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O prachtig Zuiden, wiens landschap ik zo goed kende
De bloemen kleurden roder dan vlammen door de rijzende zon aan de rivier

Het water in de lente, groen als de bladrijke indigo langs de oevers
Hoe kon ik Jiangnan ooit vergeten? 

Uit ‘Herinneringen aan Jiangnan’ van Bai Juyi (772-846)
白居易，忆江南词三首

江南好

风景旧曾谙

日出江花红胜火

春来江水绿如蓝

能不忆江南
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9

HET  MOOIE ZUIDEN

In dit boek neem ik je mee op een reis door de prachtige regio rond de benedenloop 
van de Yangtze die in het Chinees Jiangnan of ‘ten zuiden van de rivier’ wordt 
genoemd. In het westen is Jiangnan vooral bekend om de moderne metropool 
Shanghai, maar die vormt slechts de toegang tot een groter gebied dat in China al 
eeuwen bekendstaat om de mooie landschappen, de elegante literaire cultuur, de rijke 
steden en de zalige gerechten. Jiangnan omvat de oostelijke kustprovincies Zhejiang 
en Jiangsu, de stad Shanghai en het zuidelijke deel van de provincie Anhui dat vroeger 
Huizhou werd genoemd. Chinezen kennen het gebied als een ‘land van vis en rijst’ 
(yu mi zhi xiang), gezegend met een warm en voedzaam klimaat, vruchtbare grond, en 
meren, rivieren en kustwateren vol vis en zeevruchten.

Ik belandde er bijna tien jaar geleden toen ik de oude gastronomische hoofdstad 
Yangzhou bezocht en, net als de Qing-keizers ruim twee eeuwen eerder, werd 
betoverd door de rust en de zalige gerechten. In de twee jaar hierna trok ik verder 
door de regio om oude steden te bezoeken, waaronder Hangzhou, Ningbo en 
Shaoxin, en keerde ik regelmatig terug naar de moderne hoofdstad Shanghai. Ik 
dwaalde door oude straten met kraampjes en koopmanshuizen, en vertoefde in allerlei 
soorten keukens. Met plaatselijke koks en boeren viste ik in meren en zocht ik het 
platteland af naar bamboescheuten en wilde groenten.

Ik weet niet meer precies wanneer ik het idee kreeg om een kookboek over 
Jiangnan te schrijven, maar ik weet wel dat het echt vorm begon te krijgen toen ik 
door een maanpoort liep in de betoverende tuin van restaurant Dragon Well Manor 
aan de rand van Hangzhou. Daar heeft de eigenzinnige restauranthouder Dai Jianjun 
(ook wel A Dai genoemd) een heiligdom gecreëerd voor het soort Chinese gerechten 
waar ik vaak van had gedroomd, maar die ik zelden was tegengekomen. Zijn inkopers 
zochten het platteland af naar verse ingrediënten en producten van traditionele 
ambachts lieden. Zijn koks kookten nog op de ouderwetse manier. Ze maakten zelf 
pekelvlees en tafelzuur, en gebruikten verfijnde bouillon in plaats van ve-tsin. Ik 
kreeg de indruk dat ze in Dragon Well Manor de Chinese keuken zijn waardigheid 
teruggaven door uiting te geven aan de perfectie combinatie van natuur en menselijke 
kunstgrepen, en de ideale balans tussen gezondheid en genot.

Ondersteund en aangemoedigd door Dai Jianjun en andere vooraanstaande 
personen uit het plaatselijke restaurantwezen werd ik verliefd op deze regio en de 
bijzondere gastronomische cultuur, net als tien jaar eerder op Sichuan. Ik keerde nog 
vaak terug naar Jiangnan om te zoeken naar profkoks, amateurkoks, straatverkopers 
en boeren met verhalen en recepten. Ik at er de lekkerste gerechten die ik ooit had 
geproefd. Niemand die voor Jiangnan is gevallen wil er ooit weg. In de vierde eeuw 
zou ambtenaar Zhang Han zijn post in Noord-China hebben verlaten omdat hij 
verlangde naar de rode-waterleliesoep en snoek uit zijn oude woonplaats. Sindsdien  
is ‘denken aan snoek en rode waterlelies’ (chun lu zhi si) een Chinees gezegde voor 
heimwee. Hoewel elke Chinese keuken charmes heeft, van de opwindende, kleur-
rijke specerijen uit Sichuan tot de verwarmende noedelgerechten uit het noorden, 
geeft niets zo veel gemoedsrust als de gerechten uit Jiangnan.
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10  |  HET MOOIE ZUIDEN

