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Hindoefeest Nog even en het is zover. Volgende 
week vieren hindoes in India Navranti, ook wel bekend 
als het Dansfestival van de Negen Nachten. Deze 
meisjes in Ahmedabad oefenden deze week vast hun 
optreden in vol ornaat. 
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Vissenkop In 166 landen werden zaterdag 
milieudemonstraties gehouden in aanloop van de 
internationale klimaattop die deze week in New 
York was. Deze vis op benen deed ook mee, in het 
Australische Sydney. 

In Noord-Korea is bijna alles verboden. Je 
mag niet vrij reizen, er is geen internet, er 
zijn geen mobiele telefoons en er is alleen 
Noord-Koreaanse radio en televisie. De 
overheid doet er alles aan om het land 
afgesloten te houden van de buitenwereld. 
De ruim 24 miljoen inwoners horen alleen 
maar hoe goed het gaat met hun eigen 
land en dat dat te danken is aan hun leider 
Kim Jong-un en zijn voorgangers. De 
31-jarige Kim Jong-un volgde zijn in 2011 
overleden vader Kim Jong-il op en daarvoor 
was zijn opa Kim Il-sung staatshoofd. 
‘De buitenwereld weet weinig over 
Noord-Korea omdat het zo gesloten is’, 
vertelt Jang. Hij was vorige week met een 
aantal andere vluchtelingen in Nederland. 
Allemaal hadden ze een hoge functie bij de 
overheid toen ze vluchtten. Een interessant 
gezelschap, er zijn niet veel mensen die 
kunnen uitleggen hoe het daar werkt. ‘Als 
kind dacht ik ook dat de Noord-Koreaanse 
leider een heilige was, dat leer je thuis en 
op school’, zegt Jang. ‘Alle inwoners 
moeten iedere week verplicht naar 
bijeenkomsten over loyaliteit aan de 
leider’, vertelt hij. ‘Niemand durft iets 
negatiefs te zeggen, want dan ga je met het 
hele gezin naar een strafkamp.’

Honger
Voor Jang nam het leven een onverwachte 
wending. ‘Toen ik 28 was, werd ik door de 
toenmalige leider Kim Jong-il aangewezen 
als hofdichter. Ik kreeg een speciale status. 
Daarom kreeg ik toestemming toen ik 

vroeg of ik naar mijn geboortedorp mocht 
reizen.’ Jang woonde al jaren in de hoofd-
stad Pyongyang en wilde erg graag eens 
terug naar waar hij was opgegroeid. ‘Ik 
schrok toen ik de enorme armoede en 
honger zag’, vertelt hij. ‘Mensen waren 
uitgemergeld. In Pyongyang zag je dat niet, 
want al het voedsel gaat juist naar de 
hoofdstad, waar de leider woont. Er was 
een grote hongersnood in het land ont-
staan en wij hoorden daar niets van.’ Terug 
op zijn werk mocht Jang - vanwege zijn 
positie - buitenlandse kranten lezen. Dat 
opende zijn ogen nog meer. ‘Ik las dat 
mensen het in het buitenland veel beter 
hebben dan wij. Mijn vertrouwen in de 
leider en de overheid was weg.’ Toen de 
dichter werd betrapt op het uitlenen van 
een verboden buitenlandse krant aan een 
vriend, wist hij dat ze moesten vluchten. 
Want daarop staat de doodstraf.

Veranderingen
Jang vertelt hoe de wereld de onderdrukte 
bevolking van Noord-Korea kan helpen. 
‘Vooral geen zaken doen met het land’, 
vindt hij. ‘Want dat geld gaat alleen maar 
naar de overheid, die zo haar macht in 
stand houdt. We moeten ons inzetten om 
de gewone bevolking te informeren over 
wat er gebeurt in de buitenwereld.
 Er zijn organisaties die zich daar voor 
inzetten, bijvoorbeeld in Zuid-Korea, die 
moeten we steunen. Want alleen dan ziet 
de bevolking dat hun leider niet goed voor 
het land zorgt.’

