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De meeste knarren zijn alweer terug 

uit China. Enthousiast over de mon-

daine wereldstad Sjanghai, en vooral 

over die ongelooflijk aardige gastheer, 

correspondent Hans Moleman, die de 

hele week vrij had genomen om de 

groep ‘zijn’ stad te laten zien. 
  
door Marianne Boissevain 
Fietsen door Sjanghai! Maanden hebben 
we uitgekeken naar dit avontuur. Maar als 
we voor het eerst wakker worden in hotel 
Astor House, waar Albert Einstein 
en Charlie Chaplin nog hebben gelo-
geerd, hangt er een druilerige sluier over 
de oude handelshuizen aan het havenfront 
van de Bund. 
 Een Hollandse knar laat zich door zo'n 
motregentje niet afschrikken. Even na ne-
genen arriveert Hans Moleman met een 
bestelbus vol huurfietsen - Chinese fiets-
jes, die nog moeten worden aangepast aan 
de westerse beenlengte. Hans heeft zelfs 
witte regenjasjes meegebracht - die helaas 
niet bestand blijken tegen de westerse 
buikomvang en meteen openscheuren. 
 Twintig miljoen inwoners heeft Sjanghai, 
en ze lijken zich vandaag wel allemaal 
langs ons heen te willen wringen. Hans 
rijdt onverstoorbaar voorop, goed zicht-

baar in zijn gele regencape en rode hoed. 
Zijn assistente Ying Huan probeert te 
voorkomen dat kop en staart van deze zes-
tienwielige Hollandse draak van elkaar 
worden gescheiden. Niet altijd lukt dat: 
zware handkarren worden meedogenloos 
tussen ons fietsers door gedreven en de 
Chinese verkeersbegeleiders zien er streng 
op toe dat niemand door het rode 
licht glipt. 
 Toch bereikt de hele groep uiteindelijk 
het doel van de fietstocht: het Museum 
van de Revolutie. In tegenstelling tot wat 
de naam misschien doet vermoeden is het 
een bescheiden woonhuis: hier is in 1921 
de Communistische Partij van China op-
gericht. Mao was erbij, natuurlijk, en de 
Nederlander Henk Sneevliet. Als wassen 

beelden zijn ze vereeuwigd rond de tafel 
met theekopjes waar die geheime bijeen-
komst werd gehouden. 
 Ach, dat is waar ook, in China is het nog 
altijd de communistische partij die de 
dienst uitmaakt. In het mondaine Sjanghai 
zou je dat haast vergeten. 
 
 Maandagmiddag, direct na aankomst, 
heeft Hans ons knarren meegetroond naar 
het hippe restaurant M on the Bund. 
Daar hebben we een schitterend uitzicht 
over de rivier de Hangpo en de adembene-
mende skyline op de andere oever.  
 Het meest in het oog springt het Aurora-
gebouw, zevenendertig verdiepingen stra-
lend goud. ‘s Avonds verandert de hele 
gevel in één gigantisch lcd-scherm, waar-
op commercials worden vertoond voor 
snelle auto's en dure whiskys. Links daar-
van torent, zilver-metalliek, het hoogste 
gebouw van China (421 meter): de Jin 
Mao Tower. Ernaast verrijst het World Fi-
nancial Center, dat eruit komt te zien als 
een strak gedesignde flessenwipper van 
492 meter. Op het water varen boten, ook 
al toegerust met grote lcd-reclame-
schermen. Een enkeling meent zich te her-
inneren hoe dit flonkerende panorama er 
twintig jaar geleden bij lag: als een grauw 
havengebied. 
 Deze overweldigende confrontatie met 
het nieuwe China, eigenlijk is dat de ver-

borgen boodschap achter Hans’ uitnodi-
ging aan de Volkskrant-knarren. Hier in 
Sjanghai, aan de oostkust van China, hier 
gebeurt het allemaal. Hij gunt ons een blik 
in de toekomst, een toekomst die in Azië 
wordt gemaakt. Hans mag er graag over 
praten, met diezelfde, door overtuiging 
gedreven geestdrift die zo vaak van zijn 
Volkskrant-stukken af spat. 
 Zelfs het tweedaagse uitstapje naar 
Hangzhou wordt een levendige illustratie 
van zijn betoog. Het duurt meer dan een 
uur eer ons busje zich kan losmaken uit de 
files die, zes rijen dik en soms wel drie of 
vier lagen hoog, voortkruipen tussen de 
gigantische woontorens waarin Sjanghai 
zijn miljoenen inwoners wegstouwt. 
  
