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De Chinese scholen
zijn ook weer begonnen!
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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Na alle online lessen zijn de kinderen blij om
weer fysiek naar school te kunnen. Zelfs naar
de Chinese school op de zaterdagen gaat dat
zonder te veel aanmoedigingen. De jongste
van ons gaat nu ook voor het eerst naar de
Chinese school. Zonder enige angst of verlegenheid gaat ze de klas in en neemt ze plek op
een stoel. De kleuterklassen op DanHua (een
van de grootste en oudste Chinese scholen in
Nederland) worden vooral geleid door jonge
Chinese vrouwen die goed overweg kunnen
met kleine kinderen en redelijk tot goed de Nederlandse taal beheersen. Zo kunnen kinderen
die, net zoals de mijne geen Chinees spreken,
ook goed mee met de lessen.
DanHua is een bekende Chinese school in
Rotterdam. Toen mijn oudste er naartoe
ging, had ik vooraf rondgevraagd en gegoogled
welke Chinese scholen er allemaal zijn in
Rotterdam en omstreken. DanHua was naar
de mening van mijn Chinese vrienden met
kinderen, die wel Chinees kunnen lezen (ik
dus niet), de beste. Streng maar goed, zeiden
ze. Streng in de zin van veel huiswerk en in de
zin van ervaren leraren die het beste uit hun
leerlingen willen halen. Nu ik DanHua al een
paar jaar ken, vind ik persoonlijk dat sommige
lesmaterialen vrij onpraktisch zijn om te leren.
Klassieke gedichten met te moeilijke woorden
die je in het normale leven toch niet gebruikt;
dat hoeft van mij niet zo. Daar tegenover kun
je ook zeggen, dat die gedichten wel onderdeel
zijn van de Chinese taal en cultuur, dus oké.
Ook is de school vrij hiërarchisch. De grote
baas, de directrice, een oudere dame met een
kop vol witte haren om amen tegen te zeggen,
zwaait hier de scepter. Iedereen heeft respect
voor haar, ook de ouders van de leerlingen en
wie dan ook haar tegenkomt. Het is haar verschijning die respect afdwingt. Ze is dan ook
echt wel iemand. Met haar leeftijd en meer
dan vijftig jaar ervaring in het onderwijs, in
zowel China als in Nederland, loopt ze trots
en kwiek door de gang. Ze heeft een goede,
duidelijke stem en straalt autoriteit uit zonder

dat je daar bang van wordt. DanHua zorgt ook
goed voor haar leraren. Ze moeten allemaal
voldoen aan de lerareneisen, diploma’s hebben
en ze gaan eens in de zoveel tijd op studie
om bij te spijkeren. En die leraren doen het
allemaal voor hun plezier, hun passie voor de
Chinese taal en cultuur brengen ze over aan
anderen. De meeste leraren die ik spreek op
DanHua zijn hoogopgeleide dames en heren
die een baan hebben en die op de zaterdagen
tijd vrijmaken om les te geven.
In mijn vriendengroep zijn de meesten
allemaal naar Chinese scholen geweest.
Alleen een enkeling heeft er werkelijk iets van
geleerd. Als kind weet je gewoon nog niet dat
het later handig en zelfs voordelig kan zijn om
Chinees te kunnen spreken, lezen en schrijven.
Ik onderga zelf nu die spijt. Anderzijds prijs ik
mij ook gelukkig dat mijn kinderen wel graag

naar de Chinese school gaan. Ze hebben dikke
pret, omdat ze nog meer vrienden maken.
In het archief van Verhalenhuis Belvédère
vond ik deze oude foto van misschien wel de
allereerste Chinese schoolklas in Nederland, in
Katendrecht. Met vooral veel kinderen van een
Chinese vader en een Nederlandse moeder. En
de juf was duidelijk een Chinese dame die vast
nog niet zo goed Nederlands sprak.

Mijn persoonlijke mening
over Aziatisch (Chinees) eten
in Rotterdam

Deze keer:

Tai Wu (en de anderen)
gesloten (dan kunnen alle personeelsleden
een dag vrij nemen, denk ik maar).
Een ander restaurant dat ook onveranderd
lekker is gebleven, is Little Asia, niet in het
centrum maar zeker de moeite waard om
naartoe te gaan. Hoewel de prijzen van de
krabgerechten (en ook de andere gerechten)
merkbaar omhoog zijn geschoten kan ik
het toch nooit laten om krab te bestellen. Ik
ontdekte dat hun droge gebakken krab ook
enorm smakelijk is, net als de krab met gember
en ui en de Singapore krab. Allemaal aanraders.
Bij Tai Wu was ik al enkele jaren niet meer
geweest. De laatste keer was misschien net
na de verbouwing. Nu was ik er weer uit

