LauraMelissen
liepstagein Shanghai

Overarchitectuurin China
en tassendragenvoor je baas

Bouwkundigprojectleider
LauraMelissen
(lngenieursbureau)
volgdein april eenstage
in onzeChinesezusterstadShanghai.Ze
ontdekteer dat haarNederlandse
architectuurkennisgoed bruikbaarwas,en dat veel
architectonischevraagstukkenuniverseelzijn.
Maarer warenook veel nieuwedingen.Als
pas afgestudeerde
moetje in Ghinavoorje
baaszijn of haartas dragen.Daarkijk je wel
evenvan op.'
Rotterdamen Shanghai:al meer dan dertigjaar zustersteden.De
beidewereldhavensprofiterenvan elkaarskennis,die ze door hun
samenwerkingversterken.Zo heeft Rotterdamgebruikgemaakt
van
kennisuit Shanghaibij de eerstestudiesnaar een nieuwemetrolijn
op Zuid. Ook heeft Rotterdamer belangbij om de scheepvaarten de
handelsbetrekkingen
tussen beidestedente stimuleren.Rotterdamen
Shanghaihebbeneen uitwisselingsprogramma,
waarbijmedewerkers
van bedrijvenen instellingenkennismakenmet het werk in hun zusterstad.Toen Laurahoordevan de mogelijkheidom deel te nemen,
was ze directenthousiast.'Zo'n uitwisselingis een uitgelezenkans om
je kennisvoor de stad te verbreden.Daarnaasthoud ik erg van reizen
en leer ik graag andereculturenkennen.'
Wereldwijde taal
Laura'sstageprogrammabestonduit een driedaagseintroductiein de
Chinesecultuuren economie.Daarnavolgdeeen periodevan twee
wekenals bouwkundigebij het staatsbedrijfShanghaiXian Dai ArchitecturalDesignGroup,het grootstearchitectenbureau
van China.ln
haar stageperiodedeed ze waardevollecontactenop, en maakteze
grondigkennismet de maniervan werkenin China.Laura:'lk merkte
al snel dat architectuureigenlijkeen wereldwijdetaal is. We gebruiken
dezelfdesoftwareprogramma's
en tekenmethodes.
Ook lopenwe vaak
tegen dezelÍdeproblemenaan. Pratendoe je als het ware via de tekeningendie je maakt als bouwkundige.'
Vakinhoudelijk
wist ze dus al snel haar draaite vinden.Ze kon zelfs
meedoenaan het ontwerpenvan een entreegebouwvan een villapark.Ook wist ze vlot kenniste makenmet haar Chinesecollega's.
'ln het
beginzijn Chinezenvrij gesloten,maar dat duurt maar even.Al
snel vertellenze je van alles en vragenze je honderduit.'
Achting
Lawa zag grote bedrijfsculturele
verschillen.Op de Chinesewerkvloer heersteen striktehiêrarchie:Als junior medewerkeris het heel
gewoondat je voor je baas van allesdoet, tot en met het dragenvan
zijn tas. En als je voor het eerst met je baas meerijdtin een dienstauto
met chauffeur,dan mag je niet naasthem op de achterbank.Daarvoor
moetje eerst in achtingstijgen.Toen ik achterinwilde instappen,
verweesmijn baas me gelijknaar de voorstoel.Pas aan het einde van
mijn eerstestageweekmocht ik achterin.Kennelijkwas ik toen wat in
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'Zo'n stageís een mooie kans
om je kennis voor Rotterdam
te verbreden'
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Bevriend
Lauraontdektedat het levenin Shanghaierg duur is. De
gemiddeldesalarissenliggener tien keer lager,maar de huizenprijzenen hurenin Shanghaizijn bijzonderhoog. Laura
raaktebevriendmet een Chinesecollegadie haar zoontje
oo het Dlattelandlaatwonen omdat man en vrouw beiden
'lk
fulltimemoetenwerkenen opvangte duur is. Laura: heb
nog steedscontactmet haar.Het kliktegelijktussenons. Ze
verteldeme ook da| ze zo hatd moetenwerkendat ze simpelweggeen tijd hebbenvoor een tweede kind. Dit têrwijldat
voor hen wel is toegestaan,omdatze beidenenig kind zijn.'
Naasthet dure leven heb je ook groteverschillentussenarm
en rijk. Chinezenhechtenenormewaardeaan statusen luxe
'Kijk
merken.
niet gek op als iemanddie jij net kentverteltdat
haar Prada-tas800 euro kost. En dus echt is.'
38 kêerRotterdam
Shanghaitelt 23 miljoeninwoners:38 keer meer dan Rotterdam.Toch straaltdeze ongelofelijkgrote stad veel rust
'Shanghaiis een veiligestad waar crimiuit, merkteLaura.
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naliteitnauwelijksvoorkomt,oÍ in iedergeval niei zichtbaar
is. Je kunt overalmet een gerustgevoellopen.Er zijn altijd
mensenop straat,ook middenin de nacht.Desolateplekken
zie je niet.'
Tijdenshaar wandelingendoor de stad werd Laura regelmatigaangesproken,maar altijdprettig.Vaak deden mensen
dat om hun Engelste oefenen.Ook ging ze regelmatigop de
foto,omdat er maar weinigwesterlingenin Shanghaizijn.
lJithouden
Shanghaiwas voor Lauraeen stad vol uitdagendeprojecten,
'Hoogbouwtot vijfwaar ze gtaag nog eens naar terugwil.
noem maar
honderdmeter,gigantischerenovatieprojecten,
op. Er is enorm veel mogelijk.Zo is de havenvan Shanghai
al volledigverplaatstnaar zee, iets waar Rotterdameigenlijk
nog maar net mee is begonnen.Aan de anderekant is
want de smog en
Rotterdamveel verderop milieugebied,
. p dat
v e r v u i l i n zgi j ni n S h a n g h ani a u w e l i j kusi tt e h o u d e nO
gebiedkunnenwe onze zusterstadmisschiennog kennis
teveren.