Tussen Sjanghai en Hangzhou (een kleine 
200 kilometer) valt amper een rijstveld 
meer te bekennen. Wat je wel ziet zijn 
kasten van villa's, opgetut met balkons, 
pilaartjes en torentjes. Boerenvilla’s 
noemt Hans ze. Maar aan een tuin of zelfs 
maar een boom is niet gedacht - blijkbaar 
zonde van de ruimte. 
 Ook Hangzhou is met zijn tijd meege-
gaan. Vroeger kwamen hier veel jonge 
Chinese paartjes op huwelijksreis, nu is 
het Westmeer, met de Dam van de Gebro-
ken Brug die naar het Eiland van de Een-
zame Heuvel en het Paviljoen van de 
Herfstmaan boven een Kalm Meer voert, 
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Hans Moleman met geïmproviseerde Volkskrant-vlag koopt voor zijn gasten kaartjes 
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een toeristische trekpleister van jewelste. 
Bij het vallen van de avond voert een ring 
van fonteinen een waterballet uit op de 
klanken van Strauss en stroperige Chinese 
popmuziek. 
  Hans leidt ons rond in een witmarmeren 
winkelcentrum, dat exclusief voor miljo-
nairs uit de grond lijkt te zijn ge-
stampt: uitsluitend de grootste namen uit 
de wereld van couture en juwelen hebben 
hier een filiaal. 
 Pal ernaast blijkt nog een authentiek 
blokje Hangzhou te liggen. Smalle 
straatjes, slecht verlicht. Een Chinese knar 
spreekt ons aan. In onverstaanbaar Chi-
nees, maar elke zin wordt afgesloten met 
een vriendelijk vragend ‘Oké?’. ‘Oké!’ 
beamen we, om hem niet teleur te stellen. 
Uiteindelijk vragen we Ying Huang wat 
de man precies gezegd heeft. Oh, hij had 
iets verteld over de geschiedenis van dit 
oude straatje. Waar hij zelf woont. En 
toen had hij gevraagd of wij zijn huis van 
hem wilden kopen. ‘Oké?’ ‘Oké!’  
 En dan wordt het vrijdag, tijd om af-
scheid te nemen. De knarrengroep valt uit-
een: André Roelofs en echtgenote Dan-
ny gaan over de Yangtze naar de Drieklo-
vendam varen; Henk Thomas en Truus 
Knoop pakken de nachttrein naar Beijing; 
Gerard van den Boomen, Francine Wout 
en ik gaan hen vliegend achterna.  
 Het reisgezelschap strijkt nog even neer 
op het gazonnetje voor Hans' riante huis, 
waar zijn vrouw Petra thee schenkt met 
ontbijtkoek. Twee mannen ontbreken nog: 

Gerard en gastheer Hans. 
Net als wij willen over-
stappen op een drankje, 
komt een motor met zij-
span de compound op ge-
raasd: aan het stuur roer-
ganger Moleman, naast 
hem in het bakkie, een 
grote stofbril op, Gerard 
(84).  
 En terwijl wij het glas 
heffen, en er nog een ne-
men ‘voor de road’ en dan 
nóg een ‘voor de bis-
schop’, gaat de zon lang-
zaam onder. In het Wes-
ten. 
Marianne Boissevain  
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De woede is weggeëbt, de rust is terugge-
keerd op de redactie, meer berusting ei-
genlijk. Directeur Bert Groenewegen heeft 
zijn miljoen teruggestort in het bedrijf. De 
redactie probeert de andere graaiers nog te 
bewegen hun geld terug te brengen. Maar 
erg hoopvol klinkt dat geluid niet. 
 De centrale ondernemingsraad heeft laten 
weten de protesten van de redacties tegen 
de bonussen van de topbestuurders maar 
gezeur te vinden. De raad liet blijken ook 
niet blij te zijn met de open brief van de 
redacties, omdat die was gepubliceerd 
zonder zijn medeweten. 
 Voorzitter Wim Dubbeling van PCM Uit-
gevers: ‘De redacties doen alsof het alleen 
hun pakkie-an is. Maar het merendeel van 
de drieduizend PCM-medewerkers werkt 
niet op de redactie maar in andere delen 
van het bedrijf, zoals de drukkerij en de 
distributie. Wij zijn evenmin blij met wat 
er met het  aandelenpakket is gebeurd: 
maar we zijn er indertijd wel met z’n allen 
bij geweest. Dan moet je achteraf ook niet 
zeuren’, zegt de COR-voorzitter. ‘En wat 

