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Partijleider Xi Jinping  
gaat voor zijn derde  
termijn van vijf jaar

Op het komende 
Partijcongres, dat op 16 
oktober begint, zullen 
we lange lofredes horen 
over het Wijze, Correcte 
en Visionaire beleid van 
Xi, de 21ste-eeuwse 
Mao. De verheerlijking 
van zijn persoon neemt 
steeds groteskere 
vormen aan. Dat belooft 
weinig goeds voor 
China en de wereld.

D e grootste, rijkste en mach-
tigste politieke partij van de 
21ste eeuw overleefde haar 
geboorte ternauwernood. In 

juli 1921 signaleerde de politie van de 
Franse Concessiewijk in Sjanghai een 
verdacht samenzijn en besloot de dertien 
deelnemers van het eerste congres van 
de Chinese Communistische Partij (CCP) 
te arresteren. De kameraden van het eer-
ste uur werden echter tijdig getipt en vol-
tooiden de oprichting van de CCP op een 
boot op het nabijgelegen Zuidmeer. De 
toen nog onbekende, 27-jarige Mao Ze-
dong nam ook deel, maar opvallender 
was de aanwezigheid van een blonde 
buitenlander met een weelderige snor. 
De Rotterdammer Henk Sneevliet (Ma 
Lin in het Chinees) was door Lenin naar 
China gestuurd om naar Russisch model 
een zusterpartij te stichten, en was in die  
hoedanigheid nauw betrokken bij de or-
ganisatie van het legendarische congres 
van 1921.  

Op 16 oktober begint het twintigste 

Henk Schulte Nordholt
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Xi mogelijk  
op dezelfde  
hoogte als Mao

Partijcongres. De 2.296 deelnemers wor-
den afgevaardigd door de lokale Partij-
congressen van China’s 31 provincies en 
5 ‘autonome’ gebieden (waaronder Xin-
jiang). Zij vertegenwoordigen in totaal 
meer dan 95 miljoen Partijleden. Voor ar-
restatie hoeven de deelnemers niet lan-
ger te vrezen, de CCP regeert het land 
sinds 1949 met ijzeren hand. De man of 
vrouw die op het Plein van de Hemelse 
Vrede een anti-CCP-spandoek zou ont-
vouwen, wordt onmiddellijk in de kraag 
gegrepen. China kent geen evenknie van 
de Russische oppositieleider Alexej Na-
valny en openbare antiregeringsprotes-
ten als in Rusland zijn ondenkbaar. Niet 
voor niets staat China al jarenlang in de 
onderste regionen van de landenlijstjes 
van pers- en internetvrijheid. 

Op papier is de situatie uitstekend. 
De Chinese Grondwet garandeert rechten 
als de vrijheid van meningsuiting en au-
tonomie voor minderheden. Maar dat 
zijn loze beloften. Het beginsel van yifa 
zhiguo – het land besturen met gebruik 
van het recht – is hierbij leidend. Niet the 
rule of law, zoals sommige hoopvol ge-
stemden in het Westen erin lezen, maar 
the rule by law. De CCP staat boven het 
recht dat ze zelf heeft ontworpen. Men-
senrechtenorganisaties zijn hierover te-
recht verontwaardigd – evenals velen in 
China die hebben geleerd hun mening 
voor zich te houden. Maar los van mora-
liteit en recht is de CCP een uiterst effec-
tieve politieke organisatie, die na hon-
derd jaar nog springlevend is.    