Zoveel mensen raken gemiddeld jaarlijks hun huis 
kwijt door een natuurramp. Dat blijkt uit het pas 
verschenen Noorse rapport Global Estimates.
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Bierboel Een dolle boel is het in München. 
Daar is afgelopen weekend het Oktoberfest 
begonnen. Dat festival trekt ieder jaar zes 
miljoen bezoekers uit de hele wereld. Samen 
drinken zij een miljoen liter bier weg.
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Afgelopen week ging Ma met zijn internetbedrijf Alibaba naar de beurs. 
Niet die van China, maar die van New York. Daar brak hij meteen alle 
records. De openingskoers was al 36% hoger dan de introductieprijs. 
Alibaba is daarmee ongeveer 230 miljard dollar waard. Dat is meer dan 
bijvoorbeeld Facebook, dat tweehonderd miljard dollar waard is. 

Alibaba is een verzameling van webwinkels, de Chinese variant van 
Amazon. De cijfers van het bedrijf zijn indrukwekkend. Jaarlijks verwerkt 
het 14,5 miljard orders en worden er 6,1 miljard pakketjes verzonden. 
En dat in een land waar tot diep in de jaren negentig nog nauwelijks 
internet bestond. Jack Ma was in die tijd leraar Engels en was gefascineerd 
door dit nieuwe medium. ‘Ik wist niets van techniek en we hadden geen 
geld, alleen maar een idee en we waren een beetje gek’, vertelt hij in een 
van de video’s die zijn verspreid in de aanloop naar de beursgang. En dus 
begon hij een site met informatie voor Chinese bedrijven. Het werd een 
� op, maar dat weerhield hem niet van een tweede poging. Hij begon een 
pagina voor buitenlandse bedrijven die Chinese fabrikanten zochten. 
Kleding, gadgets en kerstballen: alles wat ‘Made in China’ was, 
was daar te regelen. Het werd een succes en het bedrijf groeide uit tot 
het mega-imperium Alibaba.

Stoffen schoenen
Zijn gigantische fortuin heeft Ma nauwelijks veranderd. Hij loopt nog 
steeds het liefst op traditionele stoffen schoenen en schijnt niet eens te 
weten hoe hij een � lm moet downloaden op zijn iPad. De enige luxe die hij 
zichzelf toestaat, is iets meer vrije tijd. Hij bekwaamt zich tegenwoordig in 
Chinese traditionele gevechtskunst. En hij doet veel aan liefdadigheid. Zo 
laat hij zijn 25.000 werknemers zelf kiezen wat de bestemming wordt van 
Alibaba’s goedgevulde potje voor goede doelen. Daarnaast koopt Ma zich 
helemaal gek aan nieuwe bedrijven. Niet alleen op internetgebied maar 
ook bijvoorbeeld een voetbalclub, een zuivelbedrijf en een televisiestation. 
De meeste miljoenendeals zijn in een uur rond. Ma’s motto is niet voor 
niks: ‘Zakendoen moet leuk blijven. Je moet het niet te serieus nemen.’

Wist je dat…
• Jack Ma getrouwd is en twee kinderen heeft?
• hij groot fan is van de � lm Forrest Gump.  
• Ma ook milieu-activist is, waardoor in zijn bedrijven haaienvinnensoep, 
berengal en olifantenivoor taboe zijn?
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het mega-imperium Alibaba.

Alibaba-baas – Hij is populairder dan partijleider Xi Jinping en bijna net zo 
rijk als Bill Gates. En dat terwijl de Chinese internetgoeroe Jack Ma (49)  vijf 
jaar geleden nauwelijks nog serieus genomen werd. Met zijn alien-achtige 
hoofd met wijd uitstaande oren had hij vooral de lachers op zijn hand. Het 
lachen is zijn concurrenten inmiddels wel vergaan. Door Nathalie Strijker 

Chinese internetmiljardair

Gevlucht – ‘We vluchten morgen het land uit, vertel het tegen niemand!’ Dat spreekt de 
Noord-Koreaanse schrijver Jang Jin-sung af met een vriend. Diezelfde middag reizen ze 
naar de grens met China. Ze rennen voor hun leven, gewapende soldaten in hun kielzog. 
Afgelopen week was de schrijver in Nederland, om over de situatie in zijn land te 
vertellen. Door Klaartje Kosters-Jong

miljoen

©  FLOS VINGERHOETS


