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1 CHINA IN ANTWERPEN

1.1. CHINEZEN WIE ZIJN ZE? ALGEMEEN MIGRATIEPROFIEL.

Chinese emigratie is geen recent verschijnsel. Chinezen behoren tot één van de oudste diaspo-
ra gemeenschappen. Wereldwijd wordt het aantal Chinezen, dat in het buitenland is gevestigd , 
geraamd op 33,5 miljoen. De meerderheid bevindt zich in Zuidoost-Azië (77%), gevolgd door de 
VS (11,6%) en Europa (8.4%). (Pang: 2005)

In Europa kunnen we vijf grote groepen onderscheiden. Ze komen uit verschillende regio's van 
China en spreken een eigen taalvariant van het Chinees. Ze emigreerden op verschillende his-
torische momenten en onderhouden geen of weinig diepgaande contacten onderling.

Op het einde van de 19de eeuw verlieten Chinese jongeren hun geboortedorp en familie aan 
de Parelrivier delta in Zuid-China op zoek naar geld en avontuur. Ze werkten op passagiers-
schepen als stokers, kolensjouwers, kok, enz. Vanaf de jaren ‘20 en ‘30 vonden ze hun weg 
naar één van de vele havensteden van Noord-west-Europa. Ze verbleven tijdelijk in Londen, 
Liverpool, Rotterdam, Amsterdam, Antwerpen of Hamburg, waarna ze dan weer verder trokken 
naar een andere bestemming. Er waren echter uitzonderingen. Enkelen zijn ter plekke gebleven 
en openden een restaurant of een winkel met exotische producten. 

Mijn vader werkte als kok op een schip van de Compagnie Maritime Belge. Het schip werd 
getorpedeerd en toen kwam hij in Antwerpen terecht, waar hij één van de eerste Chinese

restaurants opende. Zodra de zaak draaide, liet hij zijn gezin overkomen. (Margaretha Liang)

Wanneer vanaf de jaren ‘60 de migratie van Chinezen uit Hong Kong op gang kwam, zorgden 
ze voor de opvang van deze nieuwkomers en leerden hen de stiel van het restaurantwezen 
aan. De Hong Kong-Chinezen uit het toen nog landelijk gebied van de New Territories hadden 
te kampen met een economische recessie en politieke onrust als gevolg van de Grote Culturele 
Revolutie. In plaats van naar de stad te trekken, migreerden ze naar het verre Europa, naar 
Londen maar ook naar Amsterdam, Hamburg, en Antwerpen. De Hong Kong-Chinezen vormen 
de meerderheid van de Chinezen in Antwer-
pen, hoewel de diversiteit onder de Chinezen 
toeneemt.

Een tweede groep Chinese migranten in Eu-
ropa is afkomstig uit de provincie Zhejiang, en 
meer bepaald uit de havenstad Wenzhou en 
het landelijke gebied rond de stad Qingtian. 
Ze zouden zich als contractwerkers  hebben 
aangemeld bij de geallieerde krachten tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. Andere studies in 
Denemarken tonen aan dat ze in een vroe-
gere periode naar Europa zijn gekomen. Er 
wonen weliswaar Chinezen uit Zhejiang in 
Antwerpen, toch is de meerderheid gevestigd 
in Brussel en Franstalig België. Ze zijn ook 
sterk vertegenwoordigd in Frankrijk, Italië en 
Spanje.

Er is ook de groep van Vietnamese vluchtelin-
gen van Chinese afkomst, die vanaf de jaren 
‘70 hun weg vonden naar verschillende Europese landen, Frankrijk op de eerste plaats maar 
ook andere landen, waaronder België.

Vanaf de tweede helft van de jaren ‘80 komt er een migratie uit de Volksrepubliek (URC) op gang. 
De traditionele emigratieregio's leveren nieuwe migranten, zowel met als zonder papieren uit 
Zhejiang en Fujian. De niet-gedocumenteerden worden vaak door mensenhandelaars gesmok-
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keld vanuit China naar Engeland en verder of naar Zuid-Europa. Vaak worden ze onderweg en 
worden ze onderschept of achtergelaten door de mensensmokkelaars wegens wanbetaling of 
andere redenen. Doorgaans worden ze tewerkgesteld in de keukens van meeneemzaken en 
restaurants. Bovendien neemt het aantal studenten uit de VRC (VM) eveneens toe en in het 
kielzog ervan ook familievorming van Chinezen met Belgische partners.

Een laatste groep verwijst naar Chinezen, die gevestigd zijn in Oost Europa of Rusland. Na de 
val van de Berlijnse Muur in 1989 en de ontmanteling van het voormalige Sovjetrijk, hebben zij 
zich aangesloten bij de vele emigranten, die de Oost-West-migratie aanvatten op zoek naar een 
beter leven in West-Europa. Ze zijn over het algemeen goed opgeleid. Ze vormen echter een 
minderheid in Antwerpen.

1.2 WAT IS BELANGRIJK VOOR CHINEZEN? DE CHINESE                
EETCULTUUR

'Een Chinees werkt niet om te leven, maar om te eten. Dat is onze aard. Aldus een zeventig-
jarige Cantonees opaatje uit Chinatown Amsterdam over het belang van eten in de Chinese 
volkscultuur (Toussaint,2000).

Eten is alom tegenwoordig in het leven van een Chinees: op persoonlijk, sociaal en kosmolo-
gisch vlak. Volgens de Chinese volksgeneeskunde is het persoonlijke welzijn en meer bepaald 
de gezondheid van een individu gekoppeld aan de eetgewoontes. Om gezond te eten en te 
leven dient men best een evenwicht te vinden tussen de reqi (de hitte-energie in het lichaam) 
en de lengqi (de koelte energie van het lichaam). De kunst bestaat erin een eetcultuur erop 

na te houden, die beide energie-
en respecteert. Een gelijkmatige 
consumptie van etenswaren, die 
resp. heet en koel zijn, strekt tot 
aanbeveling. Doorgaans worden 
etenswaren die caloriearm en 
zacht van smaak zijn geassoci-
eerd met koelte, terwijl rijke en 
sterk gekruide gerechten gelinkt 
worden met hitte. Dezelfde regels 
gelden voor drank: alcohol is 'heet' 
en water 'koel'. Kooktechnieken 
kunnen de hitte of de koelte van 
een ingrediënt wijzigen. Koken in 
water brengt de koelte-energie 
van een gerecht naar boven, ter-
wijl bakken, roosteren en in het bij-

zonder frituren hitte teweegbrengen. Wanneer het evenwicht verstoord wordt, krijgt men allerlei 
kwalen. Koortsblaasjes in de mondholte en in de keel, neusbloeding zijn de eerste symptomen 
van teveel hitte in het systeem. Bij teveel afkoeling heeft men last van lage bloeddruk, slapheid, 
bleekheid, enz.

Naast de hitte/koelte tweedeling is er ook de droog/nat opdeling. Vooral de combinatie 'heet' en 
'nat' komt dikwijls voor. Schaaldieren en katvis combineren deze twee eigenschappen en zijn bv. 
af te raden voor mensen met een gevoelige huid.

Analoog aan deze wisselwerking tussen voedsel en lichaam zijn de etenswaren, die een aanvul-
lende voedende waarde hebben, de zogenaamde bupin (supplement-producten) (Lai, 1984:13). 
Ter illustratie: een pas bevallen vrouw heeft volgens de Chinese volksgeneeskunde nood aan 
versterkend voedsel zoals de zwarte rijstazijngembersoep met varkenspoten. Sommige gerech-
ten dragen ook bij tot het behoud van de jeugd of leiden tot meer schoonheid. Soepen en 
extracten domineren deze categorie. De ‘schoonheidssoep’ heeft zijn oorsprong in Zuid China 
maar intussen is bao tang (soep maken) immens populair onder de steeds toenemende groep 
van Chinese vrouwen uit de middenklasse. Het is een consommé van varkensvlees- en -been
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deren met een assortiment aan gedroogde wortelstokken en andere gedroogde delen van de 
planten.

In de Chinese wereld ben je niet alleen wat je eet maar je bent ook mooi en jeugdig door wat 
je eet.

Naast het lichamelijk-persoonlijk vlak speelt eten ook een centrale rol in het sociale leven van 
Chinezen. Bij wijze van groet zegt men; “Heb je al gegeten?”. Het is een manier om een gesprek 
aan te vatten. Chinezen eten zelden alleen maar quasi uitsluitend in gezelschap, met vrienden 
en kennissen. Sociale interactie gebeurt vaak via het delen van een maaltijd. Dit geldt voor for-
mele als voor informele aangelegenheden.

