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SHANGHAI
Het nieuwe China
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Van het land met de meeste inwoners ter wereld is Shanghai de 
grootste stad. Hoeveel mensen er in de stad wonen, dat weet  
niemand. Rond de 20 miljoen, zoiets. Dus waar te  beginnen?  
Dat is makkelijk: bij het uithangbord van de stad. Zoals je tijdens 
je eerste bezoek aan Londen de Big Ben en de Tower Bridge wilt 
zien en in Parijs de Eiffeltoren, zo is het uithangbord van Shanghai 
The Bund. Een 1,5 kilometer lange promenade langs de Huangpu 
rivier, en hét toeristische centrum van de stad. Dit is de plek waar 
al in de 19de eeuw Europese zeelui voet aan wal zetten, en waar 
je nu uitkijkt over een van de indrukwekkendste skylines ter  
wereld. De alsmaar veranderende skyline van het nieuwe China, 
waar alle grote internationale bedrijven gevestigd zijn. 
Een goede tweede stop: Nanshi, de Oude Stad. Totaal anders:  
tempels, bazaars, stalletjes met eten overal op straat en geen  
wolkenkrabber te bekennen. 
TIP: Yu-garden. Entree is 40 RMB (!5), maar daarvoor krijg je dan 
iets wat je verder in de stad niet meer tegen zult komen: rust.

‘HELP!’ WAAR BEGIN JE?
3HOOGTEPUNTEN 

VOLGENS MICHIEL & IRATXE

5 x SHOPPEN
1 Lonkend: Nanjing Lu  

De Kalverstraat én P.C. Hooft van Shanghai ineen. Vrijwel 
volledig westers georiënteerd, alle grote merken vind je er. 
Het begin van de straat (bij The Bund) is voetgangersgebied 
en het shopjachtgebied van de massa. Loop je verder door, 
dan beland je langzaam maar zeker tussen duur design.  
Ook ’s avonds de moeite waard, dan krijg je een beetje de 
Times Square-ervaring: een onophoudelijke stroom aan  
lonkend neon en !irtende videoschermen.

2 Sfeervol: Tianzifang
Midden in de French Concession, de Franse wijk in de vori-
ge eeuw, zit het toeristische maar erg sfeervolle Tianzifang. 
Een verzameling smalle straatjes met overal kleine winkel-
tjes, cafeetjes en restaurants. Boven je hoofd hangen rijen 
lampionnen, die ’s avonds allemaal branden. Ideale plek voor 
als je nog souvenirs voor thuis nodig hebt.

3 Spotgoedkoop: South Bund Fabric Market
Neem een warenhuis dat ongeveer zo groot is als de gemid-
delde Bijenkorf in ons land, verspreid daar over vier verdie-
pingen honderden kleermakers en je hebt de South Bund 

Fabric Market. Hier kun je voor een grijpstuiver álle kleding 
laten maken die je maar wil. Pak, smoking, avondjurk, over-
jas:  
alles op maat gemaakt en volgens de laatste mode.  
TIP: ga op dag één of twee van je verblijf meteen langs, laat 
je opmeten, kom na een paar dagen nog even terug om door 
te passen en haal je bestelling de dag voor vertrek op. 

4 Fake: Han City
Vergelijkbaar met de Fabric Market is Han City. Ook weer 
een warenhuis van een paar verdiepingen, bomvol winkel-
tjes en kraampjes. Met één essentieel verschil: alles in Han 
Ciy is fake. Nep, namaak. Soms overduidelijk, maar meestal 
niet van echt te onderscheiden. Voetbalshirtjes, iPhones, 
schoenen, horloges, kleding en digitale camera’s: alles wat  
je kunt bedenken hebben ze hier. Let wel op twee dingen:  
1. Ding af, want je wordt belazerd waar je bij staat.  
2. Kijk op de site van de douane wat je wel en niet mee 
terug naar Nederland mag nemen. Teveel nep is namelijk 
strafbaar, en levert bij controle een !inke boete op.

5 Overal: op straat
Van alles en nog wat.

Leuke tip voor wie wil integreren met de plaatselijke bevolking: 
The English Corner. Die bevindt zich in een hoekje van People’s 
Park (pal naast de huwelijksmarkt), waar de Shanghainezen maar 
met één doel naartoe komen: Engels leren. En dus staat iedereen 
met elkaar in het Engels te praten. Gewoon, om het praten. Tot  
ze een toerist spotten. Wil je voor één keer de ervaring van een 
"lmster op een rode loper? Ga hier vijf minuten staan, binnen no 
time staat er een groepje nieuwsgierige en overijverige Chinezen 
om je heen. ‘Where you from come? You like Shanghai? You see  
Peking too? Shanghai more beautiful?’

