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DE RAMKOERS
VAN
XI JINPING
De Chinese president Xi Jinping vertoont maoïstische trekjes.
Hij mengt zich steeds meer in de persoonlijke levenssfeer van
de Chinezen en trekt alle macht naar zich toe. Wat is hij van plan?
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tel je eens voor: Rutte die aankondigt dat kinderen voortaan
alleen nog mogen gamen in het
weekend, tussen 8 en 9 uur ’s
avonds. We zouden het de slechtste 1 aprilgrap van de eeuw vinden. Maar in China is
het bittere realiteit. De Chinese president
Xi Jinping (68) heeft gamen daadwerkelijk
op deze manier aan banden gelegd. Het is
een van zijn maatregelen om de bevolking
weer in het communistische gareel te krijgen. Niemand die erom kan lachen.
Sinds Xi Jinping in 2012 aan de macht kwam,
is de Volksrepubliek China haast weer een
dictatuur geworden. De Communistische
Partij telt weliswaar zo’n 90 miljoen leden,
maar Xi staat aan de top van de piramide.
Hij is de baas; zijn wil is wet. Een paar jaar
geleden zorgde hij er nog voor dat dat voorlopig zo zal blijven ook: hij had eigenlijk in
2023 moeten aftreden na twee termijnen,
maar door een door hemzelf aangejaagde grondwetswijziging mag hij nu aanblijven tot zijn dood. Hiermee kwam een einde
aan de wet die juist was ingesteld na Mao
Zedongs schrikbewind om herhaling van

die tirannie te voorkomen. Hoe Xi precies
aan de macht is gekomen weet niemand,
zegt sinoloog Henk Schulte Nordholt, die
zich al meer dan veertig jaar bezighoudt
met China. ‘Oude partijleden zijn bij elkaar
gekomen en hebben bekonkeld en bedisseld wie de nieuwe hoogste leider moest
worden. Xi is eruit gerold. Hoe dat precies
is gegaan, is in nevelen gehuld.’

NIEUWE KEIZER
Xi is de zoon van een vooraanstaand politicus, die in de kliek zat van oud-dictator Mao
Zedong. Hij behoort tot de zogenoemde
rode adel van China, zegt Schulte Nordholt.
‘China wordt in feite door honderd families
geregeerd. De familie van Xi is daar één
van.’ De China-deskundige noemt het opvallend dat Xi veel meer nog dan zijn voorgangers alle macht naar zich toe heeft
getrokken sinds zijn aantreden. ‘Hij beslist
alles zelf, het is een alleenheerschappij aan
het worden in China. Hij wordt daar ook wel
de nieuwe keizer genoemd.’
Xi wil China weer de nummer 1 van de wereld maken, zegt de deskundige. ‘Een van
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zijn slogans is ‘de grote renaissance van
de Chinese natie’. China was eeuwenlang
het machtigste land op aarde, tot de westerse imperialisten er binnenvielen in de
19 de eeuw. Hij wil die status terugwinnen.’
Hoe? Door een heel sterk leger op te bouwen en de Chinese economie de grootste
ter wereld te maken. ‘Amerika is nu nog de
nummer 1, maar het is een kwestie van tijd
voor China die plek inneemt. China zet ook
enorm in op technologie, ze willen dat de
rest van de wereld afhankelijk is van hun
technologie. Dat is nog belangrijker dan militair wapentuig. Door die ambitie botsen ze
zo hard met Amerika.’

KOUDE OORLOG
Is een nieuwe Koude Oorlog nakende?
Welnee, die is allang gaande, zegt Schulte
Nordholt. ‘China ontkent het, maar het land
heeft altijd een Koude Oorlog gevoerd met
Amerika. Ze zijn altijd bang dat het Westen
het communistische regime ten val wil
brengen. Daarom proberen ze het internet
ook helemaal in de tang te houden, wat ze
overigens goed lukt. Alle servers worden
gecontroleerd.’
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‘XI WIL DE
GESCHIEDENIS
IN GAAN ALS EEN
GROOT LEIDER’