In Zuid China gaat men vaak 'yam cha' (thee drinken) om over koetjes en kalfjes te praten en het 
wel en wee van de familie en kennissen uit te wisselen. Yam cha verwijst naar het verorberen 
van dim sum hapjes, traditioneel opgediend met liters pu-erh-thee.

Voor meer formele aangelegenheden gaat men tegenwoordig op restaurant. Hoe formeler de 
situatie, hoe fi jner (en dus duurder) 
de gerechten en hoe luxueuzer het 
eethuis. Fijne gerechten verwijzen 
naar 'prestige' gerechten klaarge-
maakt met zeldzame ingrediënten 
zoals haaienvin, vogelnest, zee-
kommer, garoupa, schaaldieren, 
enz. Belangrijke overgangsfeesten 
zoals huwelijk, geboorte, de viering 
van de 60ste verjaardag, bezoek 
van een familielid of goede vriend 
die men in lange tijd niet gezien 
heeft, worden steevast gevierd in 
eetpaleizen. De etiquette op for-
mele banketten is vastgelegd in 
een repertoire van ongeschreven 
regels zoals de rol van gastheer en gast. De gastheer bestelt een copieus feestmaal met de 
meest exquise gerechten. Niettemin verontschuldigt hij zich uitvoerig voor de eenvoudige maal-
tijd. Als repliek wordt van de gasten verwacht dat ze een lofzang afsteken over de versheid en 
andere zeldzame kwaliteiten van de gerechten zoals textuur en smaak. Tijdens het banket zal 
de gastheer op eigen initiatief de kom of het bord van de gasten vullen met de beste stukken van 
de gerechten. De gasten geven halverwege een signaal dat ze voldoende gegeten hebben. De 
reden hiervoor is dat de gastheer erop staat dat de genodigden nog meerdere stukken moeten 
eten. Wie dat niet doet, geeft de indruk dat hij de maaltijd inferieur vindt. Het sociale gebeuren 
speelt zich grotendeels af in een openbare ruimte en beduidend minder in de privé-sfeer. Het 
eigen huis openstellen voor vrienden, het aanbieden van een gekoeld aperitiefje, het genieten 
van een hapje en tapje op een lommerrijk plekje in de tuin, en andere basisingrediënten voor 
een geslaagd eten in de Westerse context, is een formule dat tot dusver geen ingang heeft 
gevonden bij het merendeel van de Chinezen.

De Chinese appreciatie voor specifi eke gerechten en hun eigenschappen is niet altijd gelijk-
lopend met de Westerse voorkeur. Textuur is even, indien niet, belangrijker dan smaak. In te-
genstelling tot westerlingen, die liever gefi leerde, hapklare (vlees- of vis)porties met een zachte 
en sappige textuur nuttigen, verkiezen Chinezen eerder sponsachtige texturen in verschillende 
gradaties, gaande van zacht tot half zacht tot taai. Haaienvin is gelatineus, knapperig en glib-
berig. Abalone is zacht en delicaat. Lever is korrelig. Ingewanden zijn vezelachtig. De Chinese 
smaaklogica leert ons dat hoe meer kauw- en peuzelwerk er bij komt kijken, hoe meer smaak 
men uit een stuk vlees of vis kan putten. Het vlees is sappiger omdat het niet ontdaan is van 
graten of botjes. Bovendien worden bij het marineren allerhande specerijen en kruiden op het 
karkas gewreven.

In de dagelijkse omgang wordt vaak over eten gepraat en allerhande tips uitgewisseld in ver-
band met voedsel. Vooral de tips voor een betere gezondheid of voor het behouden van een 
jeugdige verschijning en het bevorderen van schoonheid worden gretig aan elkaar doorgege-
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ven. Eén van de meest vooraanstaande antropologen uit China, Lin Yutang maakte de volgende 
bemerking over de Chinese eetcultuur: 

Geen gerecht smaakt beter dan wanneer men erover nagedacht en gediscussieerd heeft 
met anderen. Na het verorberen ervan wordt deze conversatie voortgezet, waaruit nieuwe 
inzichten ontstaan. Lang vooraleer we overgaan tot het nuttigen ervan, hebben we erover 

nagedacht, hebben we het gekoesterd in ons hoofd, en bij de anticipatie ervan binnenpretjes 
ervaren. En deze ervaringen willen we delen met sommige van onze beste vrienden in uitnodi-

gingsbrieven voor eetfestijnen (Chang, 1977: 13).

In de Zuid-Chinese volksgodsdienst wordt geen onderscheid gemaakt tussen het seculiere en 
het sacrale. Er is een éénvormigheid tussen de wereld van de levenden en die van de doden. 
Er is maar één universum. Wat hier als comfortabel en aangenaam ervaren wordt, geldt ook 
voor de andere wereld. De doden hebben gelijkaardige behoeftes als levenden. Communicatie 
tussen de twee werelden kan tot stand gebracht worden door offerriten en verering. Wierook 
branden is een wezenlijk onderdeel van de voorouder- en godverering (baishen) als blijk van 
respect en onafgebroken herinnering aan overleden (voor)ouders, die intussen shen (geest) zijn 
geworden. Naast wierook worden eveneens allerlei voorwerpen verbrand. Deze objecten zijn: 
geldbiljetten, goudstaven, kleren, Rolex uurwerken, zelfs cosmeticaproducten! Vuur is het me-
dium, waardoor deze voorwerpen de andere wereld bereiken en ter beschikking worden gesteld 
aan de voorouders. Ook gerechten worden aan de voorouders aangeboden. In tegenstelling tot 
de papieren voorwerpen, consumeren de geesten slechts symbolisch deze offergaven. Na het 
offerritueel wordt het voedsel door de levende familieleden gegeten.

Voorouderverering wordt op verschillende wijzen waargenomen en vertoont gradaties van com-
plexiteit, afhankelijk van de gelegenheid. De meest eenvoudige vorm bestaat uit het branden 
van 3 wierookstokjes met drie kopjes thee/water en een schotel fruit, veelal sinaasappel, man-
darijn of jujube. Pomelo's worden ook gebruikt omwille van de magische kracht. Water, waarin 
de schil van de pomelo geweekt heeft, wordt gebruikt voor een rituele reiniging, die kwaadaar-
dige geesten en tegenspoed verdrijft. Een hogere vorm van verering omvat naast de standaad-
offerandes eveneens gerechten, zoals een gestoomde kip of een geroosterd speenvarken, in de 
volksmond ook ' het gouden varken' genoemd.

De meest eenvoudige vorm van voorouderverering wordt dagelijks waargenomen. De meer 
gesofi sticeerde vormen van verering hebben vaak te maken met een bepaalde gebeurtenis 
of met speciale feesten. De belangrijkste feesten zijn het Chinese Nieuwjaar en het Midden-
Herfstfeest, ook wel het Maanfeest genoemd. Het Chinese nieuwjaarsfeest wordt gevierd met 
het herdenken aan de voorouders, een copieuze maaltijd, het versieren van het huis met narcis-
sen en pruimenbloesems, de voorbode van de lente, het plakken van geluksspreuken aan de 
ingang van het huis, enz. De vele gerechten worden gegeten voor hun smaak, textuur en ook 
omwille van hun symbolische betekenis. Vis staat voor 'overvloed', oesters voor 'goede zaken' 
en de verschillende zaadjes zoals lotuszaden, pitten van diverse meloensoorten staan voor 'alle 
jaren zonen'. Tijdens het Maanfeest worden maankoeken aan elkaar geschonken en samen met 
familie en vrienden gegeten. Maankoeken zijn vierkant, gevuld met ganzenei, die de maan voor-
stelt en een pasta van gemalen lotuszaad. Op het drakenbootfeest worden speciale knoedels 
gemaakt en gegeten, bestaande uit kleefrijst en een vulling van geplette pindanootjes en suiker 
of van vlees gewikkeld in bamboebladeren.