als de managers hun winst terugstorten in 
PCM? Dan worden het weer aandeelhou-
ders en daar willen we nu juist vanaf.’ 
 Maar volgens ingewijden is het ook mo-
gelijk dat de betrokken managers de aan-
delen teruggeven aan het bedrijf en alleen 
het geld terugvragen dat ze hebben geïn-
vesteerd. 
 De commissarissen van PCM zijn het er-
over eens dat het geldgraaien in de top van 
PCM nooit meer mag voorkomen. 
  
Enkele weken geleden kreeg de Volks-
krant-redactie in een vertrouwelijk ge-
sprek nadere informatie van financieel di-
recteur Bert Groenewegen en Theo Stren-
gers van de Stichting Democratie en Me-
dia, voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen. De redacties van Trouw en NRC 
Handelsblad hadden al eerder hun vragen 
mogen stellen. 
 Wat de twee heren te vertellen hadden, 
was niet nieuw: alles was al te lezen ge-
weest in NRC Handelsblad, de Volks-
krant, de Journalist en zelfs uitgebreid in 

de Vlaamse pers. Waarom Apax toch ooit 
was binnengehaald? Die had het geld 
moeten fourneren voor acquisities, om de 
basis van PCM te verbreden. Dat is nooit 
gebeurd - jammer, ja, maar dat is achteraf 
praten. En als we ze nu niet hadden uitge-
kocht, voor heel veel geld, dan hadden ze 
de onderdelen van PCM los verkocht. 
 ‘Ik dacht dat we het hier zouden hebben 
over de verdwenen miljoenen’, riep een 
getergd redactielid na een half uur. Stren-
gers betuigde zijn begrip. ‘Alle begrip 
voor uw woede, alle begrip voor uw frus-
tratie. Maar u moet wel verschil maken 
tussen managementparticipatie en bonus-
sen. Apax stond erop dat het management 
fors zou participeren. Maar zo'n regeling 
komt er niet nog eens.’ 
 Hij wees erop dat Groenewegen zijn deel 
van de buit in het bedrijf laat. ‘Ik kon het 
niet uitleggen’, mompelde die nog maar 
eens zacht. En dat was sterker dan al het 
‘begrip’ voor de verontwaardiging van de 
redactie. 

Jacques de Jong 

Redactie berust in verdwijnen van miljoenen 

Gerard van den Boomen (84) in actie met tolk Ying Huang. 

tai tsji misschien, of gewoon stretchen. 

 ۞ 
Een pittoresk dorpje, had de reisgids be-
loofd. Negentig kilometer buiten Beijing.  
De kleine, grijze huisjes van Chuandixia 
liggen inderdaad schilderachtig tegen een 
helling. Rode bloesems en goudgeel 
herfstblad aan de boompjes zorgen voor 
een kleurige toets. De camera's klikken 
tevreden. 
 
Maar wacht even, herfstblad? In het voor-
jaar? Hier klopt iets niet! Inderdaad, als je 
goed kijkt is het bedrog te zien: plastic 
takjes met nepblad zijn aan de dode bo-
men gebonden. De landelijke charme van 
Chuandixia bestaat uit etalagemateriaal. 
 

In een park in Beijing zien Henk Thomas 
en Truus Knoop een ouder echtpaar zit-
ten, een foto van een jonge man tussen 
hen in. Kennelijk hun zoon. Voorbijgan-
gers blijven staan, kijken naar het portret, 
stellen vragen. De ouders kijken be-
droefd. Zou hun zoon soms vermist zijn? 
Henk onderneemt een poging de taalbar-
rière te overwinnen. Ja, het is inderdaad 
hun zoon. Maar hij wordt niet vermist. 
Nee, hij kan geen vrouw vinden. Na meer 
dan 25 jaar éénkindpolitiek zijn huwbare 
vrouwen schaars geworden in China. Als 
ze giechelend verder lopen, zien Henk en 
Truus dat het laantje vol zit met ouders 
die op zoek zijn naar een schoondochter. 
 


