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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)

We eten te veel vlees, waardoor er te veel dieren 
gefokt moeten worden om onze magen te 
vullen. Ook ik ben er schuldig aan. Als carni-
voor gaat er bijna geen maaltijd voorbij zonder 
vlees. Van mijn oma kreeg ik onbewust mee 
dat vlees eten staat voor welvaart. Wie vlees te 
eten had, maakte het goed. Mijn ouders konden 
daar ook wat van. Dat heb je dus als je arm bent 
geweest en vroeger vlees een schaars iets was. Ik 
heb dus nooit geleerd om vegetarisch te eten. 
Vegetariërs waren in mijn ogen bijna ‘gekkies’ 
die niet wisten wat voor lekkers ze misten. En 
veganisten waren gewoonweg vervelende, las-
tige mensen. Maar mijn denkwijzen hierover 
zijn langzaam aan het verschuiven. Zeker sinds 
mijn kinderen steeds beter zijn gaan eten, meer 
volwassen voedsel naar binnen krijgen; wat 
kook ik nou echt voor hun? In de media gaat 
het ook steeds vaker over ons voedsel. Ik schrik 
er soms van. Je gaat erdoor nadenken. Hoort het 
wel zo dat fruit en groente uit de supermarkt 
zo lang houdbaar zijn? Wat gebeurt er met de 
‘lelijkerds’ die de keuring naar de supermarkt 
niet redden? Waarom zijn sommige seizoenpro-
ducten het hele jaar door verkrijgbaar? Zeggen 
mijn eigen kinderen straks ook dat kipnuggets 
niks met kip te maken hee� , ook al heten de 
snacks KIPnuggets?
Ik besloot te veranderen; mijn man was het er 
gelukkig mee eens. We begonnen met vlees 
kopen van een boer die het dier pas slacht als 
er genoeg kopers voor zijn. Je krijgt dan een 
pakket met verschillende soorten stukken vlees. 
Het is een beetje gek in het begin, maar op een 
gegeven moment werd ik ook creatief met de 
delen vlees die ik nooit eerder had gegeten. Ver-
volgens besloten we ook om minder vlees te 
gaan eten. Vegetariërs willen we niet worden, 
we zouden het niet kunnen, omdat we ook 
bijna geen zuivel eten. Wel ging ik van ‘vlees 
met groente’ naar ‘groente met een beetje vlees’. 
En het werkt, niet radicaal veranderen van de 
ene op de andere dag, maar langzaam a� ou-
wen naar soms 150gram vlees voor een Chinese 
maaltijd met 4 gerechten voor een gezin van 4 
personen. Automatisch ging ik ook vaker koken 
met tofu. En daar zijn zoveel lekkere gerech-
ten mee te maken, daarover een volgende keer 
meer. 

Sinds kort verkoopt een lokale boer bij mij in 
de buurt zijn groente aan particulieren. Hij 
bezorgt ze zelf bij je thuis, op zijn � ets. Dit was 
zo een grote ontdekking dat ik heb gevraagd 
of ik een keer zijn ‘boerderij’ mocht bezoeken. 
Boer Pieter hee�  twee immense kassen waar 
nu tomaten en paprika geteeld worden. Buiten 
hee�  hij nog een groot stuk grond waar andere 
gewassen geplant moeten worden. Normaal 

