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De Morgen: bij de gratie van de angst

Jazz, ik blijf erover schrijven

Komend najaar geef ik weer mijn cur-
sus interview- en reportage-schrijven, 
als onderdeel van de masteropleiding 
journalistiek aan de UvA. Die halve baan 
gedurende drie maanden dank ik aan 
Han van Gessel, die de opleiding aan het 
begin van deze eeuw samen met hoogle-
raar Frank van Vree opzette en vorm gaf. 
Het is een navrante gedachte dat Han 
daarmee in 2002 wegens het bereiken 
van de vut-leeftijd moest stoppen, terwijl 
ik – slechts zes maanden jonger dan hij – 
dertien jaar later nog altijd vrolijk doorga 
met het deel van zijn taak dat hij destijds 
aan mij overdroeg.

Het is een van de bevredigendste klus-

sen uit mijn journalistieke loopbaan, 
met als extra attractie de kick om mijn 
ex-studenten dagelijks glorieus terug te 
zien op menige pagina in Volkskrant, NRC 
Handelsblad, nrc.next, Trouw, Het Parool, 
De Telegraaf, FD, VN, Groene, ja waar 
eigenlijk niet.

Toen ik in 2000 bij HP/De Tijd vertrok, 
begon ik een freelance winkeltje dat de 
eerste jaren heel goed liep: interviews 
voor het weekblad Binnenlands Bestuur, 
boekrecensies voor de Volkskrant, diverse 

radiobezigheden enzovoort. Mijn UvA-
klus was oorspronkelijk een mooie kers 
op de taart. Inmiddels zijn die freelance 
werkzaamheden voor een groot deel 
verdampt, door de crisis in de media en 
waarschijnlijk ook wel door het vorderen 
van mijn leeftijd (73).

Tot mijn vreugde komt er af en toe toch 
iets nieuws bij, zoals mijn medewerking 
aan het opnieuw gelanceerde blad PM Pu-
bliek Denken en binnenkort mijn debuut 
als columnist bij Jonet, de online commu-
nity van Joods Nederland.

En dan is er natuurlijk de jazz. Ik blijf 
erover schrijven, onder meer in Jazz Bul-
letin, het kwartaalblad van het Neder-
lands Jazz Archief. Ik coproduceer tegen-
woordig ook historische jazz-cd’s voor het 
archief, en ik ben bestuurlijk bij het NJA 
betrokken, hoewel sinds 1 mei gelukkig 
niet meer als voorzitter.

Mijn grote voorbeeld is nog altijd mijn 
vader: die heeft tot zijn 85ste betaalde 
hoofdarbeid verricht.

Bert Vuijsje

ONDER DE MENsEN is een serie 
over de manier waarop Volks-
krant-pensionado’s zich nog 

maatschappelijk nuttig maken. Niet 
achter de geraniums, maar buiten, on-
der de mensen. Deze keer Bert Vuijs-
je (73), voorheen adjunct hoofdredac-
teur. Redactie: Adriaan de Boer.

‘Een boeiende ervaring’ noemt Hans Moleman de tijd die hij bij de Vlaamse krant 
De Morgen op de Arduinkaai in Brussel heeft gewerkt. ‘De Morgen is natuurlijk 
van oudsher een mooie krant. Maar op de redactie heerst nu al jaren een angstcul-
tuur. De Persgroep wil de titel wel overeind houden, maar tegen minimale kosten. 
Dat is tragisch voor de goeie journalisten die er nog werken.’

Een jaar heeft hij in het centrum van Brussel gezeten, tot de zomer van 2013 – lang 
genoeg om de aanpak van de Persgroep van verlieslatende titels van nabij te beleven.

‘Zolang er winst wordt gemaakt, zoals bij de Volkskrant, is er weinig aan de hand. 
Maar als je noodlijdend wordt, berg je dan maar. Dan dirigeert Christian van Thillo 
zijn adjudanten naar de redactievloer om te vertellen hoe het verder moet. Die mannen 
komen uit de biotoop van Het Laatste Nieuws, die populistische krant van Vlaanderen. 