1.3 HONG KONG-CHINEZEN EN HET RESTAURANTWEZEN

Hoewel Chinezen uit de Volksrepubliek meer en meer in de horecasector stappen, nemen de 
Hong Kong-Chinezen (tot dusver) een dominante positie in in het Chinese restaurantwezen. 
De eerste generatie restaurateurs zijn afkomstig uit de New Territories van Hong Kong. Dit is 
het grootste gedeelte van Hong Kong en is samengesteld uit een deel van het vasteland van 
China en ongeveer 200 eilandjes. In 1898 verkreeg het Verenigd Koninkrijk dit gebied na onder-
handelingen met China voor een pacht van 99 jaar. Voor de Tweede Wereldoorlog bestond de 
bevolking van de New Territories uit 3 groepen:

- De Cantonees-sprekende Punti (bendi), die aanzien worden als afstammelingen van de  
 pioniers uit Noord-China en die vanaf de 10de eeuw een invloedrijke positie hebben ver 
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 worven. De vijf grootse lineages in de New Territories zijn: Tang, Man, Liu, Pang en   
 Hou.
- De Hakka, die een andere taal spreken dan de Punti. Aangezien ze later naar het gebied  
 kwamen, moesten ze zich tevreden stellen met de minder aantrekkelijke gebieden in de  
 New Territories.
- De 'bootmensen' waren voornamelijk vissers, die aan de rand van het gebied wonen. On 
 danks de gemeenschappelijke taal met de Punti, worden ze door deze laatsten niet als   
 hun gelijke beschouwd.

Na de Tweede Wereldoorlog en vooral na de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949 
kwam een grote emigratie op gang naar Hong Kong van kapitalisten, ondernemers, bankiers, 
kunstenaars en anderen omdat hun profi el niet paste in het nieuwe proletarische China. De 
cultregisseur Wong Kar Wai is in die periode als tiener uitgeweken naar Hong Kong.

De eerste generatie Hong Kong Chinezen maken bijna allen deel uit van één van de grote 
lineages van de New Territories. Een lineage verwijst naar een corporatieve verwantschaps-
groep, die via de mannelijke lijn afstamt van een gemeenschappelijke, historisch te identifi ceren 
voorouder. Dit verklaart dat alle lineageleden dezelfde familienaam dragen. Men kan deze orga-
nisatievorm voorstellen als een uitgebreide verwantschapsgroep, die georganiseerd wordt als 
een bedrijf met leiders en gezamenlijk bezit, namelijk grondbezit of trustland. De opbrengsten 
van het trustland worden in een fonds geplaatst. In geval van bijkomende winsten worden deze 
onder de lineageleden verdeeld. Het fonds wordt gebruikt voor allerlei liefdadige doeleinden.

De eerste generatie is via dit verwantschapssysteem erin geslaagd om als kleine ondernemers 
in het restaurantwezen een degelijk bestaan op te bouwen. Ze vormden geen sociaal probleem 
en als groep hebben ze nooit om steun van de overheid gevraagd. Hun 'zelfredzaamheid' heb-
ben ze te danken aan de onderlinge solidariteit, grotendeels bepaald door het lineage-systeem. 
Niet alleen konden ze rekenen op de fi nanciële steun van de andere lineageleden of andere Chi-
nezen maar ook op vlak van bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering wordt bedoeld: het uitwisselen 
van menukaarten, de bereidingswijze van de gerechten en de organisatie van de verschillende 
taken in de keuken om op snelle wijze de lange lijst van gerechten binnen een kort tijdsbestek 
klaar te maken. Een specifi citeit van het Chinese restaurantwezen in Nederland en België is de 
gedeeltelijke vermenging van de Chinese en de Ind(ones)ische keuken in Nederland. De Indo-
nesische invloed komt vooral tot uiting in de benaming van de gerechten. De intussen vertrouw-
de termen zoals loempia, saté, nasigoreng, bamigoreng, enz. vindt men enkel in deze twee 
landen. Verder is het concept van 'rijsttafel' eveneens ontleend van de Indonesische keuken.

De komst van de Indische Nederlanders en gepatrieerden resulteerde in een vermenging van 
de twee genoemde keukens. Zo werden op de menukaart van veel Chinese restaurants ook 

gerechten als saté, gado-gado, kroepoek of nasigoreng opgenomen. De restaurants affi cheer-
den zich vervolgens als Chinees-Indisch. Zo is het woord 'nasi' van oorsprong een Indonesisch 

woord: het betekent (gekookt) witte rijst. In de Chinees-Indische keuken heeft het echter de 
betekenis van gebakken rijst gekregen. (Rijkschroeff, 1998: 62)

Het fenomeen van de genummerde menukaarten is intussen uitgegroeid tot een soort Chinese 
folklore in België en Nederland. Omwille van taalverschillen tussen de obers en het keukenper-
soneel worden alle gerechten op de kaart voorzien van een cijfer. Dit referentiesysteem heeft 
niet enkel zijn nut bewezen in de Chinese horecasector maar wordt door kinderen van restaura-
teurs of Belgen, die lange tijd in dienst waren bij Chinezen ook gebruikt voor andere doeleinden 
zoals het onthouden van telefoonnummers, rekeningnummers, enz.

Die cijfers zitten in mijn kop gebeiteld. Zo diep zelfs dat wanneer ik een huisnummer of een 
ander nummer moet onthouden, ik de neiging heb om het gerecht voor mijn geest te halen. 

Huisnummer 83, chop soy met kip! (Getuigenis Alex De Buyser in Humo 21.01.93)

De eerste restaurants hadden traditionele interieurs met een hoge Chinoiserie gehalte.

Ja, die traditionele interieurs beginnen te verdwijnen. Misschien vinden ze (de Chinezen) dat 
ouderwets en willen ze 'er goed' uitzien als een Belgisch restaurant. Ik heb nog de tijd meege-
maakt van de boxkes (de houten afgescheiden zithoekjes), de houtgesneden lampions met de 
fl oche, de vele draken en pauwen die geluk moesten brengen, de glazen bladen op tafel met 

daaronder de grote menubladzijden. (Ibid.)
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Omdat familie en familiebanden centraal staan in dit systeem, konden de kinderen ingezet wor-
den als hulpjes in de keuken. Zodoende werd er bespaard op vlak van personeel.

Het succes kan eveneens verklaard worden door de Golden Sixties, waarin de arbeiders- en 
lagere sociale klasse voor het eerst kennis maken met het fenomeen van uiteten. Het Chinese 
restaurant als exotisch restaurant was gezelliger en spannender dan een frituur maar toegan-
kelijker en budgetvriendelijker dan een Frans restaurant. Andere etnische keukens en fastfood 
eetgelegenheden bestonden toen nog niet.

Mijn vader is Nederlander en mijn moeder een Waalse. Ik ben geboren en getogen in Ant-
werpen. Mijn ouders aten altijd dezelfde dingen zoals vleesballen in tomatensaus. Het was 

niet slecht maar af en toe was Chinees eten welkom. Nu eet ik niet alleen Chinees, maar ook 
Mexicaans, Indonesisch en andere keukens. Een gepensioneerde electricien.

 (Pang, 2003: a: 62)

Ik heb voor het eerst Chinees gegeten toen ik 9 jaar oud was. We gingen met de familie naar 
Wah Kel. Het was niet te duur. Ik weet nog dat mijn moeder aan de ober vroeg of het verant-
woord was op vlak van gezondheid voor een jongen van mijn leeftijd om elke week Chinees 

te eten. Een professionele kok. (Ibid.)

Zonder ruchtbaarheid hebben de Chinezen zich als eerste genesteld in de niche van de exoti-
sche restaurants. Het is deze zelfredzaamheid, die de algemene afwezigheid verklaart van de 
Chinese gemeenschap in het maatschappelijke discours over allochtonen en achtergestelde 
positie. Chinezen, die in andere maatschappijen zoals in Canada tot de 'visible minorities' wor-
den gerekend of als 'model migranten' in de Amerikaanse samenleving, vormen paradoxaal 
genoeg in Europa de 'invisible minority' (Pang, 2001-2002) of 'de stille gemeenschap' in Italië 
(l'immigrazione silenziosa: Le communità cinesi in Italia). In België zijn de publicaties over de 
Chinese gemeenschap op één hand te tellen. Er is nog steeds minimale interesse voor deze 
groep in academisch en beleidskringen, alsook in de sociale sector. De eerste Chinese restau-
rateurs zijn er in geslaagd sociale promotie te maken voor henzelf en hun kinderen ondanks vele 
obstakels zoals lage opleiding, gebrek aan talenkennis, geen toegang tot Belgische netwerken, 
enz. (Pang 2002, 2003, a, b) Toch betaalden de meesten ook een prijs hiervoor. De eerste ge-
neratie heeft te kampen met de zogenaamde 4 handicaps. 

Ik was mank, blind, doof en stom. Ik was doof omdat ik geen Nederlands verstond, ik was 
stom omdat ik het niet sprak, blind omdat ik de cultuur niet kende en mank omdat ik de weg 

niet kon vinden. Getuigenis in Toussaint 2000.

