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lifestyle

Van Two Girls tot hotpot

De leukste locattes ln
Chinatown Arnsterdarn

Op 2?januari werd in Chinatown Amsterdam het Chinees Nieuwjaar gevierd. 2OIZis het jaar van de Draak. En

Drakenjaren zijn jaren vol getuk. Maar wie denkt dat Chinatown Amsterdam alleen de moeite waard is tijdens

Chinees Nieuwjaar heeft het mis. Met zijn bijzondere straatnaambordjes, winkettjes, warenhuizen en restau-

rantjes is het't hele jaar door een hotspot.

Marlolern van Asdonck Frederique Vlamings I i, Saskia Komala

Het begon in t9tt ,  met z6 Chinese scheeps-

arbeiders die de Amsterdamse kade opstapten.

Ingehuurd om Hollands scheepspersoneel te

vervangen dat langdurig staakte om betere

lonen. De Chinese scheepsarbeiders - op de

vlucht voor armoe en hongersnood in hun

geboorteland - waren bereid voor veel lagere

lonen te werken. In de jaren die volgden,

werd de Chinese gemeenschap in Amster-

dam uitgebreid met Chinese migranten

van Engelse scheepvaartmaatschappijen en

personeel van handelsschepen die tussen

Nederland en Indi€ voeren. Opeengepakt in

Amsterdamse pensions wachtten ze op het

volgende schip om op aan te monsteren.

Maar door de Depressie in de jaren dert ig

werden ze gedwongen zich te settelen,

zoekend naar manieren om hier te overleven.

Zo ontstond in de Binnen Bantammerstraat,

rond de Nieuwmarkt  en langs de Celderseka-

de een Chinatown met pensions, wasseri jen

en restaurantjes. Chinatown Amsterdam is,

op die van Londen na, het oudste Chinatown

van Europa en sinds zoo5zijn de straat-

naambordjes aangevuld met de Chinese

vertal ingen.

Het opval lende middelpunt in Chinatown is

sinds zooo de Lotusbloemtempel: de boed-

dhist ische Fo Guang Shan He Hua-tempel.
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lifestyle

Wie van fusion houdt, kan bq Eat Mode
naar binnen l-{et moderne interieur oogt

wat uitnodigender dan de traditionele
Chinese restaurants en.1e kunt er de

ultrahippe bubble tea drinken
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Het Aziatische it-drankje van dit moment is

bubble tea. Er bestaan verschi l lende varianten,

maar hier een basisrecept.

Benodigdheden voor r groot glas:

4 eetlepels zwarte tapiocaparels (boba)

(bij de toko verkrijgbaaQ

r75 ml sterke zwarte thee (afgekoeld)

r eetlepel honing

z eetlepels melk

Fl ink wat i jsblokjes

Kook de tapiocaparels volgens de verpakking

en giet ze vervolgens af. Even met koud water

naspoelen in een vergiet. Lepel de parels in

een groot glas. Doe in een cocktailshaker de zwarte

thee, de honing, melk en i jsblokjes. Fl ink shaken en

giet het mengsel in het glas. Gebruik een extra groot

r iet je voor de tapiocaparels en versl ik je er niet in.

Met dit  basisrecept als uitgangspunt kun je ook je

eigen variant maken. Zoetekauwen kunnen in plaats

van gewone melk bijvoorbeeld gecondenseerde melk

gebruiken. Varieer eens met groene thee of met extra

smaakstoffen (speciaalvoor bubbletea) die je in de

toko kunt kopen: banaan, avocado, noem maar op. Of

probeer een bolletje roomijs. Scheutje van de oude,

vertrouwde rozenstroop? Gewoon doen! De zwarte

tapiocaparels zien er natuurl i jk spectaculair uit ,  maar

je kunt ook witte gebruiken.

Het is de grootste, in tradit ionele Chinese

paleisst i j l  gebouwde tempel in Europa en

vormt een prachtig uitgangspunt voor een

Chinatown-wandeling. Elke maand zi jn er

verschi l lende activi teiten in de tempel. Op tt

maart bi jvoorbeeld wordt de verjaardag van

Kwan Yin gevierd. Deze godin van genade is

dankzi j  haar luisterend oor en barmhart ig-

heid de l ievel ing van de Chinezen.

Toko Dun Yong is Europa's grootste Aziat i-

sche warenhuis. Gesticht in t957 door pater

famil ias Dun Yong en zi jn Hollandse echtge-

note Stientje van Gaans, is het famil iebedri j f

dr ie generaties later uitgegroeid tot een

bezienswaardigheid. Op de begane grond

zi jn de meest uiteenlopende voedingswaren

te vinden, van verse groenten als baby pak

choi tot tradit ioneel winters snoepgoed als

gesuikerde meloen, sak6 mixdrankjes, maar

natuur l i jk  ook de bekende Indische boem-

boes en sambals.  In de kelder is al ler le i  ser-

viesgoed te koop, en op de eerste verdieping

de leukste hebbedingen als mahjong spel len,

tradit ioneel en trendy wierook, lampionnen,

lotuskaarsen, retro-recla meposters en por-

seleinen Lucky Cat-beelden. Weer een trapje

omhoog al ler le i  keukenbenodigdheden als

bamboe stomers en natuurl i jk de befaamde

hotpot,voor een tradit ionele Chinese fondue.

Hier kunje ook Chinese kookcursussen vol-

gen, wat een goed idee!