‘Dat botst en wringt met het karakter van De Morgen. Lastige oudgedienden vliegen 
eruit of zoeken zelf een goed heenkomen. Kneedbare jongeren komen in hun plaats. 
Iedereen is bang voor zijn of haar hachje. Daar wordt een krant niet echt beter van.’

Hans Moleman kwam als verslaggever bij De Morgen in Brussel na zijn terugkeer 
uit  China, waar hij acht jaar als correspondent voor de Volkskrant (en De Morgen) had 
gewerkt. Daarvóór zat hij zeven jaar in Zuid-Afrika. 

In de zomer van 2012 kwam hij met vrouw/collega Petra Quaedvlieg en dochter Maxine 
(geboren in Johannesburg) terug naar Nederland, om in Maastricht neer te strijken.

Op de volgende pagina’s het relaas over hun avonturen in Zuid-Afrika en 
China. Sinds enkele weken ligt Molemans boek De Rode Miljardair in de win-
kel, dat gaat over Jack Ma, de Chinese miljardair van internet-winkel Alibaba. 
Jacques de Jong zocht de schrijver op. Hans Moleman.            Foto Jacques de Jong
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Hans Moleman begint ‘eigen winkel’ bij terugkeer in Nederland

Boek over Alibaba als eerste project

Op een schaduwrijk terras op het 
Onze Lieve Vrouweplein, onder 
het genot van een goed glas Af-

fligem (`een straf biertje, heb ik in Brus-
sel ontdekt’) vertelt hij over de keuze voor 
Limburg. ‘We wilden terug om dochter 
Maxine op de middelbare school Neder-
landse wortels te geven. 

‘Terugkeren doet altijd een beetje zeer, 
zeker als je lang in Azië en Afrika hebt ge-
zeten. Dan is Maastricht een aangename 
aanlegsteiger. Het voelt alsof je half  in 
het buitenland leeft, tussen de zachte Lim-
burgse heuvels, met Aken, Luik en Keulen 
om de hoek. Het is prettig reïntegreren in 
Europa hier. En mijn vrouw Petra komt 
ook uit het zuiden van Limburg.’

In 1985 kwam Hans Moleman naar de 
Volkskrant, vanaf ANP Utrecht. Met ple-
zier kijkt hij terug naar zijn tijd op de soci-
aal-economische redactie met Harry van 
Seumeren, Pieter Broertjes ‘als coming 
man’, het latere Kamerlid José Smits, 
Wim de Valk, Susanne Baart, Ineke 
Jungschleger en Steffie Kouters. ‘Wij 
waren de watjes volgens de naburige Fi-
nanciële redactie, waar toen onder andere 
Peter van Bakkum, Willem Beusekamp 
en Nico Goebert zaten.’

Daarna volgde de verslaggeverij, met 
collega’s als Theo Klein, Rob Gollin en 
Jos Slats – en met steeds meer buiten-
landse onderwerpen. ‘Moeilijke gebieden, 
daar had ik veel plezier in. Er zelf op af: 
wat gebeurt er? Kijken, praten, context 
zoeken.’

Zo was hij op reportage in Litouwen 
toen de Sovjet-Unie uit elkaar viel, en 
enkele keren in ex-Joegoslavie tijdens de 
burgeroorlog. 

‘De eerste keer was op eigen initiatief. 
De hoofdredactie vond het te gevaarlijk. 
Maar samen met een ervaren rot van Sky 
News kon ik in Belgrado mee op een 

vliegtuig van de Joegoslavische lucht-
macht, dat Servische burgers uit Sarajevo 
ging halen. Zo kwamen we daar op een 
luchthaven terecht die door de Bosnische 
milities werd beschoten. Wonderlijk ge-
noeg reed in de gevechtspauzes de tram 
naar het centrum nog. Zo kwamen we aan 
het eind van de dag de belegerde stad bin-
nen. Adjunct Bert Vuijsje kon mijn expe-
ditie uiteindelijk wel waarderen.’  

