
Eerste weekend China (4) 
  
Wat een te gekke stad is dit! Zaterdagmiddag, nadat ik enig sinds een beetje was uitgerust van mijn 
vlucht, zijn Elger, Tizzi en ik met de taxi naar het metrostation hier in de buurt gegaan. Elger woont in 
de wijk Jinxiu, een wijk waarin veel westerse mensen wonen. Het heeft een toegangspoort waar 
altijd een Chinees bij zit om te kijken wie wel en niet de wijk binnen mag. Als je met de taxi wilt, wat 
je hier heel veel doet om van A naar B te komen, omdat het relatief goedkoop is, bel je deze 
wijkwachter op en dan gaat hij de straat op om een taxi aan te houden. Binnen enkele minuten staat 
er dan een taxi voor de deur. Zo’n taxirit is voor de eerste keer al een attractie. Verkeersregels 
nemen ze niet zo nou en de snelheid is vrij hoog. Wat de chinezen als eerste leren tijdens hun rijles: 
‘’Hoe kom ik het snelst in de 4e versnelling’’. Alles is groot en druk hier in Shanghai. Toen we het 
metrostation uit kwamen in Pudong was mijn eerste reactie: WOW, that’s amazing! Wolkenkrabbers 
zo hoog, echt onvoorstelbaar hoog. Licht en neonreclame van giga afmetingen. Druk verkeer, 
duizenden chinezen. Het eerste wat ik zag toen we uit het metrostation kwamen lopen was de 
Dongfang Mingzhu (televisietoren). 468 meter hoog, dus bij 3 keer zo hoog als de maastoren in 
Rotterdam. We zijn naar het Shanghai Municipal History Museum geweest onder deze Tv-toren. Tizzi 
heeft mij van alles verteld over Shanghai en de geschiedenis van Shanghai. Toen we weer buiten 
kwamen was het donker en dan is de Tv-toren, maar eigenlijk de hele omgeving verlicht met kleuren. 
Echt heel vet! We zijn met de taxi naar een chinees restaurant gegaan waar Elger af en toe wel eens 
eet met vrienden. We hadden afgesproken iets te gaan eten met 2 vrienden van Elger en Tizzi. Een 
Frans meisjes en een Nederlands meisje uit Den Haag. Het eten was echt heerlijk maar totaal anders 
dan het eten wat je in een Nederlands chinees restaurant krijgt. Het was een grappige maaltijd voor 
hun omdat ik natuurlijk voor geen meter met stokjes kan eten en nog zeer gebrekkig Engels spreek. 
Dan vertaal ik Nederlandse uitdrukkingen die in het Engels helemaal niet bestaan of ik gooi er wat 
Nederlandse woorden doorheen zonder dat ik het echt door heb. Je zit in een soort privéruimte waar 
één ronde tafel staat en je hebt je eigen gastvrouw bij je tafel, die je bijschenkt wanneer je glas bijna 
leeg is.  
  
  
Omgerekend ben je zo’n € 4,- per persoon kwijt om te eten en drinken in een restaurant (kan 
natuurlijk op sommige plekken veel duurder) en dan heb je echt genoeg eten gehad. Na het eten 
weer met de taxi naar Elgers huis en rond half 11 zijn we het nachtleven van Shanghai ingegaan. 
Eerst naar één of ander bar waar veel bekenden en vrienden van Elger waren. Ene moment sta je 
met een Braziliaanse jongen te praten andere moment met een Engels of Canadees meisje en dan 
stel je je nog aan iemand voor op mijn beste Engels, blijkt hij gewoon Nederlands te zijn. Later zijn we 
nog naar Colours gegaan, een bar waarvoor je voor 80 RMB (€ 8,-) ‘open bar’ koopt (onbeperkt 
drinken).Heerlijk geslapen in mijn logeerkamer, heerlijk 2e persoonsbed, waar ik een beetje diagonaal 
in lig omdat ik nogal lang ben voor Chinese begrippen. Ook bij deurposten moet ik soms uitkijken dat 
ik mijn hoofd niet stoot. Zondag was een rustig dagje. Vrij lang geslapen omdat ik toch nog wel moe 
was van de reis en het stappen. Elger is naar de gym (sportschool) gegaan en ik ben met Johan 
(Elgers vader) naar de ‘’Carrefour’’ gegaan om boodschappen te doen.  
  
  
Hier in Shanghai is alles elke dag standaard open tot 22.00 uur in de avond. Die winkel is zoals een 
Makro of supermarche in Frankrijk en dan 100 keer groter. Van scooters en fietsen tot vissenkoppen, 
echt alles kun je er kopen. En druk, doe even normaal met zijn allen,haha! In het weekend komen 
hier zo’n 12 tot 15 duizend mensen per dag om boodschappen te doen.  
  
Echt waar je gelooft niet wat je ziet! Aan het eind van de winkel heb je 63 kassa’s om af te rekenen, 
en bij iedere kassa staat een rij. Er rijden tientallen pendelbussen tussen de winkel en buitengelegen 
gebieden in de omgeving voor mensen die er boodschappen doen. Zondag avond heeft Tizzi voor ons 
gekookt bij haar thuis.  



  
  
 Ze woont aan de ander kant van de Huangpu River die dwars door Shanghai loopt, in Puxi. Je hebt 
Pudong, ten oosten van de rivier ligt en Puxi wat ten westen van de rivier ligt. In Puxi ligt het oude 
Shanghai en Pudong is booming. Het nieuwe gedeelte van de stad waar veel nieuwe gebouwen uit de 
grond worden gestampt in een verbazingwekkend tempo.  
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