THE ENGLISH CORNER
‘WHAT YOU THINK SHANGHAI?’

Foto’s pagina 26 en 27: mobiel werkende ondernemer, 
The Bund bij nacht, café met live-muziek in The French 
Concession, en souvenirs van wat is geweest.

Michiel Coppes en Iratxe Gradaille Sanllorente wonen en werken allebei 
al ruim een jaar in Shanghai. Hun tips:

1 Neem de metro ‘Shanghai heeft een van de beste metronetwerken  
ter wereld. Schoon, stipt, modern en snel, en alle kaartautomaten zijn 
voorzien van uitleg in het Engels. Gouden tip: vermijd het spitsuur:  
je voelt je als een potvis in een blikje sardientjes.’

2 Voetmassage ‘Klinkt wellicht wat decadent, maar geloof ons, dit is een 
aanrader. Kan op bijna elke straathoek en kost zo’n 35 Kuài. Duurt een 
uurtje waarna je volledig ontspannen verder kunt. Rustmomentje in een 
altijd hectische stad. Helemaal met een Tsingtao-biertje erbij.’

3 K-tv ‘De Chinese versie van karaoke, dat moet je een keer meegemaakt 
hebben. Het is net even anders, want je zit met je eigen gezelschap in een 
apart hokje. Plankenkoorts is dus geen bezwaar. En de Chinezen, die nemen 
het bloedserieus. Al hun ziel en zaligheid leggen ze in hun optredens.’

Voor ieder wat wils, en alles in een onuitputtelijk aanbod. 

Rust in Yu Garden.
Metroschoonmakersrookpauze.

Michiel en Iratxe.

‘Yes, experience is the father of wisdom my friend.’

‘Ah, from Holland! We like Van Persie! You know Van?’

Bijschrift

WELKOM IN EEN DER GROOTSTE STEDEN TER 
WERELD, WAAR MEER MENSEN WONEN DAN IN  
HEEL NEDERLAND, EN DE SKYLINE ELK HALF JAAR 
ANDERS IS: SHANGHAI. ALS JE NIET OPPAST, 
DENDERT DE STAD ZO OVER JE HEEN.
Tekst & fotogra!e: Bas van Oort
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ETEN DUMPLINGS 
& HOT POT
Je kunt het volledig op safe spelen in Shanghai. 
Alle westerse ketens (McDonald’s, Subway, Star-
bucks) hebben er talloze vestigingen. Je weet wat je 
krijgt en na een week culinair experimenteren met 
de Aziatische cuisine kan een slappe hamburger 
nog best smaken. Maar eerst stort je je natuurlijk op 
de Chinese keuken. Dat kan in verschillende grada-
ties. Op straat zijn kraampjes genoeg, rijdend en al. 
Maar wat je dan precies eet, weet je niet. In winkel-
centra zitten veel goede & goedkope (wok)restau-
rants, waar je op plaatjes aan kunt wijzen wat je  
in je maaltijd wilt. Een aanrader zijn de dumplings; 
een soort deegballetjes gevuld met de lekkerste  
ingrediënten. Een van de beste ketens in Shanghai 
is Din Tai Fung, met verschillende vestigingen in  
de stad. Ook Yang’s Fry Dumplings, herkenbaar aan 
hun felroze logo, is een prima optie. Beetje vet, 
maar erg goedkoop én lekker.
Ook leuk: Hot Pot, de Chinese versie van gourmet-
ten. In je tafel staan twee enorme bakken met ko-
kend water. Daarin zitten kruiden, en op een kaart 
(vergelijkbaar met sushirestaurants) kies je je rauwe 
bestelling. Die gooi je vervolgens in de bak en  
smullen maar. Ook dit kan weer tot in uitersten.  
Van een normaal stukje kip tot varkenshersenen. 
Hoe die laatste smaken? Zoals ze eruit zien.