Naast de volgepakte cadeau- en kleding-

winkels als Home of the Lotus (met must-

haves als Chinese bedels van edelsteen),

is sinds kort ook de trendy gif tshop Asia

Station aan de Celdersekade gevestigd. Voor

hedendaags Aziat isch design en trends als

la ptoptassen, hoofdmassage-apparaten of

sojamelkmachines ( ja, echt).  Ook het cos-

meticamerkTwo Gir ls is er verkri jgbaar.Two

Girls werd in 1898 in Hong Kong opgericht en

is met een l i jn van meer dan 3oo cosme-

t icaproducten, waaronder Florida water,

rozencrdme, haarol ie en gezichtspoeder, nog

alt i jd populair.  In de prachtige, nostalgische

verpakking een sieraad opje toi lettafel.

Voor wie naar ontspanning zoekt in China-

town zUn er t iental len massage- en beauty-

salons. Massagesalon Shanghai Beauty aan

de Kloveniersburgwal wordt bestierd door

meneer Van Mildert,  een blonde Neder-
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FO GUANG SHAN HE HUA TEMPLE - zeedijk ro6-118 - www.ibps.nl f WAnUNXUIS DUN YONG - Stormsteeg 9 - www.dunyong.nr

f ffOf"fe OF THE LOTUS - Zeedijk roo ASIA STATION - Celdersekade roo - www.asiastation.nl CHINA BEAUTY - Paleisstraat r9

- SHANGHAI BEAUTY - Kloveniersburgwal z8 - www.chinesemassageamsterdam.com MEDISCHE PRAKTIJK KANG REN - Zeedijk 654 -

www.chinese-praktijk.nl CHINEES GEZONDHEIDSCENTRUM - Geldersekade 67-73 - www.shenzhou.com f aOEXXANDEL MING YA

- Celdersekade ro5 - www.mingyabooks.com f Nnf"f KEE - Zeedijk r11-n3 - www.namkee.net EAT MODE - Zeedijk 1o5-ro7 - wwweat-

mode.nl HOI TIN ('Where the Chinese eat') - Zeedijk't22-"t24 WING KEE -7eedijk76

landse man. Massagesalon China Beauty

aan de Paleisstraat - iets uit  de route - wordt

gerund door z i jn vr iendin Mrs Lan, een naam

die doet denken aan de beterejaren'7o

Bond-f i lms. Vanaf zo euro kun je er 6f  je hele

l ichaam, 6f  a l leen hoofd,  voeten, schouders

en nek laten masseren.

Als je je wi l t  onderdompelen in t radi t ionele

Chinese geneeswi jzen, kan dat ook. Kang Ren

bi jvoorbeeld,  onder le id ing van de Chinese

arts mevrouw Yin Lau, is een medische

prakt i jk  voor Chinese kruiden en acupunc-

tuur op Zeedi jk 65A. Op de Geldersekade is

het grootste Chinees medisch centrum van

Europa gevest igd,  waar je niet  a l leen behan-

deld kunt worden, maar ook verschi l lende

cursussen kunt volgen. Nu al leen nog naar

binnen durven te lopen.

Boekenwurmen die al les wi l len weten van

Chinese mythologie, feestdagen, geschiede-

nis, l i teratuur of gedichten, moeten eens

rondneuzen in boekwinkel  Ming Ya. Dat

Chinese woordenboek waarje al  zo lang naar

op zoek bent? Die startersset voor kal l igraf ie?

Ri jstpapier? Een staaf Chinese inkt? Dat al les

en nog veel  meer is te v inden bi j  Ming Ya.

Extra bi jzonder: Chinese uitgaven van Kuif je,

Ni jnt je,  Kikker en Jip en Janneke.

Chinatown staat natuur l i jk  pas echt bekend

om zi jn restaurants. Eten is bi j  Chinezen net

zo'n serieuze aangelegenheid als bi j  Indo's en

in het weekend zi t ten dan ook hele fami l ies

met oma's,  opa's,  k inderen en kleinkinderen

aan grote tafels in hun favoriete restaurant.

Wereldberoemd - en niet  a l leen in Neder-

land -  is  Nam Kee van de fami l ie Chan. Wa-

ren de oesters van Nam Kee vroeger al leen

op bestel l ing leverbaar,  s inds boek en f i lm

De oesters van Nam Kee,sLaan ze - gestoomd

met zwarte bonensaus - vast op het menu.

Aan de overkant van de straat valt  direct de

etalage op van restaurant Hoi Tin, met verse

Chinese zoete broodjes en banket. 'Where

the Chinese eat 'staat met grote letters op de

gevel - dat moet dus wel goed zi jn. Binnen

kun je de lekkerste, peti t-erigste bapaotjes

proeven die je ooit  hebt gegeten.Wie van

fusion houdt,  kan bi j  Eat Mode naar binnen.

Het moderne interieur oogt wat uitnodi-

gender dan de tradi t ionele Chinese restau-

rants en je kunt er de ul t rahippe bubble tea

drinken. Een t ip van Tante Rosa: restaurant

Wing Kee. Vanwege de grote port ies. En is je

pot thee op? Draai de deksel om en hi j  wordt

a utomatisch bi jgevu ld !

Een wandelroute door Chinatown met al le

winkels en restaurants is te downloaden op

de site www.amsterdamoudestad.nl
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