In China staat de regio bekend om de verfijnde, uitgebalanceerde gerechten. Koks 
in Jiangnan leggen de nadruk op de eigen, essentiële smaak (ben wei) van elk ingre-
diënt en maskeren die niet onder een berg kruiden. Ze geven de voorkeur aan milde 
smaken, die in het Chinees worden beschreven met de mooie term qing dan. De term 
wordt vaak vertaald met het onaantrekkelijke ‘flauw’ of ‘laf ’, maar mist in het Chinees 
die ongunstige bijklank. Het woord combineert de twee karakters voor ‘puur’ en 
‘licht’ en drukt een milde smaak uit die verfrist en troost biedt, en lichaam en geest tot 
rust brengt. Deze waardering voor culinaire understatements vormt slechts één aspect 
van een cultuur die ook waardering heeft voor in mist gehulde landschappen, impres - 
sio nistische gedichten en schilderijen, kronkelende wegen en de zachtheid van een 
regenachtige dag.

Hoewel de keuken van Jiangnan een gematigd temperament heeft, is men er niet 
wars van volle en lekkere smaken. De regio staat bekend om de roodgestoofde gerech - 
ten waarin sojasaus, rijstwijn en suiker spectaculair worden gecombineerd, en ook om 
geurige azijn, alcoholrijke delicatessen en een veelheid aan gefermenteerde ingrediën-
ten. Doorgaans voel je je na een goede Jiangnan-maaltijd shu fu: prettig en op je 
gemak. Want, zo weten alle Chinezen, een uitgebalanceerd dieet vormt de basis voor 
een goede gezondheid en een goede kok is een soort arts (chu dao ji yi dao, ‘de weg van 
de kok is die van de arts’). Zware vleesgerechten en sterke smaken worden met mate 
gegeten en worden in balans gebracht met licht gekruide groenten, zuiverende 
bouillon en gestoomde rijst.

De keuken van Jiangnan varieert van rustieke gerechten en straatsnacks tot 
delicatessen die zo uitgebreid zijn dat ze kung-fugerechten worden genoemd (gong  
fu cai), omdat ze evenveel technische beheersing vereisen als de vechtsport. Er wordt 
gebruikgemaakt van vele smaken, variërend van de verfijnde schoonheid van ge-
stoomde vis met geroerbakte groenten tot de ongelooflijk pikante, stinkende tofoe. 
Zelfs binnen de regio zijn er grote stijlverschillen, variërend van de zoete smaken uit 
Suzhou en Wuxi tot de gefermenteerde smaken uit Shaoxing en de zuivere visgerech-
ten uit Ningbo. In Jiangnan worden traditiegetrouw ook boeddhistische vegetarische 
gerechten gemaakt, net als vele dim sum-snacks (of dian xin, zoals ze in het Mandarijn 
heten). Er zijn veel beroemde plaatselijke gerechten, zoals bedelaarskip (een kip die 
wordt gevuld en in zijn geheel wordt bereid in lotusbladeren en modder), het onver-
gelijkbare varkensvlees, à la Dongpo, ‘leeuwenkoppen’ (de ideale gehaktballen), 
geroerbakte garnalen met Longjingthee, en ‘dronken’ kip in een alcoholische 
marinade. Het ontstaan van veel delicatessen is nauw verbonden met historische 
figuren of wordt aangedikt met intrigerende legenden.

De plaatselijke bewoners vinden dat zij de lekkerste gerechten maken. Kantonees 
eten vinden ze te rauw en wild, het eten uit Sichuan te pittig en dat uit het noorden te 
zout, maar de gerechten uit Jiangnan zijn zo gevarieerd dat je ze nooit zat wordt en zo 
harmonieus dat ze zowel de geest als de smaakpapillen tot rust brengen. Volgens veel 
bewoners zijn hun gerechten perfect in balans en zeer gezond, met een universele 
aantrekkingskracht, en spelen ze daarom al zo lang een vooraanstaande rol bij Chinese 
staatsbanketten en diplomatendiners. De gerechten uit Jiangnan vallen ook bij wester - 
lingen in de smaak vanwege de zuivere, lichte smaken, de nadruk op gezond voedsel 
en de seizoenen, de voorliefde voor gefermenteerde ingrediënten en het matig 
gebruik van vlees als onderdeel van een groenterijk dieet.

