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                           The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 
over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

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

Het all-you-can-eat-concept bezoek ik 
eigenlijk bijna nooit meer. Zo af en toe als 
we voor het gemak met grote groepen een 
verjaardag hadden, gingen wel eens naar een 
wereldrestaurant. Het zal wel de lee� ijd zijn, 
als je ouder wordt dan is proppen niet heel 
pre� ig meer voor je lijf, maar het hee�  zeker 
ook te maken met bewustwording over wat 
je eet. Ik zeg niet dat de kwaliteit van het all-
you-can-eat-restaurant vreselijk is, maar je 
gaat er toch vaak eten omdat je meer wil eten 
dan goed voor je is, vanuit hebberigheid en 
gewoon omdat het kan en dat allemaal voor 
een vast bedrag. Desalnie� emin heb ik me 
goed gedragen bij de Koreaanse all-you-can-
eat: Seoul Sista. Ooit had ik de Seoul Sista 
bij Westblaak al eens bezocht, het was lekker 

NIEUW: 
DE MEER DAN 
BABI PANGANG 
PODCAST GAAT 
VAN START!

De eerste Meer Dan Babi Pangang Podcast 
wordt op donderdag 9 september tijdens een 
live evenement gelanceerd in Ro� erdam, in 
Verhalenhuis Belvédère. In deze podcastserie 
maken presentatoren Julie Ng en In-Soo 
Radstake elke twee weken kennis met 
Aziatische Nederlanders.

Kunstenaar Benjamin Li is de eerste gast. 
In zijn kunst vormt het Chinees-Indisch 
restaurant en de bijbehorende gerechten een 
belangrijke inspiratiebron. Andere gasten 
die men kan verwachten zijn onder anderen 
presentatrice Jet Sol, � lmproducent San Fu 
Maltha, kunstenares Naomi van Heck, chef 
Jinai Looi en journalisten Tenny Tenzer en 
Griselda Molemans.

De Meer Dan Babi Pangang Podcast is 
de enige podcast in Nederland waarin de 
thema’s eten en identiteit vanuit de Aziatische 
keuken centraal staat. Eten werkt als één van 
de belangrijkste culturele elementen die de 
identiteit van mensen en hun opva� ingen 
over anderen structureren. Meer Dan Babi 
Pangang is een podcastserie waarbij eten 
de toegangspoort is om een gast en diens 
cultuur beter te leren kennen, in dit geval de 
onderbelichte en vaak onbekende Aziatische 
gemeenschap.  
 

Julie Ng, schrijver van het kookboek 
Maancake & Jasmijn, is een van de oprichters 
van Stichting Meer Dan Babi Pangang en 
mede-presentator van de MDBP Podcast: 
“Elke twee weken interviewen we een gast 
die een eigen menu hee�  samengesteld met 
gerechten die een bijzondere betekenis voor 
hen hee� . Aan de hand van het voor-, hoofd- 
en nagerecht gaan we in gesprek met elkaar. 
Verbindend en voorbij het stereotype.”
 
Co-host In-Soo Radstake, onder meer 
bekend als � lmmaker: “De afgelopen jaren 
zien wij om ons heen dat de interesse in 
Chinese en Aziatische cultuur toeneemt op 
verschillende plaatsen in de maatschappij. 
Tegelijkertijd zien we ook dat er veel 
misva� ingen zijn rondom Chinezen en 
Aziaten en dat er regelmatig fouten worden 
gemaakt, met name in de media, die onzes 
inziens voortkomen uit gebrekkige research 
en kennis van zaken, of soms ronduit door 
vooringenomenheid en desinteresse.” 
 
Ng: “In het huidige klimaat met de 
toenemende en soms extreme mate van 
discriminatie en racisme jegens Chinezen 
en mensen met een Aziatisch uiterlijk is 
het belangrijk dat er nu – eindelijk - een 
representatiever beeld ontstaat van deze 
gemeenschap. Daarom achten wij het 

noodzakelijk om nu zélf aan de knoppen te 
draaien.

Met de podcast willen we de focus verleggen 
naar verbinding in de samenleving en de 
nadruk leggen op datgene waarin we als 
mensen overeenkomen. Het vult een leemte 
op binnen het aanbod van informatie over de 
Aziatische gemeenschappen en culturen.”
 
Stichting Meer Dan Babi Pangang stelt zich 
ten doel de Aziatische gemeenschap voorbij 
het stereotype bekend en bemind maken 
bij een breed nationaal publiek aan de hand 
van het creëren van verhalen en producties 
die ontstaan vanuit positivisme, innovatie 
en vertrouwen op eigen kracht, verhalen die 
raken, aan het denken ze� en, verbinden, 
inspireren en motiveren. De stichting was 
eerder verantwoordelijk voor het bijschrijven 
van de Chinees-Indische Restaurantcultuur 
aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland. 
 
De podcast is te beluisteren en te zien via 
diverse sociale mediaplatformen en elke twee 
weken tot en met eind 2021 wordt er een 
nieuwe a� evering gelanceerd. Eén keer per 
maand zijn de opnamen live bij te wonen in 
Verhalenhuis Belvèdére. Vanzelfsprekend is 
er ook eten: altijd een variant van de bekende 
babi pangang. www.meerdanbabipangang.nl

Deze keer: Seoul Sista Weena
maar zeker niet te vergelijken met een echt 
Koreaans restaurant dat à la carte serveert. 
Deze vestiging is blijkbaar van dezelfde 
eigenaar, het menu is uitgebreid, zelfs met 
sushi (die ik niet heb geprobeerd, want dat 
zijn ‘maagvullers’ en ik vind sushi hier echt 
niet op zijn plaats). De rundersoep en de 
ossenstaartsoep werden aangeraden, maar 
die smaakten naar mijn mening erg slap. Het 
vlees voor de BBQ, gemarineerd of naturel, 
was van prima kwaliteit. Mooie kleine porties 
zodat je van alles kan proeven en als het bevalt 
gewoon nogmaals kan bestellen. De bulgogi, 
het Koreaans gemarineerde rundvlees, is 
normaal mijn favoriet. Dit gerecht was naar 
mijn smaak iets te licht qua marinade, maar 
niet slecht. Je moet het waarschijnlijk echt 

eten met de dikke rode saus die op tafel 
staat, persoonlijk hou ik niet zo van saus op 
mijn eten. Verder is er een ruime keuze aan 
gegaarde gerechten: zoete kippenvleugels die 
prima smaakten en gefrituurde kipstukjes 
die heerlijk waren. De glasnoedels zijn zeker 
ook het proberen waard. De kleine koude 
bijgerechten zijn niet slecht en niet het minst 
belangrijke: de slabladeren die je in een mand 
krijgt, zijn lekker vers en worden steeds 
bijgevuld. Prima service, � jne zitplekken, 
centrale locatie en een gebruiksvriendelijke 
besteltablet. Ik verwacht dat Seoul Sista 
heel goed gaat draaien, maar zelf zou ik niet 
gauw weer gaan, want er zijn nog zoveel 
andere restaurants die ik moet bezoeken na 
anderhalf jaar stilte. 

Op 21 sept is het maanfeest, 
via de facebook van Verhalenhuis 
Belvedere doen we een livestream 
met dhr Choy en Lili Zhou over 
Chinees koken en maankoeken. 
Start 17:00u. Maaltijden kunnen 

besteld worden via 
www.belvederero� erdam.nl 

en kunnen op 21 sept opgehaald 
worden om 18:30u in onze 

kookstudio Po� a’s in Katendrecht.


