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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)
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Kun je iets over jezelf vertellen? 

Hoi mijn naam is Fang Mij. Ik ben opgegroeid 
in Noord-Brabant. Ik ben een kunstenaar, een 
schilder, tekenaar en schrijver. De afgelopen 
jaren heb ik in verschillende musea mogen 
exposeren. Dit waren mooie ervaringen. 
Het enige wat ik miste was de directe 
uitwisseling met het publiek, om in gesprek 
en via open communicatie bij te dragen aan 
de maatschappij. Momenteel ben ik een 
maatschappelijk kunstproject in Ro� erdam 
aan het opze� en, samen met twee Aziatische 
kunstenaars. Hierover straks meer.
Ik heb Chinese wortels: mijn ouders komen 
uit China. Ze woonden in een afgelegen 
dorpje hoog in de bergen, genaamd Lisha, 
in de provincie Zhejiang. Een mooie, bijna 
magische plek, ver weg van de beschaving. 
Het leven daar was fysiek heel zwaar en 
daarom zijn mijn ouders geëmigreerd naar 
Nederland, in de hoop op een beter leven. 
Hier zijn ze in de horeca terecht gekomen. 
Ze hebben een mentaliteit van hard werken 
om � nanciële zekerheid te krijgen voor hun 
gezin en de familie. Dan is het een shock om 
twee kinderen te hebben die beiden voor 
kunstacademie gekozen hebben! 

Waarom ben je kunstenaar 
geworden en steunen je ouders 
je hierin? 

Vroeger was ik een rebels kind. Na twee jaar 
psychologie te hebben gestudeerd aan de 
universiteit besloot ik om mijn hart te volgen 
en de kunstacademie in Den Bosch te gaan 
doen. Ik kan me niet meer herinneren in hoe-
verre het een bewuste keuze was of stiekem 
een rebelse actie. Een combinatie van beide 
klinkt goed. 
Mijn ouders wisten niet wat ze aan moesten 
met zo'n eigenwijze dochter. Ik was het tegen-
overgestelde van de traditionele Chinese 
waarden. Geen materialistische aanleg. Geld 
vond ik niet belangrijk (een uitspraak waar-
mee je moet oppassen bij Chinese ouders). 
Ze snapten mijn keuzes niet. Nu ik 30 ben, 
begrijp ik beter waar ze vandaan komen. Mijn 
ouders hebben veel opgeo� erd: ze hebben 
hun thuisland achtergelaten. En dan gaat hun 
dochter kunstacademie doen. Logisch dat ze 
het daar niet mee eens waren. 

Hoe is dit nu?
Nu hebben ze gelukkig mijn kunstenaarschap 
geaccepteerd. Ik denk dat het een kwestie is 
van volhouden en veel gesprekken houden 

Kook- en verhalenstudioKook- en verhalenstudio
Om de gastkoks ook van élkaar te laten leren 
en lessen, masterclasses en workshops en 
een talentontwikkelplek te kunnen bieden, 
zochten we de mogelijkheid voor een extra 
locatie, een kookstudio op korte afstand van 
Verhalenhuis Belvédère.  Met behulp van de 
obligatiehouders en enkele fondsen zijn de 
� nanciën bijeengebracht en konden we in 
2020 daadwerkelijk beginnen met een ver-
bouwing van onze opslag - in een voormalige 
seksvideotheek - in de Atjehstraat in Ro� er-
dam-Katendrecht. 
Met Chinees Nieuwjaar op 12 februari 2021 
is de omtovering een feit en kan de studio in 
gebruik worden genomen. Gastkok en project-
leider Fenmei Hu presenteert die dag samen 
met Jinai Looi (van onder meer Het Zesde 
Geluk) een online Chinese Nieuwjaar Hot 
Pot demonstratie met a� aal/bezorg-kit. De 
studio heet Po� a’s en is vernoemd naar één 
van de meest geliefde koks van Katendrecht 
en voormalig bewoner van de Atjehstraat: 
ome ‘Po� a’ o� ewel Shih Fa Tsang die jarenlang 
werkte bij de eerste Chinese restaurants van 
Nederland: Yuen Wah en Chong Kok Low in 
Ro� erdam. Zijn foto hangt groot in de vorm 
van een behang achter de fornuizen. Zo blij�  
de Chinese eetcultuur vertegenwoordigd op 

de Kaap, waar ooit het eerste China-
town van Europa was gevestigd.

over dat er meerdere manieren van leven 
zijn. Mijn moeder beïnvloedt mijn visie in 
het kunstenaarschap door me indirect te 
leren over de waarden van de groepscultuur 
en de kracht van het collectief. En andersom 
leer ik haar keuzes te maken op basis van 
persoonlijke vrije wil. Dan merk ik dat er 
ergens in haar een individu schuilt. En in 
mezelf schuilt er een familievrouw. 