De staatspropaganda doet het voorkomen
alsof Xi alleen maar het beste voorheeft
met het Chinese volk, maar naar zijn echte
motieven is het gissen. Is hij berekenend
uit op meer invloed en populariteit, of gelooft hij echt dat hij op deze manier zijn land
vooruithelpt? Schulte Nordholt denkt dat
de president verschillende drijfveren heeft.
‘Chinese leiders houden van macht. Als je
de macht niet hebt, ben je kwetsbaar. Heb
je ’m wel, dan sta je boven de wet en kun je
zelf de regels maken. Daar komt bij dat je
jezelf heel goed kunt verrijken als je in de
top zit. Die honderd families die de macht
hebben, zijn ontzettend rijk.’ Maar wat Xi
volgens de sinoloog bovenal drijft, is een
zucht naar onsterfelijkheid. ‘Hij wil de geschiedenis in gaan als een groot, transformerend leider. Naarmate je ouder wordt en
de dood dichterbij komt, is dat een belangrijk motief.’

KAMPIOEN VAN DE ARMEN
Xi heeft zijn mond vol van gelijkheid, terwijl de elite – waar hij zelf toe behoort –
schatrijk is. Dat valt moeilijk met elkaar te
rijmen en dus werpt Xi zich volgens Schulte
Nordholt op als kampioen van de armen en
kansarmen. ‘Zijn laatste slogan is ‘common
prosperity’, gemeenschappelijke welvaart.

Hij heeft zich ten doel gesteld de welvaart
van het land eerlijker te gaan verdelen, wat
goed past in het communistische ideaal. Je
ziet dat de Chinese superrijken nu enorme
donaties geven aan goede doelen, maar je
zou het structureler moeten aanpakken, in
de belastingsfeer bijvoorbeeld.’
Hoe de Chinese bevolking over hem denkt,
is volgens de China-deskundige moeilijk te
peilen zolang er geen verkiezingen worden
gehouden. ‘We weten het niet echt, maar
ik denk dat een heleboel minder ontwikkelde Chinezen hem wel zien zitten als leider. Hij pakt corruptie aan – of zegt dat te
doen – en heeft ondanks de coronacrisis
veel welvaart weten te creëren. Dankzij de
buitenlandse handel groeit de economie
nog steeds enorm.’

ONDERDRUKKING
De prijs die Chinezen daarvoor betalen,
is toenemende politieke onderdrukking.
Oeigoeren en andere islamitische minderheden worden volgens Amnesty zonder reden opgesloten in ‘heropvoedingskampen’,
afgeluisterd, gevolgd, gehersenspoeld en
gemarteld. Grove mensenrechtenschendingen waar de internationale gemeenschap
maar moeilijk volledig zicht op krijgt. Wat
Schulte Nordholt ook beangstigt, is dat Xi
steeds meer ingrijpt in de persoonlijke levenssfeer van mensen. Neem het gamen,
wat ineens nog maar drie uurtjes per week
mag. De Communistische Partij stelde ook
richtlijnen op tegen ‘verwijfde mannen’ op
televisie, en ouders mogen hun kinderen
geen bijlessen meer geven omdat dat ten
koste zou gaan van armere gezinnen die dat
niet kunnen betalen. Vrijheid van meningsuiting is er nauwelijks in het land.

Oeigoeren zitten opgesloten
in ‘heropvoedingskampen’.
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Henk Schulte
Nordholt.
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VERDWENEN
TENNISSTER

In november vorig jaar betichtte de
Chinese toptennisster Peng Shuai (35)
voormalig vicepremier Zhang Gaoli van
seksueel misbruik. Op microblogdienst
Weibo schreef ze dat Zhang, vertrouweling van Xi Jinping, haar dwong seks
met hem te hebben. Het duurde niet
lang of de beschuldiging werd weggehaald, en alles wat ook maar iets te
maken had met de zaak werd gecensureerd. Maar daar bleef het niet bij: ook
Peng zelf verdween compleet van de
radar. Wekenlang werd niets van haar
vernomen, tot er via Chinese staatsmedia een bericht naar buiten kwam dat
zogenaamd van Peng zou zijn, waarin ze haar beschuldiging introk en liet
weten dat ze gewoon thuis aan het uitrusten was geweest. Maar de internationale gemeenschap gelooft niet dat het
bericht echt van haar afkomstig is. Uit
protest besloot tennisbond WTA voorlopig alle toernooien in China te schrappen, tot er meer duidelijkheid komt over
Pengs lot.
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Wie het waagt Xi belachelijk te maken, zal
het bezuren. Al in 2017 werd iedere verwijzing naar Winnie de Poeh gecensureerd op
Weibo, de Chinese variant van Twitter, omdat Xi tot zijn ongenoegen veelvuldig werd
vergeleken met de beer.

hij zich vereenzelvigt met Mao. De neiging
naar controle doet zeker denken aan de tijd
van Mao, maar het verschil is dat Xi stabiliteit wil in plaats van chaos. Hij wil de Partij
en zijn eigen familie aan de macht houden.’

