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SAMBAL BIJ?

TRADITIONELE RESTAURANTS SLUITEN, MAAR HEROPENEN ALS ’ALL YOU     CAN
EAT’ SUSHI BARS

’Chinees is net een
kameleon’
Bijna een eeuw na de opening van het eerste Chinese restaurant in ons
land (Rotterdam, 1920), behoren de ontelbare ’Gouden Muren’ net zo tot
het Nederlandse cultuurgoed als tulpen en boerenkool. Toch verdwijnen
veel authentieke afhaalchinezen uit het straatbeeld. Om in een andere
vorm terug te keren: „Chinezen zijn net kameleons.”

Vader Shao Ming Hu laat de vlam in de wokpan slaan, terwijl zoon Jong Long toekijkt in de keuken
van hun Asian Palace in Leiden. Foto Hielco Kuipers

Uw eerste associatie bij de combinatie van een groot aquarium, schuifluik, kalenders
achter de balie en de vraag ’sambal bij?’ Juist, de Chinees op de hoek. Iedereen kent
hem en hij is nooit ver weg. „Voordat de navigatie kwam, was de route er naartoe in een
onbekend dorp altijd gemakkelijk: je reed naar de kerktoren en daar in de buurt zag je
onherroepelijk iets met rood en goud aan de gevel. Nergens ter wereld is de spreiding
van Aziatische restaurants zo groot als in Nederland. Bijna elk dorp heeft er eentje.”



Cijfers

Aan het woord is directeur Li Ping Lin van de Vereniging van Chinese-Aziatische
Horeca Ondernemers (VCHO). Ze levert cijfers bij wat veel Nederlanders in hun directe
omgeving al langer waarnemen: „Tien jaar geleden hadden we nog 2178
’afhaalrestaurants’ , vorig jaar waren dat er nog maar 1734. Een afname van dertig
procent.”

Maar niet getreurd, zo meldt Li Ping: „Tegelijkertijd steeg het aantal Japanse en
overige Aziatische keukens zoals sushi-zaken van 255 naar 720. Netto zijn we dus met
meer ondernemers dan tien jaar geleden.” Bovendien zijn de ’all you can eat-concepten’
beter voor de landelijke economie, zo benadrukt de VCHO-directeur. „Ze zijn groter
dan de restaurantjes op de hoek en vergen meer personeel. Dat is gunstig voor de
werkgelegenheid.”

Eigenaresse Meta Tan van Fong Lie (70) aan de Zeestraat in Zandvoort herkent de
koerswijziging naar ’groot’. Zij en haar uit Singapore afkomstige man Rob (74), die het
restaurant 46 jaar geleden openden, gaan de transformatie van saté naar een hippe
fusion-keuken echter niet meer meemaken. Vorige maand sloten ze definitief de deur.
De nieuwe eigenaar bouwt hun levenswerk om tot pizzeria. „Onze twee kinderen wilden
het niet overnemen, ze hebben goede banen elders. Tja, het is de hobby van hun vader
en niet die van hen”, zo berust Meta.

De uitbaters ondervonden voorafgaand aan de definitieve sluiting hoe vervlochten ze
zijn geraakt met de badplaats. Meta: „Zo’n zaak wordt het sociale middelpunt van de
gemeente. Mensen ontmoeten elkaar hier. Je maakt bruiloften van klanten mee,
geboortes en overlijdensgevallen. We hebben dagenlang afscheid genomen, uit het hele
land kwamen mensen langs. Sommigen belden dat ze niet durfden te komen uit vrees
voor een aanval van melancholie.”

Emoties zijn er ook in Asian Palace aan de Leidse Steenstraat. Eigenaar Shao Ming Hu
(61) van dit vermaarde etablissement waar wijlen Prins Bernhard menigmaal de
eetstokjes ter hand nam, was kort geleden het slachtoffer van nepnieuws. Zijn zaak in
de Sleutelstad zou te koop staan. „We konden de straat niet op zonder erop te worden
aangesproken. Mensen waren zich rot geschrokken, zeiden dat we bij de stad horen”,
aldus Hu. „Dat was wel hartverwarmend.”