De belangrijkste verklaring voor haar 
succes is het gebruik van geweld. Conti-
nue strijd kenmerkt de geschiedenis van 
de CCP. Tegen buitenlandse vijanden als 
de Japanners na hun invasie van China 
in 1937, tegen de Amerikanen in de Ko-
reaanse Oorlog  van 1950 tot 1953 en te-
gen de Vietnamezen in 1979 om hen te 
straffen voor hun bezetting van Cam-
bodja. Maar verreweg het meeste bloed 
werd binnenlands vergoten. De para-
noïde Mao Zedong zag overal klassenvij-
anden – ook binnen de Partij 
– en lanceerde de ene mas-
sacampagne na de andere om 
hen uit te roeien. De Grote 
Sprong Voorwaarts (1958-
1961) kostte meer dan veertig 

miljoen doden, de Culturele Revolutie 
(1966-1976) voegde daar nog vele miljoe-
nen slachtoffers aan toe. Objectieve ver-
slaggeving van die traumatische tijd is 
verboden, omdat die zou leiden tot ‘his-
torisch nihilisme’ – een negatieve grond-
houding die de goddelijke Roerganger 
van zijn voetstuk stoot en daarmee de le-
gitimiteit van de CCP in gevaar brengt. 
De huidige roerganger is in dictie en li-
chaamshouding een spitting image van 
Mao. Onder hem is kritiek op de stichter 
van de Volksrepubliek China helemaal 
uitgesloten.

Mao’s dood in 1976 maakte geen einde 
aan het geweld tegen de eigen bevolking. 
De Tiananmen Papers (een verzameling 
van geheime, naar het buitenland ge-
smokkelde regeringsdocumenten) ma-
ken duidelijk dat Deng Xiaoping de ge-
welddadige ontruiming van het Plein 
van de Hemelse Vrede op 4 juni 1989 als 
noodzakelijk zag om het gezicht van de 
Partij te herstellen – ook al hadden na 

zes weken van vruchteloze protesten de 
meeste demonstranten de hoop opgege-
ven en het Plein verlaten. Geweld zit in 
het DNA van de CCP en geeft haar boven-
dien een permanent bestaansrecht, om-
dat er altijd weer nieuwe doelen worden 
gesteld om voor te vechten. In een recent 
artikel in Partijblad Qiu Shi (‘Zoek de 
Waarheid’) schreef Xi Jinping dat de ver-
wezenlijking van de Grote Wederopstan-
ding van de Chinese Natie nabij is, maar 
dat het Partijkader zich moet voorberei-
den op ‘grote worstelingen’.

Organiserend vermogen is de tweede 
pijler van het CCP-succes. De oudere le-
zer zal zich nog de beelden herinneren 
van miljoenen Chinezen die met een 
schop in de hand een dam bouwen of een 
spoorweg aanleggen. De recente COVID-
lockdowns – hoe omstreden ook – leve-
ren het bewijs hoe effectief de instructies 
van het centrum worden omgezet in da-
den aan de basis. De kwaliteit van het 
topkader is ook indrukwekkend. De 
meeste leiders zijn technocratisch opge-
leid en worden pas Partijsecretaris van 
een provincie of minister in Peking na 
enkele tientallen jaren van bestuurlijke 
ervaring op lager niveau. Dat geldt zelfs 
voor Xi Jinping, hoewel die als telg van 

China is leengoed van  
zo’n honderd families die 
afstammen van kliek Mao

>  Het 20ste vijfjaarlijkse Partijcongres 
 begint op 16 oktober, de einddatum is 
 onbekend.

>  Het Partijcongres kiest Centraal Co-
mité van ruim 370 leden.

>  Het Centraal Comité stelt Politbureau 
(nu 25 man) en Permanente Comité 
van Politbureau (nu 7 man) aan.

>  De huidige Partijleider en voorzitter van 
Permanente Comité Xi Jinping wordt 
 vrijwel zeker herkozen voor een derde 
termijn van vijf jaar.

>  Mogelijk krijgt hij zelfs de titel ‘Leider  
van het Volk’, hetgeen Xi op dezelfde 
hoogte zou plaatsen als Mao. 

>  Nadruk van Partijcongressen ligt op het 
 verheerlijken van de nieuwe leider en 
diens ideologie.

>  Net als in 2017 zal Xi lange speech ge-
ven vol prachtige vergezichten. Hereni-
ging met Taiwan zal in sterke bewoor-
dingen worden vermeld, maar zonder 
concrete datum. 