In het Westen zijn vooral de Kantonese en Sichuanese keuken bekend, en zijn de 
gerechten uit Jiangnan onderbelicht gebleven. Dit komt ongetwijfeld deels door de 
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80  |  VLEES

Roodgestoofd varkensvlees met 
eieren uit Shanghai
shang hai hong shao rou  上海红烧肉

Roodgestoofd varkensvlees, waarbij 
stukken varkensbuik worden gestoofd in 
sojasaus, rijstwijn en suiker, is in heel 
China geliefd, en er zijn veel regionale 
variaties. In Jiangnan, en met name 
Shanghai, eten ze het graag donker, glad 
en verleidelijk zoet. Het vlees wordt in 
totaal maar een uur gekookt, dus blijven 
het vlees en het vet een beetje elastisch. 
Er wordt vaak een tweede ingrediënt aan 
toegevoegd, zoals bamboescheuten, 
gefrituurde tofoe, zoute vis of, zoals in dit 
geval, hardgekookte eieren. Het gerecht 
past perfect bij gestoomde witte rijst. Ik 
raad wel aan om er iets lichts en verfris-
sends bij te geven, zoals geroerbakte 
groente.

In restaurant Dragon Well Manor in 
Hangzhou noemen ze dit moederliefde-
vlees, naar een oude legende. Ooit, zo 
gaat het verhaal, was er een vrouw wier 
zoon naar Beijing was gereisd voor het 
keizerlijke ambtenarenexamen. In af - 
wachting van zijn terugkeer maakte ze 
zijn lievelingsgerecht, langzaam gestoofd 
varkensvlees met eieren. Maar de weg 
was lang en de reis onzeker, dus kwam 
haar zoon niet toen ze hem verwachtte. 
Ze haalde de pan van het fornuis en ging 
naar bed. De volgende dag warmde ze de 
stoofpot op en wachtte ze opnieuw, maar 
weer kwam hij niet. Toen haar zoon op 
de derde dag thuiskwam, was de stoofpot 
drie keer opgewarmd en was het vlees 
ongelooflijk mals en sappig, en de saus 
donker en smakelijk. 

6 eieren, het liefst klein
20 gr verse gember, onge-

schild
1 lente-uitje, alleen het witte 

deel
750 gr varkensbuik, met vel
1 eetl. bakolie
1 steranijszaad

een stukje kassie
3 eetl. shaoxingwijn
700 ml bouillon of heet water
2 el lichte sojasaus
2 eetl. plus 1 theel. donkere 

sojasaus
3 eetl. fijne tafelsuiker of  

40 gr kandij

Kook de eieren in een pan kokend water tot ze hardgekookt 
zijn, laat afkoelen en pel de eieren. Maak in elk ei in de lengte 
6-8 ondiepe inkepingen zodat de smaken van de stoofpot er in 
kunnen trekken. Kneus de gember en de lente-ui zachtjes met 
de platte kant van een Chinees hakmes of een deegroller om de 
vezels los te maken.

Doe het vlees in een pan met ruim koud water, breng het geheel 
op hoog vuur aan de kook en laat 5 minuten koken. Giet het 
vlees af en spoel af onder de koude kraan. Laat het vlees iets af- 
koelen en snijd door het vel in blokjes van 2-3 centimeter (als je 
een dik stuk vlees hebt, kun je dat eerst doormidden snijden, 
zodat je betere blokjes kunt maken).

Verhit de olie in een ingebrande wok op hoog vuur. Voeg de 
gember, lente-ui, het steranijszaad en de kassie toe en roerbak 
kort tot ze heerlijk geuren. Voeg het vlees toe en bak 1-2 minu- 
ten tot het lichtgoudbruin is en het vet iets uitsmelt. Schenk de 
wijn via de zijkanten in de wok. Voeg de hardgekookte eieren 
en de bouillon of het hete water toe, met de lichte sojasaus,  
2 eetlepels donkere sojasaus en de suiker. Breng het geheel aan 
de kook, doe het deksel op de pan en laat het mengsel 45 minu- 
ten sudderen. Roer af en toe.