Wok-mode

Tot kort na de millenniumwisseling begroetten hij en zijn echtgenote dagelijks een
grote klantenschare in de ruim bemeten zaak. Ook vanwege zijn grote faam als
meervoudig prijswinnaar bij wereldkampioenschappen Chinees koken in Peking,
besloot de optimistische uitbater tot een grootscheepse verbouwing, die een kleine
miljoen euro kostte. Twee jaar daarna stortte de markt goeddeels in, onder meer door
de wok-mode en de toen inmiddels ontluikende economische crisis. „Hadden we dat
tevoren geweten, dan was het een leuk restaurantje geworden met een stoel of zestig.
Een zaak als deze, met 400 zitplaatsen, krijg je in deze tijd niet meer vol”, zo analyseert
zoon Jong Long Hu (29) nu.

De omzet wordt vooralsnog gered met de bezorging en de drukkere weekeindes waarin
vooral oudere klanten trouw blijven komen. „Eigenlijk is het rendabeler om een paar
dagen per week dicht te blijven. Maar dat zien mijn ouders niet zitten. Die generatie is
altijd bang dat klanten bij een gesloten deur naar een andere Chinees gaan en daar
blijven hangen. Daarom gaan ze ook nooit op vakantie. Als mijn vader een keer aan het
strand zou gaan liggen, zou hij een beroerte krijgen. Het is altijd werk dat de klok
slaat”, aldus de jongste Hu-telg, die ook in de zaak werkt.

Hu heeft het geluk dat zijn zoons ook de horeca in willen. Opvallend omdat
bijvoorbeeld Jong Long op HBO-niveau fiscale economie studeert en al een MBO-
diploma boekhouding op zak heeft. „Maar ik werk mijn hele leven al met mijn vader
mee. Dit is wat ik goed kan”, aldus de jongste Hu. Bij veel andere Aziatische families
ligt dat volstrekt anders. „De in de Nederlandse cultuur opgegroeide nazaten hebben
helemaal geen zin om zeven dagen per week in de zaak te buffelen”, zo weet Eric
Hellingman.

Hij is al sinds jaar en dag pr-manager van verscheidene Aziatische restaurants en zag
het generatieconflict in veel families ontstaan: „Veel sluitingen zijn noodgedwongen
vanwege gebrek aan opvolging.” Maar problemen voor de bevolkingsgroep verwacht
Hellingman absoluut niet: „Chinezen zijn meesters in het inspelen op nieuwe
omstandigheden. Als de klandizie voor het ene gerecht afneemt, serveren ze iets
anders. Het zijn net kameleons.”

Hu begon kort geleden bijvoorbeeld met Chinese tapas in zijn andere restaurant
Shanghai Garden naast de A13 bij Delft: „Dat slaat ook aan bij zakenlunches, feesten en
bruiloften.”



Aziatische regio’s worden gepresenteerd. Hellingman: „De zaak zit steevast volledig vol.
Dit succes leidt ertoe dat zijn zoon Jason in oktober zelfs een nieuw restaurant opent in
Uithoorn. Nogmaals, binnen de Chinese horeca is het heel simpel: verkoopt de bami-
schotel niet meer? Dan bouwen velen de zaak zonder met hun ogen te knipperen om tot
een sushi-hal. Je zult ze niet snel bij de sociale dienst aantreffen.”

Sterker nog: veel Oriëntaalse restaurants, of ze nu Sushi of Babi Pangang serveren,
zitten verlegen om personeel. Directeur Li Ping Lin van de branchevereniging VCHO is
stellig: „De overheid moet ons opnieuw toestemming geven om personeel uit het
Oosten te halen. Als iets het voortbestaan van het Aziatische restaurant bedreigt, is het
wel het gebrek aan kundig keukenpersoneel. Want zelfs een Chinees heeft geen
oplossing voor een restaurant zonder kok.”

Bami

De meesterchef Shao Ting Hu van het Amstelveense specialiteitenrestaurant Yu Woah
introduceerde maandelijkse culinaire thema-avonden waarbij gerechten uit specifieke
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