Wat staat er in Peking  
op de agenda?
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Sneevliet werd 
door Lenin naar 
China gestuurd

de ‘rode aristocratie’ een be-
langrijke streep voor heeft. 

China noemt zich een 
volksrepubliek, maar is in 
feite het leengoed van een 
honderdtal families die af-
stammen van de kliek rond Mao. Op de 
benoemingen van het dagelijks bestuur 
van het Politbureau (nu zeven man) 
heeft de Organisatie Afdeling van de CCP 
dan ook geen invloed. Die worden in de 
aanloop naar de vijfjaarlijkse Partijcon-
gressen in achterkamertjes bekonkeld. 
Stokoude voormalige leiders als de 96-ja-
rige Jiang Zemin en de 93-jarige Zhu 
Rongji hebben een belangrijke stem 
hierin, waarbij  familie- en factiebelan-
gen zwaarder wegen dan ideologische 
verschillen. 

Sommige Chinezen speculeren 
dat deze ‘onsterfelijken’ op het aan-
staande Partijcongres Xi’s herbenoe-
ming zullen blokkeren. Oud-president 
 Jiang zou zinnen op wraak, omdat Xi on-
der het mom van een anticorruptiecam-
pagne vooral diens kliek hard heeft aan-
gepakt. Een andere grief zou de onge-
kende machtsconcentratie van de Grote 
Leider kunnen betreffen. Na de Culturele 

Revolutie beperkte Deng Xiaoping de 
duur van het leiderschap tot twee keer 
vijf jaar. Met reden, want Mao’s opvolger 
had aan den lijve ondervonden wat de 
27-jaar durende alleenheerschappij van 
de Grote Roerganger had aangericht: een 
kapotte economie, afschuwelijke wreed-
heden en een verwoest vertrouwen in de 
goedheid van de medemens. Collectief 
en roulerend leiderschap zou het euvel 
van een toekomstige megalomane leider 
voorgoed moeten uitbannen. 

Xi hief in 2017 de grondwettelijke be-
perking van de ambtstermijn van de pre-
sident op, wat de claim dat China een 
land is dat door ‘wetten en regels wordt 
geregeerd’  tot een lachertje maakt. Het 
komende Partijcongres zal Xi vrijwel ze-
ker voor nog eens vijf jaar herbenoemen. 
Volgens sommigen reiken zijn ambities 
nog veel verder en wil de Grote Leider 
pas in 2035 aftreden – hij is dan zijn grote 
voorbeeld Mao, die op 82-jarige leeftijd 
in het harnas stierf, voorbij gestreefd.   

Op het komende congres zullen we 
lange lofredes horen over het Wijze, Cor-
recte en Visionaire beleid van Xi, de  
21ste-eeuwse Mao. De verheerlijking van 
zijn persoon neemt steeds groteskere 
vormen aan. Yang Jiechi, China’s gesle-
pen topdiplomaat, beschouwt het den-
ken van Xi over buitenlandse politiek als 
zijn ‘diepste spirituele bron’. Hu Chun-
hua, één van de vier vicepremiers die 
wordt genoemd als mogelijke opvolger 
van Xi in 2027 (zo hij dan aftreedt), refe-
reerde in een artikel over landbouwpoli-
tiek meer dan vijftig keer aan het Denken 
van de Grote Leider. De Partij die claimt 
het ‘feodalisme’ in China te hebben afge-
schaft, hangt nu zelf dat verdorven sys-
teem aan. Alleen de leenmannen die 
leenheer Xi uitbundig prijzen, komen in 
aanmerking voor promotie. 

De concentratie van alle macht in één 
persoon belooft weinig goeds voor China 
en de wereld. Het voorbeeld van Vladi-
mir Poetin laat zien dat dictators voor het 
leven steeds paranoïder en onvoorspel-
baarder worden. In de ellenlange Chine- 
se geschiedenis kwam meer dan de helft 
van de keizers door geweld om het leven.   