gaan al zijn producten naar groothandelaren 
of zelfs naar het buitenland. Maar zijn droom 
was een zaak runnen en groente kweken voor de 
gewone man. Die richting wil hij ook opgaan, 
maar omdat er ook geld verdiend moet worden, 
teelt hij vooralsnog grootschalig. Ondertussen 
spreekt hij al met verschillende Ro� erdamse 
biologische markten en is hij zelfs begonnen 
met biogroentebezorging.nl. Zo ziet hij wie 
zijn groente eten en kan hij op aanvraag ook 
groente telen als er meer vraag naar is. De kans 
om binnen in een kas te mogen kijken en boer 
Pieter vragen te mogen stellen, wilde ik mijn 
kinderen ook niet ontnemen. Met het gezin 
maakten we een uitje naar het deel van Rot-
terdam waar we nog nooit waren geweest. De 
kassen waren tropisch warm en de kinderen 
trokken snel hun jassen uit. Misschien was ik 
nog verbaasder dan de kinderen, toen ik de 
gigantische trossen tomaten zag, de ontelbare 
rijen van paprika’s en snoeptomaatjes. Boer 
Pieter lachte om mijn verbaasde blikken en 
vroeg terecht dat ik zeker niet had verwacht 
dat hij zoveel teelde. Dat klopt, want in mijn 
hoofd zag ik een moestuintje voor me, waar 
hij een beetje aanrommelde. Boer 
Pieter heeft op dit moment 16 
mensen werken, die dagelijks paprika 
en tomaten plukken voor hem. In het 
hoogseizoen zijn nog veel meer pluk-
kers nodig. Elke tomatenplant levert 
20 kilo tomaat op en het plantje groeit 
hangend aan een touw. Een rij plukken 
links en rechts duurt wel een dagdeel 
en levert ongeveer 300 kilo tomaten. En 
boer Pieter teelt biologisch. Hij gebruikt 
pure grond met mestkorrels. Je kunt wel-
iswaar minder oogsten, de smaak is wel 
beter en het is gezonder. Hij gebruikt hom-
mels en andere insecten om de planten gezond 
te houden. Er loopt zelfs een poes rond die de 
muizen buiten de deur houdt. Hij gebruikt 
geen chemicaliën. Daarnaast verkoopt boer 
Pieter groente van collega’s die eveneens bio-
logisch telen. In zijn buurt zijn er ook boeren 
die zich bezighouden met het telen van Chinese 
groente. Veel paksoi en choisam die je bij Chi-
nese supermarkten kunt kopen, komen vast ook 
hier vandaan. Boer Pieter is zo leuk dat ik spon-
taan een projectje met hem wil doen. Hij en ik 
willen meer mensen gezonde groente laten eten 
en daarom ga ik de volgende BinnensteBuiten 
bij hem organiseren. 
BinnensteBuiten is een tour met een kleine 
proeverij bij een organisatie die vaak voor 
publiek niet toegankelijk is, maar voor deze 
gelegenheid even de deuren opent. In 2020 
organiseerde ik een BinnensteBuiten bij Mama 
Hong in de loempiafabriek. Deze keer wordt 
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De terrassen mogen eindelijk open, maar echt 
lekker weer is het nog niet. Dat kon me even 
niks schelen en dus was ik vrij snel, tijdens een 
droge middag, al gaan dimsummen. Fijn om 
weer even het eten geserveerd te krijgen en 
de grote trek naar heerlijke dimsums is weer 
even gestild. Het was lekker, maar aan som-
mige gerechten kon je merken dat het niet zo 
vers gemaakt was als voor corona (sommige 
producten zijn ingevroren geweest, logisch). 
Wat vers moest zijn, smaakte ook heerlijk vers. 
In het afgelopen jaar heb ik ook � ink wat eten 
laten bezorgen. Van friet tot chique vijfgangen-
diners. Uiteindelijk viel het meeste eten heel 
erg mee. Restaurants besteden veel aandacht 
aan de presentatie en behoud van smaak in 
de bezorgmaaltijden. Iets wat mij ontze� end 
verraste, was een bestelling van Set Genki Tei 
uit Den Haag. Ze bezorgden in een grote straal 
rond Den Haag. Ik ben helemaal geen sushi-
lie� ebber, want ik eet geen rauwe vis, maar 
hun prachtige foto’s op social media waren zo 
aanlokkelijk dat ik toch een keer wilde zien of 
ze in het echt ook zo mooi waren. Bovendien, 
de sushi met rauwe vis eet mijn man wel op. 
Ik nam contact op, gaf mijn dieetwensen door 
en vroeg of er ook iets warms te bestellen was. 
Eerlijk gaven ze toe dat de warme gerechten 
niet meer lekker zouden zijn bij aankomst, 
maar de yakitori en beef met uien behoorden 
wel tot de mogelijkheden. Die bestelde ik erbij. 
De bestelling kwam prima op tijd en alles was 
heel goed verpakt. De sushi was absoluut een 
lust voor het oog. Zo mooi, alsof alles met een 
meetlat ernaast was gemaakt. Weliswaar ben ik 

Deze keer: 
Set Genki Tei

nog nooit naar een chique sushitent geweest 
– mijn enige sushi-ervaring heb ik van de all 
you can eat- zaken - dit was duidelijk een ander 
niveau. De chef had ook rekening gehouden 
met het gebruik van rauwe vis. Van de zes soor-
ten sushi was er maar een met rauwe zalm; alle 
andere sushi waren bijzondere combinaties van 
groente, ei en surimi. Het allerlekkerst vond ik 
toch de beef met uien. De smaak was echt diep, 
de bief heel dun gesneden en ontze� end mals. 
Ik bedacht hoe lekker dit zou zijn om gewoon 
met een kom rijst te eten. Ik vroeg me gelijk 
af wat er verder op hun menu staat. Wanneer 
de horeca weer open mogen, dan ga ik er zeker 
eten, ook al is het in Den Haag, een stad waar 
ik haast nooit kom. Al met al was alles echt 
heel goed; verzorgd eten, mooie presentatie, 
goede service, verrassende smaken, duidelijk 
vers gemaakt en zeker een goede prijskwaliteit 
verhouding. Ik denk dat ik niet meer zo snel 
naar een all you can eat zal gaan.

Tips
Op 14 juni is het drakenbootfestival. 

Dit jaar vier ik het weer bij 
Verhalenhuis Belvédère 

met een zeer bijzonder (a� aal)diner 
met chef-kok Chung. 

www.belvederero� erdam.nl

het een bezoek aan biologische boer Pieter, 
met aansluitend een kleine demonstratie en 
proeverij van wat je kunt doen met de geteelde 
groente. Houd de website van Verhalenhuis 
Belvédère in de gaten voor data van deze tour. 