De tussen- en deels ook de tweede generatie, die in de jaren ‘70 en begin jaren ‘80 zijn opge-
groeid kennen doorgaans het begrip van vrije tijd niet. Wanneer ze hun studietaken volbracht 
hebben, worden ze verwacht te helpen in de familiezaak. Tijd voor ontspanning, sociale ac-
tiviteiten en zelfontplooiing was er niet. De meerderheid van de tussen- en deels de tweede 
generatie is in het restaurantwezen gebleven. Andere tweede generatie jongeren hebben daar-
entegen meer tijd voor zichzelf, hebben een gelijkaardige opleiding als hun Vlaamse vrienden 
en zijn meer actief op de algemene arbeidsmarkt. Degenen, die toch de zaak van hun vader 
overnemen, gaan heel anders om met de bedrijfsvoering dan de eerste generatie. Vandaar dat 
Chinezen meer zichtbaar worden in de publieke ruimtes zoals werknemers in de privé sector, 
ondernemers in reguliere sectoren, verkoopsters in winkels, enz. In de media wordt alsmaar 
meer aandacht besteed aan China en Chinezen. Toch blijft het beeld van de meeste Vlamingen 
t.a.v. Chinezen vaak eenzijdig en stereotiep. Het ‘lijst of fl itten’ imago is alom. 

1.4. CHINATOWN, ANTWERPEN

Chinatown: concept en functie

Het concept 'Chinatown' is ingeburgerd bij het grote publiek. Het is overgewaaid vanuit de Ver-
enigde Staten. (Pang en Rath, in druk) Via de media en de fi lmindustrie is het in de collectieve 
verbeelding gebrandmerkt als een oord van oosters genot en exotisme maar tegelijk ook van 
verderf en criminaliteit. 

Historisch verwijst de term naar de vrijgezellengemeenschap van Chinese mannen (de bachelor 
society), die vanaf de 18de eeuw tot 1952 in de VS verbleven. Het fenomeen van Chinatown is 
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een indirecte gevolg van een beleid, dat raciale uitsluiting beoogt. De Chinese avonturiers en 
arbeiders in de VS hadden toen geen recht op het Amerikaans burgerschap door de naturali-
satiewet van 1790. Ze beschikten enkel over het statuut van 'resident alien' (vreemdeling met 
verblijfsrecht) tot 1952. Er was ook de wet, die de uitsluiting van Chinezen voorziet (the Chinese 
Exclusion Act) tussen 1882 tot 1942. Gedurende zes decennia werd immigratie van Chinese ar-
beiders aan banden gelegd, zo ook familiehereniging en gemengde huwelijken. De verhouding 
man/vrouw in 1890 was 21/1. In een eerste fase woonde de Chinese gemeenschap verspreid 
over het grondgebied van Amerika. Vanaf 1910 tot 1940 weken de meeste Chinezen uit naar 
de steden, waar ze gedwongen werden tot het kleine ondernemerschap zoals de restaurant- en 
de wasserij sector. In andere sectoren vonden ze geen werk, omwille van hun lage kwalifi catie 
maar ook als gevolg van de anti-Chinese gezindheid en raciale uitsluiting.

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelden de Chinatowns zich tot immigrantenenclaves, be-
staande niet langer uit alleenstaande mannen maar ook uit families. Dit heeft te maken met 
de liberalisering van het immigratiebeleid. Familiehereniging werd mogelijk gemaakt en met 
mondjesmaat ook de immigratie van nieuwe migranten zoals studenten, intellectuelen en pro-
fessionelen, en dit vooral na de oprichting van de Volksrepubliek China. In 1965 voorziet de 
Hart-Cellar wet de opheffi ng van de exclusieve quota's van migranten uit Europa. 

Vanaf de jaren ‘80 verschijnen de eerste satelliet-Chinatowns in Noord-Amerika. De diversifi -
catie onder de Chinese nieuwkomers op vlak van opleiding, vermogen en sociale klasse maakt 
dat de nieuwe Chinezen zich niet langer verwant voelen met de Chinezen in de Chinatowns 
in het centrum van grote steden. Ze vestigen zich in de buitenwijken. Bovendien vinden ook 
jonge, ambitieuze en beter opgeleide Chinese Americans hun weg naar de suburbs met meer 
wooncomfort en aantrekkelijke recreatiefaciliteiten. Satelliet Chinatowns zijn gelegen in de bui-
tenwijken. De inwoners maken deel uit van de nieuwe generatie van transnationale nomaden 
op professioneel, sociaal en relationeel vlak. Omwille van de voorkeur voor kleinschaligheid, de 
geringe omvang van de meeste Europese steden en een beperkte nieuwe migratie uit China lijkt 
het ontstaan van satelliet Chinatowns weinig waarschijnlijk.

(Ontluikende) Chinatowns in Europa vervullen een andere functie. Chinese migratie naar Eu-
ropa is minder grootschalig en meer recent. Chinezen worden niet verplicht om zich te vestigen 
in een bepaalde wijk. Ze vertonen een verspreidde vestigingspatroon, mede door het kleine 
ondernemerschap, dat gericht is op de Europese doelgroep en niet zozeer op de Chinese me-
demens. Dat er in bepaalde steden een Chinatown tot stand is gekomen is eerder het resultaat 
van een 'spontane' ontwikkeling vanuit de Chinese gemeenschap dan het gevolg van een res-
trictief immigratiebeleid. Chinezen gaan naar Chinatown voor shopping, ontspanning maar ook 
voor deelname aan het verenigingsleven of voor godsdienstige beleving.

In Europa gaan er steeds meer stemmen op om gekleurde buurten als plaats van vermaak te 
promoten. 

Grote wereldsteden als Vancouver, Sydney en New York, maar ook kleinere en minder 
befaamde plaatsen zoals New Braunsfels (Texas), Victoria (British Columbia) en Ingham 
(Queensland) dragen hun etnische diversiteit uit en lokken met veel succes toeristen en 

dagjesmensen naar de woon- en winkelgebieden van hun etnische minderheden. Wie in die 
steden en stadjes de moeite neemt om vanaf het centrum een kwartiertje te lopen of desnoods 

een halfuurtje met de bus of metro te reizen komt terecht in een wereld die doet denken aan 
Vietnam, India of Italië. De geuren, kleuren en geluiden lijken van ver weg te komen, maar zijn 

levensecht en vatbaar. In Chinatown ruiken de bezoekers gedroogde vis, wierook en duria; 
in Punjabi Market (Vancouver) snuffelen zij tussen de bruidsjurken, in Cabramatta (Sydney) 
trakteren ze zichzelf op pho; in Jamaica (Queens) luisteren ze naar hiphop en musica latina; 

in Kensington (Toronto) fl aneren ze langs groenten- en fruitstalletjes en dollar stores, om 
tenslotte in Little Italy te genieten van een sterke espresso met biscotti. Als het meezit kunnen 
zij in deze buurten de viering van etnisch-specifi eke feest- en gedenkdagen meemaken, zoals 
het Chinese Nieuwjaar, of getuige zijn van de een of andere parade. Zoveel is zeker: vercom-

mercialiseerde etnische diversiteit oefent aantrekkingskracht uit op een breed publiek. 

(Jan Rath, 2004)

De commodifi catie van etnische verscheidenheid bestaat erin om de “etnische-ander” en diens 
symbolen te gebruiken voor commerciële doeleinden. Dit is mogelijk door de overgang van 
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een industriële economie naar een kenniseconomie. In de kenniseconomie staan creativiteit en 
innovatie centraal. In zijn boek 'The Creative Class' poneert Richard Florida zijn intussen alge-
meen bekend concept van de 'creatieve klasse', een groep van hoogopgeleide en goedbetaalde 
kenniswerkers, die creativiteit, vernieuwing, individualiteit, onderscheid en verdienstelijkheid on-
derschrijven. Toerisme kan opgevat worden als een deelsector van de kenniseconomie. Daarin 
kunnen etnische ondernemers een rol spelen, vooral wanneer de gekleurde buurt waarin ze 
actief zijn, gethematiseerd en omgevormd wordt tot een toeristische attractie. Het aanbod van 
uitheemse producten, de aanwezigheid van (een) levendige etnische gemeenschap(pen) in de 
wijk, alsook de vele events (foodfestivals, parades, religieuze feesten, enz), die er georganiseerd 
worden verschaffen de buurt een aparte sfeer, die toeristen en dagjesmensen aantrekken.