Hoe combineerde je de 
kunstacademie met je Chinese 
achtergrond?

Op de kunstacademie werd ik al snel 
aangesproken door docenten dat ik een niet-
westerse manier van denken heb. Dat vond ik 
apart. Toen was ik druk bezig mijn Chinese 
achtergrond te ontkennen en vol te houden 
dat ik gewoon Nederlands was. Het hee�  
een tijd geduurd voordat ik mijn Chinese 
achtergrond heb kunnen omarmen. In het 
laatste jaar van de kunstacademie begon dat 
een beetje te komen. Toen vond ik aansluiting 
bij taoïstische denkbeelden, die waardevol 
waren in mijn werkproces van het schilderen. 
Dankzij de taoïstische � loso� e werk ik nu aan 
de hand van een proces van blind vertrouwen 
hebben, hoe blinder hoe beter. 

Wat zijn de thema's in je kunst?

Na de kunstacademie ben ik mijn Chinese 
wortels verder gaan onderzoeken door een 
studie Chinese geneeskunde (TCM) te volgen. 
De kennis die deze studie gebracht hee� , is een 
grote inspiratiebronnen van mijn werk. In deze 
studie leren ze je dat alles een geheel vormt 
en alles onlosmakelijk met elkaar verbonden 
is. Alle docenten werkten vanuit hun intuïtie 
en ze leren je te voelen, te zakken vanuit je 
hoofd naar je onderbuikgevoel en daarop te 
vertrouwen. Hun mo� o was ''ik denk, dus ik 
ben verward''. Het tegenovergestelde van wat 
we hier in het westen leren! 
De Chinese geneeskunde is een natuur� loso� e 
die zich baseert op natuurwe� en zoals yin en 
yang en de vijf elementenleer. De richtingen 
qigong (taichi), voedingsleer, acupunctuur en 
massage delen deze � loso� sche kern. Dat vind 
ik heel mooi, omdat we in het westen geneigd 
zijn verschillende richtingen van elkaar los 
te trekken en te onderscheiden, het zijn hier 
aparte expertisegebieden. De oosterse visie 
zoekt meer naar een gemeenschappelijke basis 
en is holistisch.

In mijn werk Brieven aan de zon heb ik de 
� loso� e van TCM omgezet naar 26 brieven 
die vervolgens zijn ingesproken door verschil-
lende stemmen. Dit geluidswerk is momenteel 
te beluisteren in Museum Jan Cunen in Oss. 
De zon staat symbool voor de yang-kracht: een 
extraverte, actieve en ambitieuze kracht die 
gericht is op groei. Ook bekend als de ‘man-
nelijke’ energie. In onze maatschappij is deze 
yang-energie doorgeslagen. Op persoonlijk 
niveau krijgen mensen dan te maken met een 
burn-out en op maatschappelijk niveau ont-
staat er een focus op groeiende economie en 
macht ten koste van anderen en ten koste van 
de natuur. In de brieven wordt deze kant in 
de mens aangesproken op een persoonlijke, 
� loso� sche en intieme manier. Met dit werk 
hoop ik dat er meer bewustzijn en waardering 
gaat komen voor de kant van de maan, de yin-
energie: zachtheid, ontvankelijkheid, rust en 

zorgzaamheid. Ook bekend als de ‘vrouwelijke’ 
energie. Het zien van de aarde als ons huis en 
de medemens als onze huisgenoot. Om meer 
bewust te worden en te handelen vanuit col-
lectief belang. Ik heb het vermoeden dat we na 
de coronacrisis deze kant op gaan.

Wat zijn je toekomstplannen?