Home Video bevat beeldmateriaal van meer
dan 135 videotheken uit Groot-Rotterdam
waaronder foto’s, videotheekpasjes, reclameuitingen en ander (privé)archiefmateriaal. Het
boek bevat naast deze uitgebreide videothekenverzameling een enorm beeldessay over
het medium video
an sich.
Ook voor de Rotterdammers met
een migratieachtergrond waren de
videotheken van
grote betekenis.
Vele gemeenschappen hadden hun
eigen videotheken, van Chinees
tot Hindoestaans.
Beeldend kunstenaar Gyz La
R iv ière: “Het
was de plek waar
je, naast films
uit eigen land of
taalgebied, ook
tv-series en voetbalwedstrijden uit
eigen land (veelal
gekopieerd) op video kon lenen. Zeker in de
tijd voor de komst van de schotelantenne.
Ik hoorde zelfs over een man die vaak naar
Istanbul vloog om onder meer voetbalwedstrijden op te nemen en ze vervolgens te
distribueren in de Turkse koffie- en theehuizen
van Rotterdam. Echt on demand avant la
lettre.”

nieuwsgierigheid en omdat ik goede verhalen
hoor over enorm verbeterde bediening en
goede verse gerechten. Het was meteen
merkbaar dat de verhouding van Chinese
en niet-Chinese gasten een ommekeer heeft
gemaakt. Ik zag namelijk tafels vol met Chinese
oudjes en families die gezellig zaten te kletsen.
Vroeger zag ik toch echt veel meer niet-Chinezen hier of zakelijke lunchafspraken. Hebben
de Chinezen dan Tai Wu weer gevonden? Op
de kaart is niet veel veranderd. De bediening
stukken vriendelijker, attenter en relaxter. De
sfeer is goed en alles smaakte prima. Standaard
bestel ik hier loempia’s met eendenvulling en
de gekookte dumplings met azijnsaus, allebei

gerechten die niet op het menu staan bij
andere restaurants. Heerlijk en goed gevuld.
De Chinese uienpannenkoeken zijn heel
lekker, super krokant gebakken als geen ander.
Over het eten niks te klagen, over de service
niks te klagen, ik moet gewoon eerlijk toegeven
dat ik Tai Wu weer hoog op mijn lijst moet
gaan zetten. En daar ben ik blij om.
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videobanden met witte stickers, duidelijk
te herkennen als zelf opgenomen materiaal.
Van veraf leek het een soort morsecode, van
dichtbij las je Chinese teksten in een prachtig
handschrift. Veel van de handschriften leken
van dezelfde persoon te komen. De kunstenaar vertelde dat hij
al deze Chinese videobanden zomaar
op een nacht op straat
had gevonden, tijdens
het opbouwen van de
tentoonstelling. Het
lag daar op hem te
wachten, zo leek het.
Toeval of niet, het had
zo moeten zijn dat
er een muur moest
komen om dit deel van
de Chinese geschiedenis in Nederland ook
een plek te geven. Zelf
herinner ik me nog dat
mijn ouders wekelijks
nieuwe videobanden
kregen met Chinese
series en films over
sprookjes en helden
waarin kungfu een
vliegende vechtkunst was. Via deze films en
series hebben massa’s Chinese Nederlanders
Chinees leren spreken en wat van de Chinese
cultuur meegekregen, of ze hebben in ieder
geval iets begrepen van wat je ouders bezighielden. Die banden werden grijs gedraaid.
Direct na het kijken werden ze doorgegeven
aan een ander gezin en ga zo maar door. Op
een gegeven moment wist je wel dat een band
veel geleefd had, als de beelden springerig
werden of gewoon wazig. Na de videobanden
kwamen de video-cd’s en daarna de dvd’s. Nu
is alles digitaal en online. Makkelijk, maar ik
mis toch soms wel dat beetje tastbare, hoewel
het enorm veel kastruimte kostte……

Home Video

In een kleine galerie trof ik een kleurrijke muur
aan van duizenden videobanden op elkaar
gestapeld. Sommige films had ik gezien, de
meeste kende ik niet. De muur zag eruit als een
kleurenstaafje van veraf, prachtig, maar vroeg
ik me af, zou iemand werkelijk al die banden
hebben gezien en hoeveel uren zou dat hebben
gekost? Verder hingen er ook enkele kunstwerken aan de muur, gemaakt van objecten uit de
videotheken. Heel creatief en zeker aantrekkelijk voor mensen die nostalgisch worden bij het
zien. Ik kwam uiteraard voor de Chinese kant
van deze tentoonstelling. In een andere ruimte
was een muur van bijna alleen maar zwarte

The Yellow Heart Foodguide

Sinds dat we allemaal weer uit eten mogen, heb
ik zeker ook niet stilgezeten. Ik miste de oude
plekken waar ik vroeger kwam en bezocht
daarom zo gauw mogelijk een paar favorieten van mijn lijst. Helaas zijn de afgelopen
jaren alweer enkele goede Chinese restaurants in Rotterdam verdwenen. Restaurants
Chinatown en Tai Wu zijn er nog. Van restaurant Chinatown verwacht ik niks anders dan
de gewoonlijke kwaliteit. Het restaurant heeft
een kleine metamorfose ondergaan met enkele
aanpassingen in het interieur. Het menu is nog
hetzelfde. Het eten is goed en de bediening
zoals altijd vlot en netjes. Wel zijn ze wegens
gebrek aan personeel elke woensdag helaas

华侨新天地

De tentoonstelling Home Video van Gyz La
Rivière is nog tot en met 30 oktober te zien in
Galerie Joey Ramone.
Open op donderdag t/m zaterdag
tussen 12 en 17 uur,
adres Josephstraat 166-168.