Tot zover de theorie. Wat met de realiteit in Chinatown, Antwerpen? Chinatown Antwerpen ver-
wijst naar enkele straten in de Stationsbuurt: Van Wesenbekestraat en Van Arteveldestraat met 
een veelheid aan Chinese supermarkten, restaurants, bakkers, reisagentschappen, Chinese 
dokters maar ook Chinese gebedshuizen en Chinese verenigingen. De wijk is spontaan ont-
staan vanaf de tweede helft van de jaren ‘70 en kende een hoge vlucht in de jaren ‘80 en ‘90. De 
kiemen zijn gelegd in de jaren ‘70, toen Chinese restaurateurs hun inkopen deden in de Criée, 
de overdekte markt. Sommige schrandere Chinese handelaars hebben toen allerlei eethuizen 
geopend, uitsluitend gericht op Chinese klanten, die met de familie uit eten gingen op de we-
kelijkse sluitingsdag van hun zaak of na hun inkopen een restaurant binnenspringen voor een 
hap en een babbel. Met de komst van de Supermarkt Sun Wah in 1976 wordt de buurt defi nitief 
met de Chinese cultuur en de Chinese gemeenschap geassocieerd. Het was opgestart als een 
familiebedrijf en is als Rolic Group Stores ontwikkeld tot een belangrijke speler in de niche van 
Aziatische eetwaren en een breed waaier aan gebruiks- en lifestyle-producten. De producten 
komen uit China, Thailand, Japan, Korea, Filippijnen, Malaysia, Singapore, Viëtnam, Indonesië 
en India. Intussen zijn er tal van andere supermarkten met Oosterse producten in de Chinese 
wijk.

Naast de commerciële activiteiten, bruist ook het verenigingsleven. U vindt meer informatie over 
deze handelszaken en verenigingen in deze brochure.

Bovendien versterkt de op China geïnspireerde inrichting van de buurt een aparte sfeer. Na 
lang onderhandelen tussen de Chinese gemeenschap en het stadsbestuur werden in 2001 
vier handgemaakte leeuwenbeelden aan de Van Wesenbekestraat geplaatst. De vier leeuwen 
markeren de in- en uitgang van Chinatown en dienen als bewakers van de wijk. Ze vervangen 
het oorspronkelijke plan van de Chinese poort die wegens problemen met de bovenleiding van 
de tram niet weerhouden werd. Bovendien zijn in datzelfde jaar achttien lampions van 80cm in 
de vorm van een draak in de wijk geplaatst. Omwille van het toenemende belang van China op 
vlak van handel en toerisme en in lijn met de trend van city marketing heeft de schepen voor 
toerisme groen licht gegeven voor het plaatsen van een Chinese poort in het najaar 2006. Dit is 
een unicum voor continentaal Europa. Chinatown, Antwerpen wordt dan de eerste Chinese wijk 
met een Chinese poort in Europa, het Verenigd Koninkrijk buiten beschouwing gelaten.

Ching Lin Pang (KU Leuven, Universiteit van Luik)
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 2 HANDELSZAKEN

Chinese klein- en groothandel gevestigd in de Van Wesenbekestraat. Je kan hier allerlei Chi-
nese producten kopen, zowel voeding als niet-voeding.

Asia Food
Van Wesenbekestr. 27
2060 Antwerpen
Tel. 03  233 31 82 - Fax 03 234 31 24 

In deze handelszaak kan je verpakkingen voor voedingswaren kopen in alle maten en in ver-
schillende materialen.

Alle verpakkingen voor 
voedingswaren
Van Wesenbekestr. 59
2060 Antwerpen
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Centraal gelegen viersterren hotel (recht tegenover het Centraal station) ontworpen door de 
gerenommeerde architect Michael Graves. Het beschikt over 228 zeer modern en luxues inge-
richte kamers. Daarnaast beschikt het over een eigen fi tness, zwembad, sauna, Turks stoom-
bas, yakuzi, solarium en massage salon, een café en restaurant.
e-mail: appres@parkplazahotels.be
website: www.parkplaza.com

Astrid Park Plaza Hotel
Koninging Astridplein 7
2018 Antwerpen
Tel. 03 203 12 34 - Fax 03 203 12 51

Een authentieke warme Vlaamse bakker in de Chinese wijk. Hier kan je elke weekdag tussen 
7 en 18 uur en elke zaterdag tussen 8 en 16 uur terecht voor vers gebakken brood, pistolets, 
koffi ekoeken, enz.
Bakkerij De Kort verkoopt ook belegde broodjes, chocolade artikelen en de echte Antwerpse 
handjes.

Bakkerij De Kort
Van Wesenbekestr. 3
2060 Antwerpen
Tel. + Fax 03 232 60 84
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Acupunctuur is een geneeskunde die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in 
China. Het is een energetische geneeskunde waarbij geprobeerd wordt het evenwicht tussen 
yin en yan te herstellen. In dit center wordt gebruik gemaakt van de volgende technieken: tuina 
massage, naalden, cupping, moxeren, kruidentherapie en voedingsadvies. Allerlei pijnklachten, 
ademhalingsproblemen, algemene zwakte, duizeligheid, verslavingen, huidproblemen en nog 
zo veel meer.
openingsuren: van maandag tot zaterdag, behalve woensdag, tussen 10 en 13 uur en tussen 
14 en 18 uur.

Chinese Acupunctuur Center
Van Wesenbekestr. 36
2060 Antwerpen
Tel. 03 227 28 23 - Fax 03 227 28 22

Europan is een import-export fi rma uit Hong Kong. Alles wat je nodig hebt voor het inrichten van 
een restaurant, hotel, keuken enz. kan je bij hen vinden.
e-mail: info@europanwebshop.com
website: www.europanwebshop.com

Europan
Van Wesenbekestr. 42
2060 Antwerpen
Tel. 03 234 00 53 - Fax 03 234 00 56
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Chinese klein- en groothandel die sinds 1997 is gevestigd in de Van Wesenbekestraat. Je kan 
hier allerlei Chinese producten kopen, zowel voeding als niet-voeding.
e-mail: wangjin388@hotmail.com

Foek Wing
Van Wesenbekestr. 9-11
2060 Antwerpen
Tel. 03 231 80 66 - Fax 03 231 21 48

Op een steenworp van het Centraal station, pal in het midden van de Chinese wijk, is al ruim 
een eeuw lang de Criée gehuisvest. De Criée is een overdekte markt waar je niet alleen verse 
groenten, fruit en vis, maar ook wild en gevogelte van topkwaliteit vindt. Je vindt hier ook ingre-
diënten van uit de hele wereld.

De Criée
Van Schoonhovenstr. 21
2060 Antwerpen
Tel. 03 232 63 50
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Dit reisbureau dat in 1991 werd opgericht door Peter Wong uit Hong Kong richt zich niet speci-
fi ek op de Aziatische wereld. Voor elke bestemming kan je hier terecht. De helft van de klanten 
hebben de Belgische nationaliteit.
e-mail: intimex@skynet.be

Intimex Travel Service
Van Wesenbekestr. 75-77
2060 Antwerpen
Tel. 03 231 08 58 - Fax 03 231 08 52

Dit is een kleine leuke winkel waar je ingrediënten kan kopen voor de Chinese en Thaise 
keuken. Je vindt hier een heel assortiment aan rijst, kruiden, groenten, Chinese pasta’s, enz.
openingsuren: van maandag tot zaterdag tussen 9 en 18 uur.
website: www.rolicstores.com

Lung Fung Store
Van Wesenbekestr. 40
2060 Antwerpen
Tel.070 22 86 88 - Fax 03 234 02 21
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Sinds 2002 kan je hier terecht voor een hele reeks van Chinese groenten, vlees, restaurantbe-
nodigdheden, en nog veel meer. Man Fat is ook een erkende vuurwerkhandel waar je het hele 
jaar door vuurwerk kan kopen.                              

Man Fat
Dambruggestr. 99
2060 Antwerpen
Tel. 03 225 00 09

Renji Chinaturel Medical Centre is een medisch centrum, gespecialiseerd in acupunctuur en 
Chinese geneeskunde in het algemeen. Naast acupunctuur kan men er ook terecht voor Chi-
nese kruiden en andere Chinese technieken uit de Chinese geneeskunde zoals moxeren, tuina, 
cupping, enz. om het lichaam te versterken en/of te genezen.
Prof. Dr. Wang Zhonglin heeft 20 jaar als dokter gewerkt in China en Tunesië. Hij heeft veel 
ervaring in de behandeling van allerlei ziektes en pijn. Hij behandelt ook geestelijke aandoe-
ningen.