Momenteel organiseer ik samen met twee 
Aziatische kunstenaars, Kwinnie Le en Laiyan 
Cheng, een kunstproject genaamd Welcome 
Home: Dragon, Fairy and Ox. Het wordt een 
expositie met interactieve performances, ritu-
elen en een educatieprogramma gericht op de 
Aziatisch-Nederlandse identiteit. Er worden 
sprekers uit het actuele speelveld uitgenodigd 
die in de vorm van lezingen en gesprekken de 
zichtbaarheid van de Aziatische gemeenschap 
in Nederland vergroten. Dit project zal te zien 

zijn van 16 tot 25 april bij Hilton Art Lab in 
Ro� erdam.
Hier zal ik voor het eerst exposeren met een 
interactieve performance, een gedachtecirkel 
met geborduurde gedachten over de zoektocht 
naar het thuisgevoel, uitsluiting, en het aanpas-
singsgedrag van een minderheid. Bezoekers 
zijn welkom om ter plekke een gedachte te 
borduren om de cirkel groter te maken. 
Dit is tot nu toe het leukste project waaraan ik 
heb gewerkt. De samenwerking met dit team 
voelt als familie. Voorheen ontliep ik Aziatische 
mensen en ook de Aziatische kant in mezelf. 
Nu voel ik me thuis in mijn oorspronkelijke 
wortels en zie ik dat we de maatschappij een 
interessante blik kunnen bieden, omdat we als 
Aziatische Nederlanders met onze benen in 
twee werelden staan. 

www.fangmij.nl
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Kookclub & Food TubeKookclub & Food Tube
Samen met de steeds groeiende groep van 
thuiskoks in de stad, onder wie Anahid Dar-
wish (Syrië), Anamaria Christiaan en Eunice 
Wilkerson (Curaçao) en Yin Kohar (Indone-
sië) start Fenmei voor het Verhalenhuis hier 
met de verdere ontdekking van het culinaire 
erfgoed van de stad Ro� erdam. Via de kook-
club leren de uiteenlopende ‘chefs’ van elkaar 
en wordt tegelijkertijd het immateriële erfgoed 
vastgelegd en doorgegeven. Belvédère start 
ook een eigen YouTube-kanaal of Belvédère 
Food Tube. Na Chinees nieuwjaar volgen er 
wekelijks online vlogs, livestreams, workshops 
en a� aaldiners gedurende de coronaperiode. 
Ook organiseren we (online) kookworkshops 
en masterclasses en is de kookstudio te boeken 
voor groepen. We hopen snel iedereen ook 
weer live te kunnen ontvangen. Via een kalen-
der, nieuwsbrief, website en de sociale media 
houden we iedereen graag op de hoogte van 
de opening en de activiteiten.

Met veel dank aan Job Dura Fonds, stichting 
Ondernemersbelangen Ro� erdam, stichting 
Swart van Essen, stichting Bevordering van 
Volkskracht, VSB fonds, Kansfonds, Rabo-
bank Foundation en alle obligatiehouders 
van Belvédère voor de support van de reali-
satie.

Het is eindelijk zover… In de 
Atjehstraat 98 in Ro� erdam-
Katendrecht opent de kook- en 
verhalenstudio van Verhalenhuis 
Belvédère. Ruim tien jaar geleden 
is het concept ‘de Volkskeuken’ 
organisch geboren. Het is inmiddels 
de bakermat van het Verhalenhuis. 
In de Volkskeuken organiseren we 
kennismakingen en ontmoetingen 
rondom de identiteit van mensen 
en gemeenschappen in de stad, aan 
de hand van samen eten. We vragen 
Ro� erdamse thuiskoks te koken 
voor publiek en tegelijkertijd hun 
(persoonlijke) migratieverhaal te 
delen. Ro� erdam is thuishaven 
voor (anno 2021) 206 verschillende 
nationaliteiten; volksgerechten 
staan dagelijks op de keukentafels 
in de stad. Het Verhalenhuis maakt 
deze zichtbaar en laat bewoners 
elkaars rituelen, smaken, geuren en 
gewoonten beleven. Ook vieren we 
in de Volkskeuken elkaars feest- en 
herdenkingsdagen met koken, eten 
en verhalen.

Contactpersonen: 
Myriam Eijgenraam: 06 51 17 30 28   
myriam@verhalenhuisbelvedere.nl 

Fenmei Hu: 06 81 88 84 82    fenmei@space101.nl
Stichting Verhalenhuis Belvédère   

www.verhalenhuisbelvedere.nl   010 720 0997 

Collectie familie yin - yintin in de keuken delistraat 10
Collectie familie Tsang - Shih Fa Tsang (Po� a genoemd) kok in 

Chong Kok Low Katendrecht

Wingwah restaurant Atjestraat 90a in 1979