In de winter reed hij ook een keer in een 
Opel Kadett van de redactie naar Saraje-
vo, met fotograaf Marcel Molle. ‘Rustig 
rijden, goed opletten, tips verzamelen bij 
plaatselijke milities en in de stad een vei-
lige kamer en een werkende telefoon zien 
te vinden. Mobieltjes en wifi had je toen 
nog niet.

‘Naar Srebrenica, nadat de enclave was 
gevallen, was ook zo’n lastige reis. Met 
Servische oorlogsmisdadigers thee drin-
ken bij de opgeblazen moskee, nadat we 
eerst in Bosnië een gevlucht gezin had-
den opgezocht, dat de Servische aanval 
had overleefd. Dat zijn verhalen die spo-
ren nalaten. Als je dan weer in Nederland 
bent, vraag je je af waar het hier in de pol-
der eigenlijk over gaat.’

Zo werd de stap naar een buitenlands 
correspondentschap logisch. De beslis-
sing was in 1996 snel gemaakt, toen de 
post Zuid-Afrika vrij kwam.

Hoe ging dat eigenlijk, waarom Zuid 
Afrika?

‘We zijn eerst op verkenningsreis ge-
weest, en het land voelde goed aan. Nel-
son Mandela was net president geworden, 
de waarheids- en verzoeningscommis-
sie draaide op volle toeren, dus er waren 
mooie verhalen te maken. Petra kon ook 
voor Het Parool gaan schrijven. We heb-
ben ons huis verkocht; huisraad plus de 
Citroen DS in de container gezet en we 
zijn het avontuur tegemoet gegaan.’

Wat waren daar je highlights? Rondge-
reisd?

‘Het mooist waren de lange reporta-
gereizen, naar Angola, Namibië en Mo-
zambique. Angola was toen nog rauw, in 
burgeroorlog. Afgehakt hoofd van een 
Savimbi-aanhanger op een spies langs de 

Zie verder pagina 3

Hans Moleman in Maastricht.                 Foto Jacques de Jong

Het avontuur heeft hem in 

de journalistiek altijd getrok-

ken: ‘Er op af, kijken wat er 

gebeurt’. Na ANP en de Volks-

krant vertrok hij naar Zuid-Afri-

ka en vervolgens naar China. 

Intussen is Hans Moleman 

terug in Nederland, bezig met 

nieuwe projecten.
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weg, dat werk. Zimbabwe was ook indrin-
gend. Inkijkjes in een Afrikaanse tragedie, 
met een president die zijn land opoffert 
om aan de macht te blijven. Opletten ook, 
de knokploegen van Mugabe hadden het 
niet zo op blanken.’

Wat was  je reden om Zuid Afrika vaar-
wel te zeggen?

‘Petra wilde weg vanwege de persoon-
lijke veiligheid. We hebben vijf jaar in Jo-
hannesburg gewoond, Maxine is er gebo-
ren. Heerlijk oud huis op een heuvel, met 
uitzicht op de binnenstad, maar we sliepen 
wel achter tralies, met een panic button bij 
de hand waarmee je de gewapende bevei-
liging kon oproepen.

‘Ons is nooit iets overkomen, maar de 
buren wel. In het wijkblaadje las je ook 
om de haverklap ellende als ‘bakker Sina-
tra vermoord bij overval, buit 100 rand’.

‘Zuid-Afrika is een prachtig land, met 
veel indrukwekkende mensen, maar er ligt 
ook een zekere doem over. Er zat ook wei-
nig positieve ontwikkeling in het verhaal 
van Afrika. Na zeven jaar wilden we wel 
weer weg.’