Renji Medical Center
Van Wesenbekestr. 39 bus 2
2060 Antwerpen
Tel.  03 227 12 15



18

Als je doorheen deze supermarkt loopt krijg je het gevoel in Thailand te zijn. Als je binnenkomt 
passeer je mooie Thaise beelden en de wanden zijn versierd met typische Thaise houtversie-
ring. In deze winkel kan je allerlei ingrediënten en producten kopen uit Thailand. Elke zondag 
kan je hier terecht voor een demonstratie Thais koken.                              
openingsuren: van maandag tot zaterdag tussen 9 en 18 uur.

Sawasdee
Van Wesenbekestr. 17
2060 Antwerpen
Tel. 070 22 86 88 - Fax 03 234 02 21

Season Foods is reeds meer dan 20 jaar in de Van Wesenbekestraat. Deze zaak is gespe-
cialiseerd in diepvriesvoeding: vis en schaaldieren, peking eend, enz. En is toegankelijk voor 
particulieren en voor handelszaken.

Season Foods
Van Wesenbekestr. 75
2060 Antwerpen
Tel.03 234 26 54 - Fax 03 232 32 15
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Thaise en Chinese supermarkt. Je kan hier producten uit China en Thailand kopen zowel voe-
ding als non-food.

Seing Thai
Van Wesenbekestr. 30
2060 Antwerpen
Tel. 03 231 26 17 - Fax 03 232 26 17

Sino bestaat sinds 1964 maar is pas sinds 1984 gehuisvest in de Van Arteveldestraat. Het is 
een klein- en groothandel in Zuid-Oost-Aziatische producten, zowel food als non-food. Er is 
een ruim assortiment Chinees porselein, zowel huishoudelijk als decoratief. Er is ook een grote 
keuze  aan Chinese lantaarns. 
openingsuren: elke dag open (behalve op zon-en feestdagen) van 10 tot 18 uur.

Sino
Van Arteveldestr. 37
2060 Antwerpen
Tel. 03 233 65  - Fax 03 234 02 21
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De Sun Wah Supermarkt is opgericht in 1976 en is sindsdien de grootste Aziatische supermarkt 
van België. Je vindt hier producten uit heel Azië, niet enkel voeding maar ook kleding, dvd’s, 
kookbenodigdheden, serviezen en nog veel meer. De niet-voeding afdeling is traditioneel Chi-
nees ingericht met lampions en typisch houtwerk. Als je in Sun Wah rondloopt heb je het gevoel 
in Azië te zijn.
Sun Wah maakt deel uit van de Rolic Group. Deze brengen elke maand “Rolic News” uit. Een 
krant met nieuws over mode, technologie, fi nancieel nieuws, cultuur, enz. Deze krant wordt ook 
gebruikt door diverse Aziatische bedrijven om hun producten te promoten. De krant is gratis en 
wordt verspreid in België, Luxemburg en Nederland. 
website: www.rolicstores.com

Sun Wah Supermarkt
Van Wesenbekestr. 16-19
2060 Antwerpen
Tel. 070 22 86 88 - Fax 03 234 02 21

De enige warme Chinese bakker in Chinatown. Hier kan je terecht voor traditioneel Chinees 
gebak, koeken en hartige broodjes. Je kan hier ook terecht voor de typische Chinese verjaar-
dagstaart.

St.-Anna Food
Van Wesenbekestr. 23
2060 Antwerpen
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Tommy Y. is een jonge Chinese kapper die sinds 2000 een eigen kapperszaak heeft in de Ge-
meentestraat. Hoewel hij in België opgroeide volgde Tommy zijn opleiding in Maleisië.
Het salon oogt jong en dat is ook het gros van zijn cliënteel. Veel Aziatische maar ook Europese 
jongeren laten zich hier verwennen. Eénmaal in de kappersstoel kunnen de klanten ook een 
nek-, rug- en schoudermassage verwachten. Deze extra service is inbegrepen in de prijs.
e-mail: yippy4u@hotmail.com

Tommy Y. (Passion For Hair)
Gemeentestr. 35
2060 Antwerpen
Tel. - Fax 03 295 64 04

Thais kapsalon voor dames, heren en kinderen.

Thais Kapsalon
Van Wesenbekestr. 47
2060 Antwerpen
Tel. 03 232 91 24
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Opgericht in 1898 is Thissen Biljarts een van de grootste biljartspeciaalzaken in Europa. Zij 
bieden een “totaalpakket” amusement voor het ganse gezin aan. In de 1500 m2 showroom vindt 
je niet alleen alles voor biljart maar ook voor snooker, pool, darts, schaken en petanque. Verder 
hebben zij een uitgebreid assortiment gezelschapsspelen en caféspelen. Thissen Biljarts heeft 
een eigen parkeerplaats in de Van Arteveldestraat 46 waar ook een toegang tot de winkel is.
openingsuren: alle dagen open van 9 tot 18 uur en, zaterdag van 9 tot 17 uur en op zon- en 
feestdagen gesloten.
e-mail: info@thissen.be
website: www.thissen.be

Thissen Biljarts
Van Wesenbekestr. 51-55
2060 Antwerpen
Tel. 03 233 54 18 - Fax 03 233 72 94

Het reisbureau Wabi heeft reeds 20 jaar ervaring. Hier kan je terecht voor vliegtuigtickets, hotel- 
en autoreservaties, reisverzekeringen en nog veel meer. Het professionele Aziatische perso-
neel geeft je degelijk advies over je reisplannen. 
Sinds december 2005 beschikt Wabi ook over een A-licentie. Hierdoor kan een nog betere 
service verleend worden betreffende op maat gemaakte reizen in China, Vietnam en Korea. 
Deze zijn zowel gericht op groepen als op individuen en zijn een mix van cultuur, avontuur en 
ontspanning.     
e-mail: leah@wabi.be
website: www.wabi.be

Wabi
Van Wesenbekestr. 68-72
2060 Antwerpen
Tel. 070 233 787 - Fax 03 233 49 22
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Deze zaak werd recentelijk geopend (8 juli 2006) en verkoopt vers fruit en groenten en diep-
vriesvegetarische gerechten.

Water Pearl
Van Wesenbekestr. 39
2060 Antwerpen
Tel. - Fax 03 213 32 38

In deze Chinese winkel, die geopend werd in april 2006, kan je zowel verse als diepvries vis 
kopen. Wenzhou Seafood richt zich op particulieren en horeca eigenaars. De specialiteiten zijn 
paling en kreeft.
e-mail: wenzhou.seafood@telenet.be

Wenzhou Seafood
Van Wesenbekestr. 43
2060 Antwerpen
Tel. 03 297 56 02 - Fax 03 297 56 02
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3 RESTAURANTS

In City Palace kan u genieten van een uitgebreid gamma aan Chinese specialiteiten. Het is ge-
schikt, voor intieme dineetjes als voor zakenlunches met een uitgebreid gezelschap of feesten 
met tientallen genodigden. ’s Avonds kunnen gasten zich na het eten terugtrekken in de gezel-
lige bovenzaal om een kaartje te leggen of zich te wagen aan karaoke.

City Palace
Van Wesenbekestr. 31
2060 Antwerpen
Tel. 03  227 30 77 - Fax 03 227 30 73

Fuji biedt u een ruime waaier van Japanse specialiteiten aan: van sushi en sashimi tot tep-
panyaki. Fuji is ideaal voor het organiseren van een banket.  De gasten kunnen rond een grote 
bakplaat (teppan) zitten waarop de kok malse stukjes groenten, vis of garnalen roostert. Ook 
tempura is typisch voor de Japanse keuken. Grote zeevruchten worden in een licht en fl interdun 
deegjasje omhuld en gefrituurd. 

Fuji Sushi Bar
Van Wesenbekestr. 30
2060 Antwerpen
Tel. 03 232 61 21 - Fax 03 232 61 81
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Chinees restaurant met authentieke Cantonese keuken dat werd geopend in 1989. De eigenaar 
chef-kok heeft een opleiding Chinese patisserie en dim sum gevolgd. Full Sing heeft dan ook 
een uitgebreide dim sum kaart. Specialiteiten: gestoomde vis, peking eend, kalfsribben.
Alle dagen open, behalve op donderdag. Op weekdagen van 12 tot 15.30 uur en van 17 tot 23 
uur. In het weekend doorlopend open van 12 tot 23 uur.