‘Die betutteling is sinds Mao Zedong niet
meer voorgekomen in deze mate’, zegt
Schulte Nordholt. ‘Dat is potentieel iets
engs.’ Xi de nieuwe Mao noemen is volgens de sinoloog iets te kort door de bocht,
maar dat hij hem bewondert, staat buiten
kijf. ‘Het is bijna eng hoe hij hem imiteert.
Hoe hij praat, zijn handgebaren, het is alsof

De mensen hebben het economisch wel
beter, maar leven feitelijk in een oligarchie,
zegt Schulte Nordholt. ‘Die honderd rijke
families hebben het voor het zeggen. De
deal van de Communistische Partij met de
bevolking is zo’n beetje: wij leveren economische groei, maar dan moeten jullie je niet
met de politiek van het land gaan bemoeien. De vraag is hoelang dat nog goed gaat.’

VERZET ONMOGELIJK

Maar áls Chinezen al in opstand zouden
willen komen tegen de fratsen van Xi, zou
dat niet eens mogelijk zijn. De online surveillance is zo alomtegenwoordig dat elke
vorm van anders-denken al in de kiem
wordt gesmoord. ‘De Partij kan precies in
de gaten houden wat mensen bezighoudt.
Als je je probeert te organiseren via het internet, val je direct op. Dan kom je in het
vizier van de veiligheidsdiensten en word
je snel tot de orde geroepen. In Hongkong
had je grote demonstraties, maar in China
zelf is dat echt ondenkbaar.’

JACK MA
Iedereen die de heerschappij van de grote leider bedreigt, komt dat duur te staan.
Zo voert Xi ook campagne tegen grote techreuzen als Alibaba en Tencent. Ze

kregen miljardenboetes voor monopoliepraktijken en strenge maatregelen opgelegd om hun macht in te perken. Het
werd Alibaba’s dochteronderneming Ant
Financial vorig jaar verboden een beursgang te maken in de VS. Alibaba-oprichter
Jack Ma verdween maandenlang van het
toneel nadat hij kritiek had geuit op de ‘ouderwetse’ Chinese banken. ‘Daarop is hij
teruggefloten’, zegt Schulte Nordholt. ‘Naar
goed Chinees gebruik is die man een tijdje
verdwenen. Heropgevoed, zogezegd, zodat hij voortaan beter in de pas loopt. Dat
is altijd hoe het gaat.’
Vormt die harde hand niet juist een bedreiging voor de Chinese economie die Xi naar
een hoger plan wil tillen? Schulte Nordholt
denkt van niet. ‘Het zou kunnen, maar het
blijkt nog niet uit de cijfers. China probeert
niet de kip met de gouden eieren te slachten, maar wil ’m alleen een toontje lager
laten zingen. Om de nummer 1 te worden
heb je een vitale, sterke economie nodig.
In een vrijemarkteconomie gaat het vanzelf groeien en bloeien, maar het gevaar
bestaat dat je als Partij de grip verliest op
dat proces. Xi vreest dat die techbedrijven
machtiger worden dan de overheid en wil
dat tegen iedere prijs voorkomen. Ze moeten hun plaats kennen. Hoewel de Partij
steeds meer aandelen van die bedrijven
verwerft, begrijpt ze wel dat ze die bedrijven en de ondernemingszin niet de nek
moet omdraaien.’ Het is niet alleen maar
kommer en kwel onder Xi’s bewind; er gaan


Zoek
de verschillen: Winnie
de Poeh en Xi Jinping.
Xi is een groot bewonderaar
van Mao Zedong.
Alibaba-oprichter Jack Ma.
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‘ALS CHINA TAIWAN
BINNENVALT, HOE
REAGEERT HET
WESTEN DAAR
DAN OP?’