En daarna linea recta naar China.
‘Van Kaapstad naar Shanghai, op oud-

jaarsdag 1996 het vliegtuig in, op nieuw-
jaarsdag in China aangekomen. Ik was 
eerst op verkenning geweest, in septem-
ber. Dat was meteen genieten, van de dy-
namiek van de Chinezen, de steegjes met 
eettentjes en winkels, het ontbreken van 
crimineel gevaar.

‘Jan van der Putten zat vóór mij in Pe-
king. Ik verplaatste de post naar Shanghai. 
Daar, aan de Chinese oostkust, waren de 
mooiste verhalen te halen, over de  weder-
geboorte van China als wereldmacht.’

De Chinezen waren hem in Afrika al op-
gevallen. ‘Op een reportagereis naar An-
gola stuitte ik op de grens met Namibië op 
een rij loodsen vol met spullen, van tv’s 
en airco’s tot babyluiers en motorfietsjes. 
Alles uit China, en alles gerund door Chi-
nezen. Angolezen kwamen de grens over 
om daar hun grote inkopen te doen. Dat 
Chinese zakeninstinct, die ondernemings-
lust, fascinerend. Daar wilde ik bij zijn.’

Bundel
‘Het was echt genieten om verhalen te 

maken in China. De vrijheid om rond te 
reizen was groter dan ooit. Ik heb snel 
mijn Chinese rijbewijs gehaald, een Great 
Wall Safe, soort terreinwagen gekocht, en 
daarna was het kijken, praten en schrijven. 
Alles met de vitale hulp van tolk en pro-
ducer Ying, studente journalistiek aan de 
Fudan-universiteit.

‘De oogst van de eerste twee jaar heb ik 
verzameld in de bundel Avonturen in mo

dern China, een speciale uitgave die de 
Volkskrant presenteerde als eindejaarge-
schenk voor de relaties van de krant. Het 
leek er op dat China een vaste post zou 
worden. ‘Pieter Broertjes en Arie Els-
hout zijn een week op bezoek geweest, en 
ze waren onder de indruk.’

De mondelijke toezegging was er, zegt 
Hans – en toen gooide het Apax-debacle 
roet in het eten. Opeens was er geen geld 
meer. ‘Beroving op klaarlichte dag, het 
leek Johannesburg wel.’ 

Niet alleen de hoofdredactie kwam naar 
het Verre Oosten. Ook een gezelschap 
pensionado’s van de krant deed Shang-
hai en omstreken aan, op uitnodiging van 
Hans. Gerard van den Boomen en An-
dré Roelofs bijvoorbeeld hebben er nog 
goede herinneringen aan.

Welke verhalen zijn je het meest bijge-
bleven?

‘De ontmoetingen met Chinezen die de 
civiele courage hebben om de macht aan 
te spreken. Modelburgers zoals Teng Biao, 
een vooraanstaande jonge jurist die voor 
zijn huis een zak over zijn hoofd kreeg 
getrokken en weken ‘verdwenen werd’ 
omdat hij de Chinese grondwet serieus 
wenste te nemen. Een oude geschiedenis-
professor in Guangzhou, die de officiële 
geschiedvervalsing aankaart. Ai Weiwei, 
dat was ook een mooie ontmoeting.

‘Dat zijn de leukste Chinezen: mensen 
bij wie het niet alleen maar om geld ver-
dienen gaat, die hun ondernemingslust 
ook gebruiken om de kont tegen de krib 
te gooien.’

Veiligheidspolitie
‘De reizen naar China’s eigen koloniale 

gebieden waren het mooist om te doen. 
Chinezen horen niet graag dat ze winge-
westen hebben, maar je ziet het meteen. 
Xinjiang in het verre westen, met de Oei-
goeren, en de Tibetaanse gebieden. Daar 
kwam je moeilijk in, maar met wat im-
provisatie was het te doen. ‘Soms werden 
we gevolgd en aangehouden, maar als je 
het goed plande, had je dan je verhaal al 
binnen. Klopte de veiligheidspolitie op de 
deur van je hotelkamer. ‘Meneer, u mag 
hier absoluut niet zijn.’ Begeleid door een 
zwarte Volkswagen Passat zonder num-
merplaten – de standaarduitrusting van de 
veiligheidsdiensten – kon je dan de vol-
gende ochtend gaan.’

