
Mijn liefde 
voor 
Rechter Tie

Ik was denk ik zestien, zeventien jaar. Mijn 
ouders hadden een Chinees-Indisch restaurant 
in een klein dorpje in Noord-Holland. Ik werkte 
daar in de bediening. Elk jaar heb je wel een 
paar momenten dat je weet dat iets aan de hand 
is. Dan kwamen er opeens veel mensen van 
het theater eten vanwege festivals of een groot 
toneelstuk. Een ander moment hadden we 
ladingen toeristen of buitenlanders. Dan wist je: 
er zijn weer cruiseschepen aangemeerd. En eens 
in het jaar kwamen boekhandelaren eten. Een 
keer vroeg ik wie ze waren en zo raakten we aan 
de praat. Het jaar erna brachten ze een boek voor 
me mee. De heren dachten dat ik het boek wel 

In de Lombokstraat zat een Chinese 
school, waar kinderen van Katendrecht elke 
woensdagmiddag
Kantonese les kregen. ,,Alleen leerden we niet 
veel,’’ vertelt Jim Tsang (84), die rechts op de 
foto staat in het geblokte overhemd, vlak voor 
de ju� rouw.
,,Die ju� rouw sprak helemaal geen Nederlands, 
dus we begrepen er niet veel van. Wel speelden 
we vaak op zolder, daar lag de Chinese draak 
opgeslagen. We dansten met de draak, sloegen 
op de trommels. En tegenover de school zat een 
groenteboer. Die miste vaak op woensdagmiddag 
appels en peren, die wij stiekem meepikten als 
die buiten waren uitgestald.
Ik heb er denk ik een half jaar gezeten, toen hield 
de school ermee op. Veel Chinezen vertrokken 
weer van Katendrecht, dus er waren steeds 
minder kinderen om les aan te geven.’'

Een klassenfoto van de Chinese school op Katendrecht, 19 september 1941 
(uit het archief van Verhalenhuis Belvédère). 

© uit de privécollectie van de familie Tsang, Ro� erdam-Katendrecht

Save the date!
Het is misschien nog te vroeg, maar de 
tijd gaat sneller dan je denkt. En voor je 
het weet is het MAANFEEST! Dus zet 
alvast in de agenda: vrijdag 13 september. 
Dan organiseer ik een volkskeuken in het 
Verhalenhuis Belvédère ter viering van het 
Chinese Maanfeest. Meer info volgt in een 
latere editie of check de website: www.
belvederero� erdam.nl

TIPS

Space101
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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misschien leuk zouden vinden, want tenslo� e 
ging het over Chinees cultuur. Het boekje 
was vergeeld en viel bijna uit elkaar. Ik dacht 
eerst, wat is dit nou weer voor een oud, rafelig 
boekje? Maar het plaatje aan de voorzijde trok 
al snel mijn aandacht. Ik herkende de titel niet 
en de schrijver evenmin. De boekhandelaren 
vertelden toen uitgebreid over Rechter Tie. Hoe 
leuk en geweldig dit boek was en dat ik het zeker 
eens moest gaan lezen. Ik kreeg het boek cadeau 
van hen. Vanaf de eerste bladzijde werd ik in een 
klap verliefd op het verhaal. Ik was zeer zuinig op 
het boek en bewaarde het hoog in de kast zodat 
mijn jongere zusje en broertje er niet bij konden. 
Elk jaar herlas ik het wel een keer. Pas veel later 
ontdekte ik dat het boek onderdeel was van een 
hele serie. Ik viel zowat van mijn stoel; er bestaan 
dus nog veel meer verhalen van Rechter Tie? Bij 
elke boekhandel waar ik kwam, zocht ik, op elke 
boekenmarkt speurde ik naar Rechter Tie.
Uiteindelijk heb ik alle verhalen kunnen 
verzamelen en heb ik ze ook allemaal meermalen 
alweer uitgelezen. Ik ben niet een ‘die hard’-
verzamelaar die alleen eerste druk wil hebben. 
In mijn boekenkast zie je verschillende uitgaves, 
verschillende stijlen van covers. Uiteindelijk 
is er een speciale hoek in mijn boekenkast met 
alle Rechter Tie-boeken en andere uitgaves 
zoals stripverhalen van Rechter Tie. Ook ben 
ik op zoek gegaan naar meer informatie over de 
schrijver. Robert van Gulik. Een grote bolleboos 
die vloeiend Chinees sprak (en nog vele andere 
talen) en die niet alleen schrijver was, maar 
ook diplomaat. Ik raakte gefascineerd door de 
persoon, zo zeer dat ik jaren geleden een kleine 
expositie organiseerde samen met de webmaster 
van Rechtertie.nl in de Centrale bibliotheek van 
Ro� erdam ter ere van 100 jaar Robert van Gulik. 
De webmaster presenteerde een speciaal boek in 
aanwezigheid van de nazaten van Robert van 
Gulik. Vele fans kwamen naar het event. Toen 
viel het mij ook op dat de fans van Rechter Tie 
vooral 60-plussers waren. Hoewel er eens in de 
zoveel jaren nieuwe uitgaves komen van Rechter 
Tie, is Robert van Gulik in Nederland wellicht 