Giet het mengsel in een kom, laat afkoelen en zet een nacht in de 
koelkast. Verwijder ’s ochtends de laag vet van het oppervlak. Doe 
het vlees en de gestolde vloeistof in een wok, warm het geheel 
zachtjes op en laat de saus op hoog vuur al roerend inkoken. Ver- 
wijder de gember, het lente-uitje en de hele specerijen. Wacht 
10-15 minuten tot het vocht met de helft is ingekookt en roer dan 
de resterende donkere sojasaus erdoor. 
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48  |  VOORGERECHTEN

Nieuwjaarssalade uit Nanjing 
jin ling su shen jin  金陵素什锦

In Nanjing, de hoofdstad van de provin-
cie Jiangsu, vormt deze kleurrijke salade 
een essentieel onderdeel van de nieuw-
jaarsviering en biedt hij een mooi 
contrast met het uitgebreide ‘grote vis, 
groot vlees’ (da yu da rou) karakter van de 
andere feestelijke gerechten. Hij wordt 
in grote hoeveelheden gemaakt, zodat er 
genoeg is voor de luie eerste dagen van 
het jaar. De salade bevat minstens tien 
verschillende groenten en in sommige 
restaurants maakt men hem met wel 
achttien, daarom wordt hij ook wel 
‘achttien verse ingrediënten’ (shi ba xiang) 
genoemd. 

Sommige groenten staan symbool 
voor geluk, zoals ‘gouden’ leliebloemen, 
‘zilveren’ bamboescheuten en taugé, die 
lijken op de archaïsche ruyi-scepter, een 
ornamentele rugkrabber die wordt 
gemaakt van edelmetalen. In Shanghai 
worden vaak rode en groene paprika’s en 
komkommers toegevoegd. Stengelsla, 
lotuswortel, pijlkruid, winterbamboe-
scheuten, tofoevel, peultjes en verse 
paddenstoelen zijn ook geschikt.

Ik heb in Nanjing en Shanghai veel 
versies van dit gerecht geproefd en het 
volgende recept is mijn eigen creatie. Pas 
het gerust aan je eigen wensen aan, en 
maak er een symfonie van kleuren van. 
Maak een mooi mengsel van kleurscha-
keringen, in harmonie gebracht door de 
fijne repen waarin je de ingrediënten 
snijdt. Voeg een vleug zoet toe, door-
drongen van pikant tafelzuur en de milde 
geroosterde smaak van de sesamolie. 
Verdubbel de hoeveelheden als je genoeg 
wilt hebben voor de eerste dagen van 
het jaar.

enkele gedroogde judasoren
3 gedroogde shiitakes
een handvol gedroogde 

leliebloemen (ca. 25 gr; 
naar keuze)

2 stengels bleekselderij  
(ca. 150 gr)

100 gr wortels
¼ rode paprika 
een bosje spinazie (ca. 100 gr)
40 gr verse gember

100 gr taugé
100 gr gehakte sneeuwgroen-

te (zie blz. 339) of Chinese 
zwarte ingelegde kom-
kommer

1 eetl. fijne tafelsuiker
½ eetl. sesamolie
bakolie, zoveel als nodig
zout

Leg de judasoren, shiitakes en leliebloemen in een kom en laat ze 
ten minste een halfuur weken in ruim kokend water.

Verwijder de uiteinden en harde draden van de bleekselderij, 
snijd in stukken van 7 centimeter en snijd die in repen van  
3-4 millimeter breed. Schil de wortels, verwijder de uiteinden  
en snijd ze eerst in plakken en dan in dunne repen. Doe het-
zelfde met de rode paprika. Snijd de harde stelen van de spinazie 
en snijd in repen van 7 centimeter. Schil de gember en snijd in 
dunne plakken.

Verwijder de stelen en harde delen van de opgezwollen padden-
stoelen en snijd ze dan in dunne plakken. Giet de leliebloemen 
af.

Verhit een ingebrande wok op hoog vuur. Voeg ½ eetlepel 
bakolie toe en bak de gember tot hij heerlijk geurt. Voeg de 
paddenstoelen en leliebloemen toe en roerbak ze tot ze heet en 
geurig zijn. Voeg wat zout toe. Haal het mengsel uit de wok en 
zet het apart.

Zet de wok weer op hoog vuur, voeg nog ½ eetlepel bakolie 
toe, en roerbak de selderij tot hij heet is om ‘de rauwe smaak te 
breken’. Voeg zout toe, haal het mengsel uit de pan en zet het 
apart. Herhaal dit met alle groenten afzonderlijk, voeg tussen-
door meer olie toe en kruid de groenten licht met zout. Laat de 
groenten afkoelen en meng ze in een grote kom. Voeg de suiker 
en sesamolie toe, roer goed en serveer de salade.
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