Samen met haar vriend Bert van Dijk, correspondent voor onder 
andere het Financieel Dagblad, woont Mirian Keuning al zes jaar 
in Shanghai. Drie tips van haar hand:

1 Hilarisch: Fuxing Park ‘Fuxing Park is een van de parken in de 
French Concession, de Franse Wijk. Als je tussen zeven en negen 
uur in de ochtend gaat, zie je overal Chinezen in hun ochtendrit-
me. Dat betekent: veel yoga, maar ook achteruit lopende joggers. 
Ze denken dat dit goed voor je is. Hilarisch.’

2 Bizar: Holland Village ‘Totaal bizar. In een van de buitenwijken 
van Shanghai is een volledige buurt in Hollandse stijl gebouwd: 
Holland Village. Bedoeld voor Chinezen die in Nederland ge-
woond hebben en weer zijn teruggekeerd. Er staan: een molen en 
huizen in Amsterdamse stijl. Zelfs de Amsterdamse Bijenkorf is 
compleet nagebouwd. Het idee is trouwens nooit echt aangesla-
gen, geen Chinees wil daar wonen.’

3 Indrukwekkend: Propagandamuseum ‘Klein maar erg leuk mu-
seum over communistische propaganda in vooral China, maar ook 
Rusland en Noord-Korea. Met een indrukwekkende verzameling 
posters, kaartjes, beeldjes en andere prullaria.’ 
Info: www.shanghaipropagandaart.com.

3HOOGTEPUNTEN 
VOLGENS MIRIAN KEUNING

where east meets west
Dat Shanghai nu het economische centrum van China is, komt niet 
vanuit het niets. Al vanaf eind 19de eeuw, toen Shanghai na het 
einde van de Opiumoorlog een van de Chinese vrijhavens werd, 
was de stad dé verbinding tussen Oost en West. De belangrijkste 
stad van het Verre Oosten, waar elke dag vele stoomschepen  
roetdampend aanlegden, scheepsarts Slauerhoff aan wal ging  
om opium te scoren, nog niemand van Mao had gehoord en waar  
Britten, Fransen, Amerikanen en Japanners vochten om de macht. 
De rest van China keek er op neer, al die losbandige vrijheid.  
Het leverde Shanghai de weinig !atteuze bijnaam Hoer van het 
Oosten op.Vandaag is de historie nog immer zichtbaar. De Britten, 
Amerikanen, Japanners en Fransen hebben nog steeds hun eigen 
wijk. The French Concession is het bekendst, mede door de  
platanen langs de avenues.

STUKJE  GESCHIEDENIS

TROUWEN (1) de huwelijksmarkt
In Nederland is de huwelijksmarkt een abstract be-
grip. In Shanghai niet. Elke zondag, in People’s Park 
midden in de stad, is er letterlijk een huwelijksmarkt. 
Een soort braderie, met kraampjes en tentjes, waar 
duizenden Chinezen dezelfde waar aanprijzen: hun 
kinderen. Hoe het werkt? Ouders zitten in lange rijen 
naast elkaar met een advertentie voor hun neus. In de 
bovenste helft staat alle info over zoon of dochter: 
leeftijd, gewicht, lengte, beroep, salaris, waar en hoe 
ze wonen, enzovoort. Soms met foto, soms ook niet.  
En daaronder staat dan de beschrijving van wat 
wordt gezocht, ook weer zeer gespeci"ceerd. Een 
vrouw moet vooral vruchtbaar zijn en een man ruim 
voldoende Kuài verdienen. Toekomstige schoon-
ouders kuieren langs, bestuderen alle advertenties 
nauwkeurig en bij wederzijdse interesse kunnen de 
onderhandelingen beginnen. Komen de ouders eruit, 
dan vindt de bruiloft binnen enkele maanden plaats.

Jongleren met noodles.

Mmm... verse varkenshersentjes!

‘Voor onze vruchtbare dochter zoeken wij een bemiddelde man...’

‘Please sent photos that are must without make-up.’

                                            Gevelsteen in Holland Village.

Propagandamuseum
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TROUWEN (2) 

De andere kant van de rivier, Pudong, is niet alleen  
het zakendistrict van Shanghai waar alle futuristische  
wolkenkrabbers staan, het is ook de populairste locatie 
in de stad voor het maken van trouwfoto’s van bruids-
koppels. Loop op zondagochtend een uurtje door  
Lujiazui Greenland (een mini-Central Park) en je waant 
je in de "lm Bridesmaids. Overal om je heen zweven 
trouwjurken, vaak gevolgd door druk bellende  
bruidegoms in smoking of trouwpak. Die dan wel  
even lachen voor de foto. 

bruidsfoto s in pudong’

1 The Peninsula - Vijfsterrenhotel. Maar de cocktail-
bar (rooftop!) is vrij toegankelijk. Op The Bund, met 
weergaloos uitzicht. ‘s Zomers buiten loungen.