Niet alleen de persoon, ook het ‘Den-
ken’ van Xi Jinping’ zal op het twintigste 

Alleen leenmannen die  
Xi prijzen, komen in 
aanmerking voor promotie
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Hendricus Sneevliet (1883-1942) is waar-
schijnlijk de enige revolutionair in de ge-
schiedenis die betrokken was bij de oprich-
ting van drie communistische partijen. De 
zoon van een Rotterdamse sigarenmaker 
werd op jonge leeftijd lid van de SDAP en 
was betrokken bij spoor- en havenstakin-
gen. Omdat hij die partij te behoudend 
vond, trad hij samen met Henriette Roland 
Holst toe tot de Sociaal-Democratische 
Partij (SDP), voorloper van de Communisti-
sche Partij Nederland (CPN). 
        Na een revolutionair avontuur in Neder-

Waarom Henk Sneevliet naar China ging

lands-Indië (waar hij medeoprichter was 
van de latere Partai Komunis Indonesia) 
stuurde de Communistische Internationale 
(Comintern) hem naar China. Hij spoorde de 
CCP aan om samen te werken met de Kwo-
mintang van Tsjang Kai-sjek, maar dat ver-
bond zou in 1927 bloedig ontsporen. In 
1923 keerde hij terug naar Nederland. 
      In 1942 werd verzetsstrijder Sneevliet in 
Kamp Amersfoort door de Duitsers geëxe-
cuteerd. Naar verluidt zong hij staande voor 
het vuurpeloton uit volle borst de socialisti-
sche Internationale.  
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Partijcongres uitvoerig worden geprezen. 
Ideologie is de derde pijler waar de 
macht van de CCP op rust. Toen Xi in 
2012 aan de macht kwam, was de Partij 
in het dagelijks leven van mensen gro-
tendeels afwezig. De Grote Leider heeft 
dit ‘verval’ met succes gecorrigeerd.  
Teruggrijpend op haar leninistische ont-
staansgeschiedenis heeft de CCP in  
wijken en buurten, maatschappelijke or-
ganisaties en bedrijven talloze commu-
nistische cellen opnieuw geactiveerd. 
Zelfs in de kleinere dorpen op het platte-
land is de Partij weer aanwezig – een 
breuk met Xi’s voorgangers die de boeren 
een vorm van zelfbestuur toestonden. 
Meer maatschappelijke controle gaat de 
CCP makkelijk af, maar het meenemen 
van de massa’s naar een stralende toe-
komst vormt een grotere uitdaging. 

Xi vond het antwoord in een vernuf-
tige mix van socialisme en nationalisme. 
Met de socialistische slogan ‘Voorspoed 
Voor Iedereen’ appelleert hij aan een 
breed gevoeld onbehagen over de enor- 
me inkomensverschillen en exorbitant  
gedrag van de nouveaux riches. Het kort-
wieken van Jack Ma, baas van internet-
gigant Alibaba, is vanuit deze nieuwe 
ideologie te verklaren (dat hij zich sma-
lend uitliet over de Chinese staatsbanken 
speelde ook een rol bij zijn val). 

Nu de economische groei in China 
dramatisch afneemt, wordt de kaart van 
het nationalisme scherper uitgespeeld. 
Xi gaat het Chinese volk voor in de Grote 
Wederopstanding van de Chinese Natie  
– een slogan die teruggaat naar het mid-
den van de negentiende  eeuw, toen de 
voormannen van de zogeheten ‘Zelfver-
sterkingsbeweging’ op een strategie zin-
den om het verzwakte China in zijn oude 
glorie te herstellen. De herinnering aan 
de zogeheten ‘Eeuw van Vernedering’ 
(1840-1949) wordt via films en onderwijs 
springlevend gehouden. Japan en het 
Westen waren en zijn de vijand. ‘Iedere 
buitenlander die ons eronder wil hou-
den, zal zijn hoofd tot bloedens toe ka-
potslaan tegen de door 1,4 miljard Chine-
zen gesmede Grote Muur van staal,’ zei 
de Grote Leider vorig jaar ter gelegenheid 
van het honderdjarig bestaan van de Par-
tij in de bombastische stijl hem eigen. 

