
Opgelicht: 

Donderdag 04 februari 

 

Maandag zijn Elger en ik over de 

‘Riverside Promenade’ gelopen langs de 

‘Huangpu River’, en dus langs de Skyline 

van Shanghai. We zijn door de ‘Bund 

Sightseeing Tunnel’, onder de Huangpu 

tussen Pudong en de Bund, aan de 

andere kant van de rivier gekomen. Aan 

de andere kant van de rivier is ook een 

prachtige voetgangersboulevard langs de 

rivieroever (dat is de beroemde ‘Bund’), 

maar die is vanwege de voorbereidingen 

op ‘Expo 2010’ geheel afgesloten in 

verband met werkzaamheden. Zoals er 

in Shanghai op dit moment overal veel bouwputten zijn. Voordat Expo 2010 begint moet Shanghai 

een hypermoderne uitstraling hebben en moet alles er perfect uit zien. Er worden circa 60 tot 70 

miljoen mensen verwacht over een periode van ongeveer een half jaar. Complete waanzin. De hele 

stad staat dan ook nu al in het teken van Expo, je kunt er niet omheen. Elger en ik zijn toen over de 

‘Nanjing Donglu’ (de pc-hoofdstraat van Shanghai) naar ‘Renmin People’s Square’ gelopen. In dit park 

heb je een gigantisch theater en verschillende musea. Elger is hier weer in de metro gestapt omdat 

hij moest werken. Ik zou naar het museum voor de stadsontwikkeling van Shanghai gaan. Kom ik 

daar: MONDAY CLOSED. Niet zo erg, dan ga ik hier wel gewoon wat rondlopen er is genoeg te zien. Ik 

loop door het park met een stokje vlees dat ik net heb gekocht wanneer ik word aangesproken. 

Hello, where do you come from sir? Eerst reageer ik niet echt want je we worden wel vaker 

aangesproken en meestal zijn het mensen die je iets willen aansmeren. Maar zij waren ook toeristen 

zeiden ze en ze kwamen uit een plaatsje vlakbij Hongkong en nu voor het eerst een week op vakantie 

in Shanghai. Chinese toeristen die een klein beetje Engels spreken. Zo hebben we daar een 

kwartiertje staan praten en toen vroegen ze wat ik voor plannen had. Ik zei dat ik niet echt plannen 

had en naar het museum wou maar dat deze dicht was en ik nu gewoon wat aan het rond kijken ben, 

waarop zij vroegen of ik met hun thee wou drinken in een traditioneel theehuis. Prima zei ik en ik liep 

met ze mee. We gingen ergens een winkelcentrum naar binnen (1 van de honderden hier in 

Shanghai) en toen we voor het theehuis stonden dacht ik heel even bij mezelf: ‘okay, wat doe ik hier 

met mijn naïeve kop en ik zag nergens meer westerse mensen’. Maar het groepje Chinese toeristen 

stelde me gerust en voor ik het wist zat ik rondom een tafel traditionele Chinese thee te drinken. 

Fantastisch, een heel ritueel werd er opgevoerd bij elke andere thee. Heerlijke thee en ik vond het 

heel bijzonder dat ik daar zo zat in een chineestheehuis met alleen maar chinezen om me heen. Tot 

het moment dat ik zei dat ik over een niet al te lange tijd met de metro wilde omdat ik voor etenstijd 

weer bij Elger thuis wilde zijn. Dus werd de rekening gevraagd. Of ik wel even 2100 RMB af wilde 

rekenen (meer dan € 200,-). Vanaf dat moment zat ik daar helemaal niet meer zo op mijn gemak en 

haalde 150 RMB uit mijn zak, dat was alles wat ik mee had. Ik kon ook wel met een creditcard 

betalen zei het meisje waar ik het meest mee sprak omdat zij het best Engels kon spreken. Ik neem 



meestal alleen cash geld mee, en ik had nu ook alleen maar cash op zak. Ze dachten dat ik voor hun 

allen ging betalen. Toen ze merkten dat ik niet genoeg bij me had zei het meisje dat we de kosten 

dan maar moesten delen. Voor mij was dat 310 RMB. Ik zei ongemakkelijk en met een knal rood 

hoofd van spanning dat ik niet meer dan 150 RMB bij me had. Ik vond het echt niet leuk meer en 

wilde zo snel mogelijk weg. Ik had geen idee waar ik was en we zaten in een afgesloten ruimte 

binnen het theehuis ergens binnen een winkelcentrum waar ik al geen westerse mensen had 

opgemerkt. Er werd chinees gesproken waar geen touw aan vast te knopen is! Uiteindelijk stelden de 