Full Sing
Van Arteveldestr. 65-67
2060 Antwerpen
Tel.03 225 06 54 - Fax 03 226 60 14

In 1979 opende het echtpaar Chan het restaurant Lotus. Het is een echte familiezaak (4 kin-
deren werken mee in de zaak), dat vooral gekend is voor zijn gebraden specialiteiten, o.a. 
geroosterd spek, zoet varkensvlees (tja-siu) en gebraden eend. Daarnaast bereid Mr. Chan al 
jarenlang authentieke Cantonese gerechten zoals ribbetjes met deeg in zoet-zure saus, gema-
rineerde soja-kip, garnalen gekruid met zout en peper en tofu pot. Alle gerechten kunnen ook 
worden meegenomen.

Lotus
Van Wesenbekesstr. 74
2060 Antwerpen
Tel. - Fax 03 226 07 22
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Restaurant waar je sinds 2006 Chinees, Thais, Koreaans en Japans kan eten.
openingsuren: van maandag tot vrijdag van 12 tot 14.30 uur en van 17.30 tot 22 uur.

Man Fu Lo
Van Arteveldestr. 45
2060 Antwerpen
Tel. - Fax 03 225 55 17

Bij Mei Ping kan je proeven van de originele Thaise keuken. De gerechten worden klaarge-
maakt met ingrediënten die elke dag vers geleverd worden.

Mei Ping
Van Wesenbekestr. 49
2060 Antwerpen
Tel. 03 226 63 53 -  GSM 0472 62 27 41
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Restaurant Monkey King is voor Zone/03 één van de 100 beste eetadresjes in het Antwerpse. 
Bon Bazaar - het bonnenboek voor de zone Noord - kroont het eethuisje vlakbij het St.-Jansplein 
zelfs tot ‘koning onder de Chinese restaurants’. Authentiek Cantonese specialiteiten zijn ‘kip met 
honing en peper’, scampi met look, kikkerbilletjes en inktvis met marktverse groenten. De loem-
pia wordt vers bereid, de dim sum is om van te likkebaarden. Volgens kenners vind je van alle 
Chinezen hier de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 
Openingsuren: alle dagen van 11.30 tot 14 uur en van 17 tot 23 uur.
e-mail: monkeyking@skynet.be
website: www.rolicstores.com

Monkey King
Lange Dijkstr. 12
2060 Antwerpen
Tel.03 226 38 11 - Fax 03 226 38 11

Traditioneel Chinees restaurant dat druk bezocht wordt door Chinezen. Deze komen hier vooral 
tussen 11 en 15 uur genieten van de uitgebreide dim sum kaart (120 verschillende soorten!). 
Vele feesten van Chinese verenigingen vinden hier ook plaats. Oriental Delight kan tot 200 
gasten ontvangen en is zeer mooi ingericht met Chinees meubilair, drakenmotieven en vele 
spiegels. Elke dag kan je hier ook deelnemen aan een tombola met de kans om een diamant 
te winnen.                              
e-mail: info@orientaldelight.be
website: www.orientaldelight.be

Oriental Delight
Van Wesenbekestr. 46-52
2060 Antwerpen
Tel. 03 232 15 83 - Fax 03 232 15 93
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Wij koesteren de illusie dat we de Thaise keuken zo wel een beetje kennen. Maar is dat wel 
zo? In Ploy Pochana, dat tegelijk restaurant en café is, ontdekt u dat Thailand een zeer rijke 
viskeuken heeft. Bestel eens een tilapia, een gigantische vis die hier op een al even gigantisch 
bananenblad wordt geserveerd. In een klein kommetje krijgt u een zeer lekker en zeer pikant 
sausje. Ploy Pochana telt slechts een paar tafeltjes en is heel gezellig ingericht.
website: www.ploypochana.be

Ploy Pochana Thai Taverne
Van Wesenbekestr. 69
2060 Antwerpen
Tel. 03 233 74 91

DK is een Chinees restaurant dat een zeer familiaal gevoel uitstraalt. Hier kan je de echte Can-
tonese keuken proeven. Je krijgt het gevoel dat je in China bent. Van dim sum gerechten tot 
traditionele Chinese desserten. Alles is klaargemaakt en gereserveerd op zijn Cantonees.

Restaurant DK
Van Wesenbekestr. 44
2060 Antwerpen
Tel. 03 233 25 78
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Sing Kee werd geopend in 1985. Je kan hier elke dag, behalve donderdag, terecht tussen 12 en 
23 uur. Je kan hier dagschotels eten maar ook à la carte bestellen. Er is ook de mogelijkheid om 
Chinees eten af te halen. Er is plaats voor 60 personen.

Sing Kee
Van Wesenbekestr. 21
2060 Antwerpen
Tel. 03 234 27 02

Bij Ting Kee kan je terecht voor een snelle en goedkope hap. Zij hebben voornamelijk soep- en 
noedelgerechten uit Azië. Je kan ook gerechten afhalen.

Ting Kee
Van Wesenbekestr. 5
2060 Antwerpen
GSM 0475 77 42 66
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Traditioneel Chinees restaurant dat open is tussen 18 en 4 uur.

Wong Kee
Van Arteveldestr. 3
2060 Antwerpen
Tel. 03 707 26 68

4 VERENIGINGEN
Antwerp Truth Church Belgium
Lange Beeldekensstraat 24 - 2060 Antwerpen - Tel. + Fax 03 232 15 73
E-mail: chan.andrew@skynet.be - Website: www.truthchurch.be

Truth Church, of de Chinese Protestantse Kerk is opgericht in 1981 ter ondersteuning van de 
Chinese gelovigen in het buitenland. De kerk heeft ook een sociale missie t.a.v. de Chinese 
gemeenschap en staat hen bij in aangelegenheden aangaande de familie, het huwelijk en het 
dagelijkse leven. De kerk organiseert ook Chinese taallessen voor Chinese jongeren. Er is elke 
zondag een eucharisitieviering. De Chinese taallessen worden gegeven op zaterdagmorgen en 
woensdagnamiddag.

Chinatown vzw
Van Wesenbekestraat 70, 2060 - GSM 0495 233 833 of Tel. 03 201 00 21
E-mail: kenneth@wabi.be

Chinatown vzw is de winkeliersvereniging van de Van Wesenbekestraat. Al jaren werkt ze nauw 
samen met de stad Antwerpen om verschillende projecten voor de straat te realiseren. In 2001 
waren zij nauw betrokken bij de heraanleg van de straat. Sindsdien vormen vier marmeren 
leeuwen de toegangspoorten tot de Van Wesenbekestraat. De smeedijzeren straatlampions 
met drakenfi guren en de kleurige vlaggen dateren ook van toen. 
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Chinese Vereniging van Fujian in Belgie
Lange Beeldekensstraat 37 - 2060 Antwerpen - Tel 03 226 87 12 - Fax 03 226 87 12

Deze vereniging is opgericht op 8 augustus 2005 en bestaat uit leden, die afkomstig zijn uit 
Fujian. Deze vereniging ondersteunt Chinezen uit Fujian en onderschrijft de volgende waarden: 
vaderlandsliefde, eenheid en respect voor de regio van herkomst. De vereniging bevordert ook 
de economische en culturele banden tussen Fujian en België en moedigt de integratie aan van 
Fujian-Chinezen in België.

Chinese Vrouwenvereniging
Paleisstraat 41, 2018 Antwerpen - Tel 03 827 68 69 - Fax 03 828 43 32
E-mail: emmylinhaupang@yahoo.com.hk

De vereniging is opgericht in 1994 op initiatief van verschillende Chinese vrouwen. De vereni-
ging streeft ernaar een ruimte te scheppen voor Chinese vrouwen om elkaar te ontmoeten en 
allerlei activiteiten te organiseren, zowel voor ontspanning als voor vorming. Ontspannende 
activiteiten zijn bv. banketavonden voor leden ter gelegenheid van het Chinese Nieuwjaar, or-
ganisatie van dansfeestjes, een dagje shoppen in outlet in Maasmechelen (VM2). Op vlak van 
vorming worden regelmatig cursussen en lezingen aangeboden aan de leden en anderen. Het 
doelpubliek van de vereniging bestaat uit vrouwen, jongeren en senioren. Een ander kernacti-
viteit van de vereniging is de organisatie van de Chinese school in Antwerpen in samenwerking 
met de Vereniging van de Chinese Nederzetting in België. (zie Vereniging Chinese nederzet-
ting). Aangezien de school offi cieel erkend is door de Chinese ambassade, heeft de vereniging 
in dit kader tweemaal deelgenomen aan het internationale congres over onderricht van de Chi-
nese taal aan overzeese Chinezen, georganiseerd door de Volksrepubliek China.