ook dingen goed. Zoals gezegd floreert de
economie, en Schulte Nordholt wijst erop
dat er op de klimaattop in Glasgow een
Amerikaans-Chinese overeenkomst is gesloten op klimaatgebied. ‘Alleen moet nog
blijken in hoeverre dat een pr-stunt is’, zegt
hij. Er zíjn lichtpuntjes te bespeuren, maar
de teneur is volgens de China-kenner toch
vooral negatief. ‘Voor Amerika is het China
van Xi dé bedreiging van de 21 ste eeuw.
Amerika zet alles op alles om het land tegen te houden en gaat vol in de aanval.’
Europa is verdeelder, maar is er inmiddels
ook wel achter dat China niet alleen een
prachtig land is waarmee je goed zaken
kunt doen. Met spionage, diefstal van technologie en mensenrechtenschendingen
heeft het land zich niet populair gemaakt.
‘Ook Europa wordt daar scherper op. We
moeten waakzaam zijn.’
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China is op
de VS na de
grootste militaire
grootmacht ter
wereld.
In Taiwan is de
Chinese leider
niet zo geliefd.

DREIGING
Xi Jinping zal het Westen niet rechtstreeks
aanvallen, maar heeft wel zijn zinnen gezet
op Taiwan. Dat is volgens Schulte Nordholt
op korte termijn de grootste militaire dreiging. ‘De taal wordt dreigender, er vliegen steeds meer Chinese vliegtuigen in
het Taiwanese luchtruim. Dat is heel eng.
Stel dat ze Taiwan binnenvallen, hoe reageert het Westen daar dan op? Gaan we
Taiwan helpen? Komen er harde economische sancties tegen China? We kunnen niet
wegkijken.’
In zijn meest recente boek Is China nog te
stoppen? reikt Schulte Nordholt handvatten aan voor hoe het Westen zou moeten
reageren op China. Volgens de sinoloog
moeten we ons als Europa verenigen,
een gemeenschappelijk front vormen met
Amerika, maar ook met landen als Japan,
Zuid-Korea en India, die dichter bij China
liggen en zich ook bedreigd voelen. ‘Je
kunt China niet als land in de ban doen, dat
zou bovendien uitermate onverstandig zijn,
maar je kunt wel maatwerk leveren als je

gezamenlijk optrekt. Welke technologieën
wil je delen met China, welke mensenrechtenschendingen vind je echt onacceptabel?
Samen kun je een vuist maken.’

het regime. Het komt uiteindelijk wel goed,
maar ik durf er geen termijn voor te geven. Het is koffiedik kijken. Ik hoop zo snel
mogelijk.’

RAMKOERS

Wat kunnen we de komende tijd van Xi
Jinping verwachten? Meer van hetzelfde,
denkt Schulte Nordholt. ‘In 2022 is het volgende Partijcongres, waar hij op zeker opnieuw wordt benoemd. Tot minimaal 2027
zal hij de onbetwiste leider van China zijn.
We moeten er niet op rekenen dat hij opeens een vriendelijker beleid gaat voeren,
de Oeigoeren meer vrijheid gaat geven en
Taiwan maar even laat zitten. Zodra hun
machtspositie in gevaar komt of de eenheid
van China in hun ogen wordt bedreigd, zal
de Partij keihard blijven optreden. Dat zal
het Westen tot meer keuzes dwingen. We
kunnen niet blijven doorgaan op dezelfde
voet. Op de korte termijn zie ik geen positieve uitkomst.’

De nabije toekomst van de Chinese relatie
met het Westen ziet Schulte Nordholt niet
rooskleurig in. ‘Zolang Xi aan de macht
blijft, en dat zal wat hem betreft tot zijn
dood zijn, zie ik geen mogelijkheid voor
structurele verbeteringen. Hij is een ramkoers ingeslagen met het Westen en zal
daar niet van afwijken.’ Pas als Xi sterft
– in het harnas – en er na zijn overlijden
een nieuw regime komt, een staatsvorm
die beter verenigbaar is met de westerse
democratieën dan de eenpartijstaat, gloort
er wat de deskundige betreft weer wat
hoop. ‘Chinezen hebben in principe namelijk helemaal geen hekel aan het Westen.
We moeten de bevolking echt los zien van
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