2 Cloud 9 - In het Grand Hyatt, op de 87ste verdie-
ping, midden ín de skyline. Totaal ander perspectief.  
Absolute aanrader met zonsondergang.  
En: chocoladefondue.

3 Lost Heaven on The Bund - Zijstraatje van 
The Bund. Als restaurant al een aanrader, maar  
de cocktails zijn terecht prijswinnend.

4 The House of Roosevelt - Zoals The Peninsula, 
met vergelijkbaar uitzicht. Een verschil: members-
club met James Bond-achtige boekenkastdeur naar 
een geheime wijnkelder. Een jongensdroom.

COCKTAILTIME!

LOST IN TRANSLATION TAXI & SMARTPHONE
Voor westerlingen blijft Chinees vaak een ondoorgrondelijke taal. 
Woorden als nihao (hallo) en xiè xiè (dankjewel – spreek uit: sji sji) 
gaan nog wel. Maar daarna houdt het snel op. Zelfs al lees je ver-
keersborden of bestemmingen in de letters die ons wel vertrouwd 
zijn (de informatie staat vaak in twee schriften aangegeven), de 
kans dat je een woord precies goed uitspreekt is vrijwel gelijk aan 
de kans op de hoofdprijs in de Chinese Staatsloterij. Tel daarbij op 
dat de meeste Chinezen op straat nog steeds geen woord Engels 
spreken – en daarmee bedoelen we: letterlijk geen woord – en je 
hebt je communicatiebarrière. Veel taxichauffeurs zijn daarin geen 

uitzondering. Er is één taxicentrale (Dazhong Taxis) waar-
bij je telefonisch in het Engels kunt reserveren. Maar, dat 
kost een boel tijd en belminuten. Handiger is om vooraf je 
bestemming via je smartphone in te voeren op de website 
www.smartshanghai.com. Je voert café, restaurant, wijk 
of buurt in en je krijgt suggesties én het precieze adres op 
een rijtje. Met een handige taxi printout. Even opslaan op 
je telefoon, taxi aanhouden en lachend toon je het scherm 
aan de chauffeur. Wel even xié xié zeggen als je betaald 
hebt en uitstapt.

‘NIEMAND WEET  
HOEVEEL MENSEN ER 
WONEN. ROND DE 20 

MILJOEN, ZOIETS.’

View vanaf The Peninsula.

Pudong. 

Cloud 9

wereldstad Shanghai
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Ze is er niet geboren, maar studeert nu al een paar jaar in Shanghai. 
Drie must sees volgens studente Annie:

1 Paarsblauw: The Bund ‘En dan vooral bij zonsopgang. Een paars-
blauwe lucht, nog geen smog of toeristen in de stad en dan de zon die 
precies achter de skyline op komt zetten. Een mooier moment voor deze 
plek is niet denkbaar. Je kunt er vroeg voor opstaan, maar ik heb er ook 
wel eens gezeten na een avondje stappen.’

2 Slachthuis: 1933 ‘Op Jiulung Road, iets ten noorden van het centrum, 
zit het 1933 Building. Mijn favoriete gebouw in de stad. Het is een oud 
slachthuis, nu ingericht met winkels, cafés, restaurants en een rooftop-
bar. Een verdieping of vier, van binnen is het net alsof je rondloopt in 
een videospel. Trappen, gangen, bruggetjes. Heel speciaal.’

3 Altijd anders: Urban Planning Exhibition Center Midden op People’s 
Square zit een der leukste musea van de stad. Het Planning Center gaat 
over de ontwikkeling van Shanghai. Want dertig jaar geleden was er 
nog bijna niks aan hoogbouw. En over vijf jaar is het ook weer totaal  
anders. Op de bovenste verdieping is een gigantische maquette van de 
stad zoals die er in de toekomst uit moet komen te zien.’    
Info: www.supec.org

3HOOGTEPUNTEN 
VOLGENS ANNIE

‘SINDS 2004 
IS SHANGHAI

DE GROOTSTE
HAVENSTAD TER 

WERELD.’

The Bund bij zonsopkomst.

Annie & Iratxe in Peoples Park.
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