Choi Ley Fat Lion and Dragondance
Van Wesenbekestraat 44, 2060 Antwerpen - Tel. 0485 33 08 83 en 0496 63 16 60
E-mail: choi_joe_jc@yahoo.com.hk

Traditionele Chinese kung fu school met Chinese leeuwen- en drakendans. De kung fu stijl is 
Choi Lei Fat. Deze school geeft tijdens het Chinees Nieuwjaar kleur aan de Chinese wijk met 
een optocht en een inwijding.   

Fo Guang Shan Tempel en Buddha Light International Organisation 
Van Wesenbekestraat 61, 2060 Antwerpen - Tel. 03 203 03 94
E-mail: ibpsbelgium95@hotmail.com

De Boeddhistische tempel Fo Guang Shan te België werd in het jaar 1998 opgericht door de 
Parent Monastry in Kaishiong, Taiwan. Leden van de International Buddhist Progress Society 
(IBPS) België beheren de werkzaamheden van de tempel.
De tempel is gelegen op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station in Antwerpen.
De Fo Guang Shan in België voert reguliere diensten uit op de woensdagen, bij nieuwe maan en 
bij volle maan. Doorheen het hele jaar zijn er ook speciale diensten. Naast de reguliere diensten 
worden er ook culturele, leerzame en liefdadigheidswerkzaam -heden georganiseerd door Bud-
dha’s Light International Association België. Deze vereniging werd in 1990 opgericht met het 
hoofdkantoor in Los Angeles, V.S. Het is een vereniging voor leden van de boeddhistische ge-
meenschap.  De tempel is dagelijks geopend vanaf 9:30 uur tot 17:00 uur, behalve op vrijdag.
Je kan hier ook Chinese taal en cultuurcursussen volgen. 
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Nepal Belgian Cultural Society (NBCS)
Osystraat 23, 2060 Antwerpen - Tel. 0484 18 14 52
E-mail: bhatta282@hotmail.com

Het bekend maken, beschermen en ondersteunen van de cultuur, tradities, taal en godsdienst 
van de inheemse bevolkingsgroepen in Nepal, is de doelstelling van NBCS.
De vereniging wenst daarnaast de Nepalese gemeenschap in België bijeen te brengen, samen 
met andere volkeren en met Belgen.
Het organiseren van sociale en culturele activiteiten, muziek, voordrachten … 
De vereniging wil voornamelijk de Belgische bevolking laten kennismaken met de cultuur en 
tradities van de Nepalese bevolking.  

Tith Ngaw Pai Kung Fu
Lange Beeldekensstraat 147, 2060 Antwerpen - Tel. 03 235 54 46 - Fax 03 272 21 88
E-mail: info@tith-ngaw.com - Website: www.tith-ngaw.com

Chinese krijgskunstenschool die reeds 25 jaar bestaat. Hier kan je het rijke Chinese erfgoed 
leren kennen door het volgen van lessen over zelfverdediging, fi losofi e, gezondheidsleer, één-
horen- en leeuwendans en energieleer. De school is elke dag geopend met uitzondering van 
zondag. Hier kan je ook terecht voor gegidste wandelingen in de Chinese wijk van Antwerpen.   

Vereniging van Chinese zelfstandigen
Van Arteveldestraat 8, 2060 Antwerpen - Tel. 03 232 29 30 - Fax 03 232 29 36
E-Mail: sunshinebelgium@yucom.be

De vereniging is opgericht in 1994. De belangrijkste doelstellingen zijn: de belangen van de 
Chinese handelaars behartigen, het promoten van de Chinese cultuur bij het grote publiek zo-
als het opzetten van prestigieuze tentoonstellingen van Chinese kunstenaars en een positieve 
beeldvorming van de Chinese gemeenschap in België nastreven. Verder is de vereniging ook 
actief in China door het oprichten van scholen daar, het leveren van fi nanciële bijdrage in geval 
van nationale rampen, enz.

Vereniging der Chinese Nederzetting in België
Van Arteveldestraat 56, 2060 Antwerpen - Tel. 03 219 62 72

Dit is de oudste Chinese vereniging. In 1968 heeft de vereniging voor het eerst het Chinese 
Nieuwjaarsfeest georganiseerd. In 1972 werd de vzw Vereniging van de Chinese Nederzetting 
opgericht. In de afgelopen drie decennia heeft ze zich ingezet voor de organisatie van culturele 
activiteiten voor de Chinese gemeenschap zoals het Chinese Nieuwjaar maar ook het Maan-
feest, zomerkampen en de viering van de Nationale Feestdag van de VRC. In 1985 werden 
Chinese taallessen georganiseerd voor Chinese kinderen en jongeren. In samenwerking met 
de Chinese vrouwenvereniging kwam de Chinese school van Antwerpen tot stand in 1995. De 
lessen Mandarijn en Cantonees worden gegeven op woensdag namiddag en zaterdagmorgen. 
Voor het schooljaar 2006-2007 zijn er 190 inschrijvingen, verdeeld over 7 klassen Mandarijn 
en 6 klassen Cantonees. De school wordt offi cieel erkend door de Chinese overheid en krijgt 
voornamelijk materiële steun van o.a. de Chinese ambassade.
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Vereniging voor bejaarde Chinezen
Van Arteveldestraat 41, 2060 Antwerpen - Tel.03 272 57 69

De vereniging voor bejaarde Chinezen werd gesticht in 1997. Tegen het einde van 2006 hoopt 
de vereniging hun nieuw adres (Van Arteveldestraat 41) te kunnen betrekken. Momenteel heb-
ben ze geen vaste locatie. Het doel van de vereniging is de oudere Chinezen verstrooiing en 
ontspanning te brengen. Per seizoen organiseren ze een show met tombola. Verder onderne-
men ze uitstapjes en reizen, vieren ze verjaardagen, zingen ze in een koor en leren ze dansen 
aan.

6 WORKSHOPS & CURSUSSEN
Chinese Dancing
Jan Davidlei 52 bus 2, 2020 Antwerpen - Tel. 0486 40 97 03 - Fax 03 238 89 74
E-mail: Chinesedancing@hotmail.com

Chinese Dancing is opgericht in 2004 en heeft als eerste doelstelling de gezondheid van de 
leden te bevorderen via dans. De vereniging heeft ook een sociale doelstelling. De vereniging 
treedt op voor allerlei instellingen zoals in bejaardenhomes en instellingen van andersvaliden.

Early Atelier
Holsbeeksesteenweg 124, 3010 - Tel. 016 25 14 99
E-mail: fa449545@skynet.be

Early Chin beoefent de papiersnijkunst sinds 1976. In 1988 heeft ze in België Early Atelier op-
gericht. Hier kan je alles leren over de papierkunst. Regelmatig zijn er ook tentoonstellingen met 
haar werk te bewonderen. In Leuven heeft zij een heus papiermuseum opgericht.

Chinese taallessen en kalligrafi e Su Yin Wang
Amazonenlaan 3, 2970 s’ Gravenwezel - Tel. 03 658 04 71
E-mail: su.wang@pandora.be

Naast workshops kalligrafi e kan je bij Su Yin Wang ook cursussen volgen over de Chinese taal 
en cultuur in het algemeen. 

Mei Lang Hsiao (Lan Ting Tea Lounge)
Beatrijslaan 20R bus 1, 2050 Antwerpen - Tel. 03 290 41 78 - GSM 0494 50 68 99
E-mail: tealounge@telenet.be
Lan Ting Tea Lounge is een unieke importeur van speciale Chinese thee en specialist in de 
theeceremonie. Lan Ting organiseert de Wu Wou Tea Club en zen activiteiten. Je kan hier 
alles leren over de Chinese theeceremonie. Er is ook de mogelijkheid om Taiji Dao Yin  & Qi 
Gong lessen te volgen. 
Je kan hier enkel terecht na afspraak. Voor meer informatie neem je best contact op met mevr. 
Agnes Hsiao.
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 7 ANDERE
WEBSITE MAANFEEST 
Website: www.maanfeest.be
 
Op deze website kom je alles te weten over het Chinees Maanfeest (legenden, verhalen, be-
tekenis, enz.). Maar dit is niet alles. Allerlei aspecten van de Chinese cultuur komen aan bod. 
Zo kan je artikelen lezen over bijvoorbeeld astrologie en acupunctuur, … Je kan hier ook inte-
ressante links vinden naar andere websites over de Chinese cultuur. Het programma van het 
Chinees Maanfeest dat jaarlijks gevierd wordt in Antwerpen staat hier ook vermeld.    



www.antwerpen.be

03 22 11 333