alleen maar bekend bij Sinologie-studenten. 
Zonde dat de jonge generatie Rechter Tie niet 
weet te vinden. De verhalen zijn zo beeldend, 
zo authentiek geschreven dat het lijkt alsof ik 
naar een Chinese serie aan het kijken ben. Het 
is zo knap dat iemand, die zelf niet Chinees 
is, dit kan schrijven. Ik heb zeer veel respect 
voor Robert van Gulik. Er zijn vast miljoenen 
Chinezen in China die zijn boeken nog steeds 
lezen. Wat ik zelf nog erg leuk vind van de 
Rechter Tie verhalen is het feit dat Van Gulik 
de Chinese vrouwen in de verhalen altijd anders 
neerzet. Nooit is de vrouw alleen maar sierlijk 
en bedeesd. De vrouwen in zijn verhalen zijn 
de gemeenste moordenaars, de sluwste feeksen, 
met de bederfelijkste geesten. De verhalen zijn 
zo ingenieus in elkaar gezet dat ik elke keer weer 
iets nieuws ontdekt tijdens het herlezen. Wie het 
voor het eerst leest valt echt achterover wanneer 
de onthulling plaatsvindt. Soms zijn de verhalen 
angstaanjagend, zo eng. Mijn (bijgelovige) 
zus durfde na een paar hoofdstukken al niet 
meer verder te lezen. Je leert erg veel over de 
Chinese klassieke wereld en cultuur bij het 
lezen van Rechter Tie. Voor mij springen ook 
de beschrijvingen van de lokale specialiteiten 
eruit: je kunt de gestoomde krab of het gewokte 
varkensvlees met ui haast ruiken. Het meest 
bijzonder van de Rechter Tie verhalen vind ik als 
kunstenaar de plaatjes die je af en toe tegenkomt 
door de verhalen heen. Prachtig geïllustreerd 
door Robert van Gulik zelf. Lak aan westerse 
regels, maar lekker gestileerd en plat en vreselijk 
duidelijk. En Van Gulik schuwt naaktheid niet. 
Het vrouwelijke schoon wordt altijd prachtig 
weergegeven. 
Ik raad iedereen aan die houdt van detectives 
om een keer zich te wagen aan een Rechter Tie 
verhaal. Het leest snel weg, de verhalen zijn niet 
ellenlang, simpel en krachtig. Heerlijk om mee 
te nemen naar je vakantiebestemming. 
Meer info over Robert van Gulik of Rechter Tie: 
rechtertie.nl

Deze keer: Super Crepe
The Yellow Heart Foodguide Mijn persoonlijke mening 

over Aziati sch (Chinees) eten 
in Rott erdam

In een heel klein pandje, bijna weggedrukt 
door de winkels ernaast, staat Super Crepe. Als 
je even niet goed oplet, loop je er zo voorbij. 

serveren. Die pannekoeken – crepes bedoel 
ik -  zijn bijzonder en had ik nog nooit eerder 
gegeten. Ze zijn voornamelijk gemaakt van 
ei en goedgevuld. Een portie is zeker genoeg 
voor een goede lunchmaaltijd. Maar ik ben een 
grote eter en ik nam een vriendin mee, dus we 
bestelden ook twee gestoomde broodjes, een 
koude noodlegerecht en een dumplingsoep. 
Die gestoomde broodjes namen me gelijk mee 
terug naar mijn kindertijd in het Chinese dorp 
waar ik geboren ben. En de dumplingsoep met 
die dunne sliertjes zeewier en die gedroogde 
pla� e garnaaltjes, die had mijn oma zo gemaakt 

kunnen hebben. Ik was oprecht verbaasd dat er 
mensen zijn die dit echt op het menu hebben 
gezet. Echt werkelijk zo tof. Ik had opeens zoveel 
heimwee naar mijn oma…….snik. Alleen dat 
servies al die ze gebruiken: ik wil het hebben! 
Zeker weten dat ik daar weer ga lunchen. Ook 
vanwege de lieve mensen die het runnen, een 
jonge dame en een oudere dame die zo je tante 
zou kunnen zijn. En verder kan je bij hen met 
Alipay of Wechat betalen! Dat had ik nog nooit 
gezien, maar dan weet je dus dat hier ECHTE 
Chinezen komen eten. 

Opvallend is het niet. En als je binnenkomt is 
het ook vrij somber aangekleed. Het is er smal 
en heel functioneel ingericht. Echt een fastfood 
eethuis zoals je er misschien in Azië veel van ziet. 
Super Crepe is in het Ro� erdamse Chinatown te 
vinden. Via vrienden die ook foodies zijn, had ik 
er al eerder over gehoord.
Ik moest er zeker heen, ook omdat het op 
steenworp afstand is van Space101.
Ik had steeds mijn bedenkingen, ik ben gewoon 
niet super dol op pannenkoeken. Maar o wat 
vergiste ik me. Het zaakje mag dan Super 
Crepe heten, dat is heus niet het enige wat ze 


