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The Yellow Heart Foodguide
Mijn persoonlijke mening
over Aziatisch (Chinees) eten
in Rotterdam

Deze keer:

Takumi cup noodles?!
De restaurants zijn nog steeds gesloten, dus
heb ik al meer dan een jaar lang geen nieuwe
restaurants geprobeerd. Wel hebben we veel
afgehaald en laten bezorgen, want even iets
anders eten dan je eigen prakje is ook wel eens
lekker en je helpt de horeca een beetje door
deze zware periode. Veel mensen zijn
in de lockdown zelf gaan bakken
of koken. Ik heb ook
nieuwe dingen geprobeerd. Omdat ik opeens
twee warme maaltijden
per dag moest koken,
ben ik gaan zoeken naar
verschillende soorten
noedels en simpele,
warme lunchgerechten.
De volgende keren deel ik
graag meer ontdekkingen
en recepten. Voor nu start
ik even met een nieuwkomer: Takumi cup noodles!
Noedels slurpen bij Takumi
deed ik geregeld en nu kun
je dat dus ook thuis doen.
Sinds enkele maanden zijn

deze cup noodles online verkrijgbaar en bij
de Takumi-restaurants. Ik ben (waarschijnlijk
net als bijna alle Aziaten) gek op cup noodles
en instant noodles. Mijn all time favourite is
echt de instantvariant met beef-smaak. In mijn
studententijd heb ik er dozen van doorheen
gejaagd. Ik leefde zowat op deze noedels.
Soms maak ik ze het liefst met
veel groente en pepers. Chinese ouders zeggen dat
dit soort noedels niet
zo gezond zijn, je moet
er niet te veel van eten.
Alles met mate is beter
dan te veel! Maar goed, die
Takumi cup noodles zijn
dus heerlijk. Natuurlijk niet
zo lekker als in het restaurant en zonder de lekkere
dingen erop is het ook wat
kaal, maar dit is zeker beter
dan niks. Snel, makkelijk en
slurpen maar.
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Hanky Panky Shanghai
Er zijn veel mensen die het kinderliedje Hanky
Panky Shanghai echt niet meer vinden kunnen,
onder wie ikzelf. Ik ben niet zozeer tegen het
liedje zelf, maar tegen wat het liedje teweegbrengt. Als het liedje wordt gezongen, trekken
mensen hun ogen tot spleetjes, doen ze hun
handen bij elkaar en maken ze buigingen. Waar
slaat dit op, vraag ik me dan af. Natuurlijk weet
ik wat ze ermee bedoelen, maar weten deze
mensen wel wat ze eigenlijk doen? Hebben
alle Chinezen spleetogen? Nee! En die buigingen maken we alleen als we onze voorouders
eren met wierrook. Wat heeft dit dus te maken
met een verjaardagsfeestje? Niks! Soms wordt
dit liedje ook gezongen in een soort gebrekkig Nederlands of met slisgeluiden. De tekst
is geheel betekenisloos in de Chinese taal,
Hanky Panky zijn geen Chinese woorden. Wat
het echt betekent volgens de Dikke van Dale:
hocus pocus, bedriegerij. Ja zeker is dit liedje
bedrieglijk, want het is dus geen Chinees en al
die kinderen maar denken dat ze een Chinees
verjaardagsliedje aan het zingen zijn.
Er zijn ook zat Chinese ouders die er geen
kwaad inzien en vrolijk meeklappen. Zij
denken: het deuntje is toch vrolijk, wat maakt
het uit dat het nietszeggend is, je moet van een
mug geen olifant maken en kijk die kinderen
genieten, want ze denken dat ze een buitenlands liedje zingen.
Die ouders hebben het goed recht om zo te
denken. Maar wat als hun kinderen ooit te
maken krijgen met serieus racisme of meer
‘grappige plagerijen’? Ik noem Hanky Panky
Shanghai de kiem van de poepchinees. Als
je dit niet in de kiem smoort, laat je het uitgroeien tot iets wat moeilijk uit te roeien is. Zo
onschuldig is dit liedje namelijk niet. Je keurt
in feite gewoon goed dat je een cultuur belachelijk mag maken door er zo stereotiep over
te denken. Wat zouden mensen vinden van
Hanky Panky Volendam of van Hanky Panky
Istanbul?
Ik ben niet kwaad, want boos worden heeft
geen zin. Ik ben ook geen keiharde activist:
laten zien dat je vuisten maakt tegen iets waar
je niet mee eens bent, zit niet in mijn aard. Ik
voer een microstrijd, die hopelijk zal uitvloeien
tot een olievlek. Op de school van mijn kinderen heb ik dit liedje vier jaar geleden laten
verbannen. Van vele andere ouders hoor ik
ook dat ze hetzelfde hebben gedaan, zonder

dat we het van elkaar wisten. Op internet en
sociale media lees ik geregeld over mensen dit
ook hebben gedaan. Mijn volgende zet is om
scholen te laten inzien dat dit liedje niet meer
bij deze tijd hoort en alle leraren verzoeken
ermee te stoppen. En ik bied alle scholen een
gastles over de Chinese cultuur in welk thema
dan ook (ik ben bevoegd eerstegraads docent).
En ik leer je Happy Birthday zingen met echte
Chinese woorden: Zhu Ni Sheng Ri Kuai Le
(4x herhalen).
Bij deze wil ik benadrukken dat bovenstaande
tekst mijn eigen mening is. Ik spreek niet namens
de gehele Chinese gemeenschap. Ben je het niet
eens met mij, dan is dat je goed recht. En scheer
vooral niet iedereen over een kam. Ook weet ik dat
er zat niet-Chinese Nederlanders zijn die mijn
mening delen. Voel je dus vooral niet aangevallen,
maar wie de schoen past…….
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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)