In Shanghai maakte Hans ook kennis 
met het internet-handelsbedrijf Alibaba 
van oud-onderwijzer Jack Ma, die daar-
van multimiljardair zou worden.

‘Tien jaar geleden, online shoppen was 
nog niet zo normaal als nu, zag ik dat je 
bij Alibaba voor weinig geld zelfs motor-
fietsen kon bestellen. En zowaar, die werd 
compleet afgeleverd en hij deed het ook 
nog. Ik was onder de indruk. Mooi voor-

beeld van nieuw Chinees ondernemer-
schap.’

Het verhaal van Alibaba is inmiddels 
een boek geworden. De Rode Miljardair 
– Hoe Jack Ma met Alibaba de wereld wil 
veroveren ligt sinds juni in de boekwinkel.

Vorig jaar kreeg kreeg hij van uitgeverij 
Lias in Hilversum het verzoek het boek 
over Ma te schrijven. De flaptekst meldt: 
‘Deze even slimme als ondernemende 
leraar Engels weet als geen ander in te 
spelen op de handelslust van 1,3 miljard 
Chinezen. Tegelijkertijd heeft Ma’s gees-
teskind Alibaba te maken met harde con-
currentie en het wakend oog van de Chi-
nese autoriteiten, die het internet graag 
onder controle willen houden. Facebook, 
Twitter en Google kijken met afgunst toe 
hoe hij dat klaarspeelt.’

Gesloten
Typerend voor de flair die de schrijver om 
zich heen draagt: vorige maand, toen hij 
toch in Shanghai was, wilde hij het boek 
bij Alibaba afgeven. Niet zonder ironie stelt 
hij vast slechts tot aan de portiersloge te 
zijn gekomen. ‘Zo gaat dat in China. Ik 
wilde kijken hoe het nieuwe hoofdkantoor 
eruit ziet. Het is een soort Google-ge-
bouw, heel modern van buiten. Maar bin-
nen zit nog steeds een tamelijk gesloten 
Chinees bedrijf.’

‘Het boek is een mooi begin voor de ei-
gen journalistieke winkel waarmee ik vo-
rig jaar ben begonnen. De Rode Miljardair 
was de eerste grote klus. Na de zomer be-
gint mijn volgende project: Made in Afri
ca, over de praktische invloed die China 
kan hebben op industriële ontwikkeling 
in Afrika. ‘Zo komt alles samen, van de 
ervaringen op de sociaal-economische re-
dactie tot de jaren in Afrika en China.’

Vervolg van pagina 2
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Woensdagavond 1 juli namen 
Jan Hoedeman en Remco 

Meijer afscheid van de Haagse re-
dactie van de Volkskrant. Hoedeman 
gaat naar het AD, Meijer naar de Am-
sterdamse redactie van de Volkskrant.

Op zijn Facebook-pagina meldde Jan 
Hoedeman de volgende dag: ‘Een mooi 
afscheid van de Volkskrant met mijn oude 
redactie. Goeie sfeer waarin werd gemar-
keerd wat we samen hebben beleefd. Een 
periode van 21 jaar afgesloten. Samen met 
Remco Mei jer vertrokken van de Haagse 
redactie. Remco gaat nu stukken schrijven 
en eindredactie doen vanuit Amsterdam.’

Hieronder enkele fragmenten uit zijn af-
scheidsspeech. 

‘In een journalisten-leven maak je af en 
toe een wissel die goed uitpakt. Een van de 
beste veranderingen die mij zijn overko-
men, was in 2010 de vraag van de nieuw 
aantredende chef Raoul du Pré of ik op 
de Haagse redactie wilde blijven. Ik was 
er zes jaar weggeweest, maar ik merkte 
dat ik het weer leuk vond toen ik mocht 
bijspringen in de verkiezingscampagne en 
de kabinetsformatie. 