Chinese toeristen voor om de rest van mijn deel te betalen en ik was weer enig sinds opgelucht, 

hoewel ik zo snel mogelijk bij hun vandaan wou en de metro in wilde. Maar hoe zou ik die metro 

betalen als ik al mijn geld al kwijt was? Ze gaven me 10 RMB (€1,-) voor de metro en ze hadden me 

van tevoren gezegd me daar ook heen te brengen. Maar zodra we weer buiten stonden waren ze zo 

vertrokken. Geen metrostation in de buurt en daar stond ik tussen de wolkenkrabbers op een plaats 

waar ik mijn god niet wist waar het was. Ik een aantal mensen aanspreken en uiteindelijk herkende ik 

weer dingen en zat ik weer in de metro naar huis. Pas toen ik mijn verhaal bij Elger thuis vertelde 

realiseerde ik me dat ik heel erg veel mazzel heb gehad. Bettie vertelde dat hier in de krant wel voor 

wordt gewaarschuwd en verzekerde mij dat die ‘toeristen uit Hongkong’ helemaal niet zo aardig 

waren en helemaal geen goede bedoelingen met mij hadden maar alleen uit op mijn geld waren. Ze 

hebben afspraken met dat theehuis. Ze sluiten gewoon een deal met die mensen van dat theehuis. 

Als ik 2100 RMB had betaald dan hadden ‘die toeristen’ hun deel daarvan gekregen. Het is hier heel 

veilig in Shanghai en ik ben ook niet bang om alleen dingen te ondernemen na dit voorval, alleen op 

deze manier kunnen ze je (westerse toeristen) dus wel bedriegen. 

Dinsdag ben ik met Eddie (een vriend van Elger) en een vriend van Eddie uit Zwitserland naar het 

winkelcentrum geweest waar je kleding kunt laten maken. Ze meten je hele lichaam op en daarna 

zoek je de stof en kleuren uit waarvan je een kleding stuk wilt. Je geeft je verdere wensen aan en dan 

gaan zij er mee bezig. Na een halve week kun je het dan ophalen. Ik heb twee overhemden en twee 

T-shirts met een diepe v-hals in bestelling. Ook dit kost nog geen 100 RMB (€10,-) per stuk.  

Woensdag ben ik met Albert en Marianne, (Albert is een broer van Minke, Minke de vriendin van 

Bauke, Bauke de broer van Elger) die hier op bezoek en vakantie zijn, op pad geweest. We zijn naar 

het museum voor 

de 

stadsontwikkeling 

van Shanghai 

geweest waar ik 

aanvankelijk 

maandag heen 

zou gaan. Heel 

mooi en boeiend 

museum. Hier kun 

je zien hoe de stad 

Shanghai vroeger 

was, wat het nu is 

en hoe het er in de 

toekomst uit zal 

zien. Een 



gigantische maquette van een groot deel van de stad geeft een impressie van hoe groot Shanghai is 

en hoe ontzettend veel wolkenkrabbers er staan. Volgens mijn reisgids van Shanghai 2500 maar 

ondertussen misschien al weer meer. 

Daarna hebben we de hele ‘Nanjing Donglu’ afgelopen naar de Bund en zijn we door de ‘Bund 

Sightseeing Tunnel’ naar Pudong gegaan (klik op de hoofdpagina van de site op de foto van Shanghai 

bij nacht, linksonder, voor een impressie van Shanghai en deze Sightseeing tunnel).  

 

In Pudong zijn we toen naar de ‘Jin Mao tower’ gegaan. 421 meter hoog. Dit is het tweede hoogste 

gebouw van Shanghai. De hoogste staat ernaast. Het Shanghai World Financial Center, 492 meter. In 

de Jin Mao tower bevindt zich van de 54e tot de 87e verdieping het luxehotel ‘Grand Hyatt’, en is 

daarmee het hoogste hotel ter wereld. Wij zijn naar het ‘Jin Mao Observatory 88’ gegaan. Op 340 

meter hoogte, op de 88e verdieping van de toren heb je een waanzinnig uitzicht over de stad. Echt 

fantastisch!! Al die lichtjes, al die wolkenkrabbers, auto’s, neonreclame van die onvoorstelbare 

hoogte te zien. Van de 88e verdieping heb je ook het uitzicht, binnenin naar beneden, op dit 

luxehotel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


