 
dat was wat bij mij steeds in mijn hoofd kwam. 
Ongeloo� ijk dat dit straks echt vol gaat staan 
met kunst die normaal onzichtbaar blij�  voor 
bezoekers. In december start Boijmans met 
het verzamelen van alle kunst die het museum 
nu verspreid hee�  over zeven verschillende 
locaties. In september 2021 gaat het depot voor 
het ‘echie’ open. Ik wacht gewoon geduldig af. 
Mijn gids gaf te kennen dat Boijmans zoveel 
keramiek uit China had, dat zou ik echt een 
keer moeten zien. Ja graag! En de gids vertelde 
dat de hele spiegelende buitenkant (de glazen 
wanden dus) gemaakt is in China. Daarover 
was ik niet verbaasd, maar toch, wow wat cool. 
Dus maakte ik nog eens wat extra foto’s. 

1 oktober 2020 is het Maanfeest. Na Chinees 
nieuwjaar is dit voor mij het grootste Chinese 
feest waarop ik mij altijd verheug. Maankoeken 
eten totdat ik misselijk word. Chinese 
theeproeverijen geven in musea (ja, dit jaar 
was ik in het Wereldmuseum, iets eerder dan 1 
oktober weliswaar) en vooral veel Maankoeken 
serveren aan de mensen die bij mij aan tafel 
schuiven. Velen vinden het lekker en sommige 
vinden het raar smaken, vooral het gezouten 
eigeel. Dit jaar werd mijn aandacht getrokken 
door een ander belangrijk aspect van het 
Maanfeest (dit vanwege een ander project dat 
ik aan het doen ben). Het sprookje van de 
Maanfee ken ik. Ze lee�  op de maan en hee�  
een konijntje als gezelschap. Maar ik had nooit 
geweten dat het konijntje een eigen verhaal 
had. Daarvan bestaan verschillende varianten, 
maar het komt erop neer dat het konijn niet 
zomaar een lief onschuldig diertje is om alleen 
maar geaaid te worden door de Maanfee. In het 

De kraampjes van Mama Hong zijn niet weg 
te denken in het Ro� erdamse centrum. Maar 
wie wil weten wie Mama Hong is en wat ze 
nog meer te bieden hee� , kwamen volledig 
aan hun trekken via speciale tours die ik 
samen met Mama Hong organiseerde. Alle 
deelnemers waren bekend met de loempia’s 
van Mama Hong of zijn gewoon gek op 
Vietnamees eten. Tijdens het praatje van 
� uan (2e generatie Mama Hong) en de tours 
konden de deelnemers niet beva� en hoeveel er 
allemaal achter een simpel loempia zat. Geen 
enkele deelnemer wist dat Mama Hong alles 
zelf maakte, zelfs het loempiavel. De vellen 
voor de wantan worden ook zelf gemaakt, net 
als het brood van de Banh Mi, de vissaus uit de 
zakjes en alle gemarineerde garnalen en vlees 
die op het broodje gaan. En wie in of dichtbij 
Lansingerland woont, kon zelfs genieten van 
Vietnamese maaltijden van Mama Hong: Pho 
met heerlijke dungesneden bief, noodlesalade 
die je zelf nog moet husselen of kipkerrie uit de 
Vietnamese keuken. En dat allemaal gemaakt 
door de vrouw van � uan, volgens de recepten 
van de moeder van � uan: mama Hong. 
Alle tours waren volledig uitverkocht en de 
deelnemers gingen met een volle maag en een 
goodie bag naar huis. Zij zijn de gelukkigen 
die nooit meer met een zelfde blik een Mama 
Hong-kraam passeren. Zij weten meer…

Camera Japan is een begrip in Ro� erdam en 
tegenwoordig uitgegroeid tot het grootste 
Japanse � lmfestival in de Benelux. Jaarlijks 
kent het een divers programma variërend 
van de beste en nieuwste arthouse, animatie, 
documentaire, korte � lms en experimentele 
cinema. Naast � lms worden er dit jaar ook 
lezingen en workshops gegeven. Bijvoorbeeld 
over fermentatie, miso, onigiri en ook 
kalligra� e. Er zullen ook exposities te zien zijn 
op het gebied van fotogra� e en illustraties. 

Ro� erdam: 
23 sept Worm. 24-27 sept 
LantarenVenster

Amsterdam: 
1 t/m 4 okt LAB111
Voor de volledige programma en kaartverkoop: 
www.camerajapan.nl
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de hemelse keizer erachter kwam, werd het 
konijn verbannen naar de maan om daar voor 
altijd te wonen. Zo kwam het konijn dus op 
de maan. Terugkomend op de extra pil die de 
fee vroeg, die pil werd aan Houyi gegeven, die 
negen van de totaal tien zonnen neerschoot 
en zo de mensheid redde. En Houyi was de 
man van Chang’er, de Maanfee. Chang’er die 
noodgedwongen de pil der onsterfelijkheid in 
moest nemen om te behoeden dat een dief het 
zou stelen, vloog daardoor naar de maan en 
werd gescheiden van haar man. Zo werd het 
konijn die de pil maakte (dat ervoor zorgde dat 
Chang’er naar de maan vloog) het gezelschap 
van de Chang’er, de Maanfee. Ik vond zelf erg 
leuk om dit verhaal zo in elkaar vervlochten te 
zien. Er bestaan verschillende varianten van dit 
verhaal uit verschillende culturen. Ik heb weer 
iets geleerd om door te vertellen. 

kort gaat het verhaal zo: Eens vroeg de hemelse 
keizer aan een vos, een aap en een konijn om 
eten voor hem te verzamelen (dit was een test). 
De aap kwam terug met fruit, de vos kwam 
terug met een vis en het konijn kwam met wat 
gras, dat de keizer niet kon eten. Om toch zijn 
toewijding aan de keizer te tonen sprong het 
konijn in een kookpan en zei: “Eet mij maar op.” 
De keizer was geraakt en bevorderde het konijn 
tot een onsterfelijke ziel die kon wonen in de 
hemel. Het konijn werd de pillenmaker van 
de onsterfelijken. Deze pillen zorgen ervoor 
dat de onsterfelijke wezens voor duizend jaar 
bleven leven. De taak van het konijn was om 
alle onsterfelijken in de gaten te houden en 
ervoor te zorgen dat iedereen een pil kreeg in 
de duizend jaar. Eens vroeg een fee hem om een 
extra pil te maken, omdat ze die aan een mens 
wilde geven die een goede daad had verricht. 
Het konijn bezweek onder de smeekbedes 
van deze fee en gaf haar een extra pil. Toen 
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