‘De Haagse redactie van de Volkskrant 
is te leuk om er weg te gaan. Maar wat 
maakt dat collectief nou tot zo’n sterren-
team, want dat is het. Het begint ’s och-
tends al met een telefoontje van Raoul, die 
je met een jongensachtig aanstekelijk en-
thousiasme inspireert en op de rails zet. Ik 
heb een stuk of twaalf chefs versleten. Ra-
oul was met grote voorsprong mijn beste 

chef ooit. Als ik in mijn nieuwe baan klaar 
ben met een stuk, dan vraag ik me af hoe 
jij ernaar zou kijken. En met geen chef 
had ik mooiere functioneringsgesprekken 
dan met jou.

‘In de laatste weken dat ik me bewust 
was van mijn aanstaande vertrek, keek ik 
ineens anders naar de dagelijkse routine. 
Het team is zo goed, dat je het nauwelijks 
in de gaten hebt. Je ziet het pas echt als je 
weggaat.

‘We hebben veel samengewerkt, mooie 
reconstructies, interviews en nieuwsver-
halen gemaakt. Iedereen stáát er op de 
momenten dat het moet. Dan is Raoul de 
generaal die zijn troepen effectief inzet tij-
dens politieke aardverschuivingen. 

‘Dat was nog wel het mooist zichtbaar 
toen het eerste kabinet-Rutte die zaterdag 
in april ontplofte. Als vanzelfsprekend 

pakt na overleg met Raoul ieder zijn rol en 
ligt er zondag aan het einde van de mid-
dag de beste krant van allemaal. Op mo-
menten van dreigende crisis en politieke 
ongelukken staat deze redactie er.

‘Het heeft kortom wel een week geduurd 
voordat ik zonder brok in mijn keel kon 
praten over mijn vertrek naar het AD. En 
het snijdt me al niet meer door de ziel als 
ik in het Kamerrestaurant een Volkskrant
tafel zie lunchen.

‘Het aardige van ouder worden is dat je 
niet meer alleen maar met je zelf bezig 
bent. Ik merkte al eerder dat ik het pret-
tig vond mijn ervaring, netwerk en gevoel 
voor narigheid over te brengen en te delen. 
Dat maakt mijn overstap nu ook tot een 
logische. Op de zesde verdieping van de 
media-toren kan ik goed werk verrichten 
bij de grootste krant van Nederland, maar 
vooral ook zelf lekker stukken maken.’

Collega’s proosten
op Jean Nelissen

Afscheid van de Haagse redactie

Jan Hoedeman tussen Nathalie Righton en Remco Meijer.      Foto Facebook

Collega’s Guus van Holland (links) en Bart 
Jungmann brengen een posthume toost uit 
op sportverslaggever Jean Nelissen, wiens 
leven Bart Jungmann heeft beschreven in 
het boek Jean. Guus en Bart hielden zater-
dag 27 juni een presentatie bij boekhandel 
Van Stockum in Leiden. Ze keken samen 
terug op het leven van de legendarische 
sportverslaggever Jean Nelissen (kasteel-
heer, zoop zich letterlijk dood) en op hun 
avonturen tijdens de Tour de France.
Bart Jungmann is verslaggever van de 
Volkskrant. Hij schreef ook Langs het ra-
vijn, de biografie van wielrenner Johan van 
der Velde, en Sultans of Swing, een boek 
over wielerploeg PDM.    
                    Foto Jacques de Jong
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Groeten uit...
Waar zitten onze pensionado’s zoal in de 
vakantie?

Roelf Ridderikhoff, IJsselmeer.

Ina Ruijter, Denemarken.

Jacques de Jong, Vinkeveen.

Bert Vuijsje, Amerika.

Wim Ruigrok, Frankrijk.
Ineke Jungschleger, Frankrijk.

Maurits Schmidt, Waterland.

Erna van den Berg, Griekenland.