Het is maar de vraag of Xi’s ideologi-

sering van de samenleving China op de 
felbegeerde toppositie gaat terugbren-
gen. Het land kent tal van briljante we-
tenschappers die het een leidende posi-
tie geven in de technologieën van de toe-
komst, zoals kunstmatige intelligentie, 
quantum computing en zelfrijdende au-
to’s. Maar particuliere topbedrijven wor-
den steeds meer beknot door de commu-
nistische cellen die in hun dagelijks be-
stuur zijn geplaatst. Gedwongen fusies 
met logge staatsbedrijven komen ook 
steeds meer voor. 

De eindeloze aaneenschakeling van 
COVID-lockdowns heeft de economie 
nóg meer schade toegebracht – dit jaar 
zal de economische groei nog geen 3 pro-
cent bedragen. Dat is in China al meer 
dan dertig jaar niet voorgekomen. Een 
versoepeling van het COVID-beleid zou 

de erkenning impliceren dat 
het ‘superieure socialistische 
systeem’, dat aanvankelijk 
voor lagere besmettingscijfers 
zorgde dan die in het ‘deca-
dente’ Westen, in feite inferi-

eur is. Dat is een politieke no-go – de 
Grote Leider heeft immers altijd gelijk. 
Wat een gezondheidsvraagstuk zou moe-
ten zijn, wordt zo een ideologisch pro-
bleem dat de economie onnodige schade 
berokkent.

Ook in het buitenlands beleid belem-
mert ideologie de weg naar de top. Veel 
waarnemers – met eminence grise Henry 
Kissinger als de bekendste exponent – 
zien China als een waardenvrij stuk op 
het schaakbord van de wereldpolitiek. 
Geopolitieke invloed en economisch ge-
win zouden de enige drijfveren zijn. Deze 
analyse miskent het belang van histo-
risch ressentiment van de CCP en haar 
afkeer van waar de vrije wereld voor 
staat. De illegale overname van de Zuid-
Chinese Zee en Hongkong, de mishande-

Economische groei China 
neemt dramatisch af, tijd 
voor de nationalismekaart
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Op het Partijcongres zal 
hereniging met Taiwan  ter 
sprake komen. Hier strand 

van Taiwan met op de 
achtergrond China

Antikapitalistische demonstratie tijdens Mao’s Culturele Revolutie (1966-1976)

ling van de Oeigoeren en de toenemende 
bedreiging van Taiwan hebben in het 
Westen en Japan geleid tot herijking van 
het exportbeleid van hoogwaardige tech-
nologie naar China. Dit maakt duidelijk 
dat ideologisch nationalisme en de 
daarop rustende machtspositie van de 
CCP altijd zwaarder wegen dan economi-
sche belangen. 

Om de Grote Wederopstanding van de 
Chinese Natie te verwezenlijken voert 
China een tweesporenbeleid. Zelfred-
zaamheid moet het land immuun maken 
voor westerse technologiesancties – re-
den waarom er honderden miljarden dol-
lars worden geïnvesteerd in alleen al de 
ontwikkeling van hoogwaardige chips. 
Tegelijkertijd probeert Peking de wes-
terse afhankelijkheid van de industriële 
aanvoerketens uit China te versterken  – 
van medicijnen tot batterijen. 

Als dit beleid slaagt, heeft 
het land de handen vrij om de 
eerste grote cruciale stap van 
de Grote Wederopstanding te 
zetten: de hereniging van Tai-

wan met het ‘moederland’. Als dat lukt, 
wordt een democratische staat van 23 
miljoen inwoners tegen zijn wil ingelijfd 
door een communistische dictatuur. Dat 
is niet alleen moreel onacceptabel, het 
zou door Taiwans cruciale positie in de 
mondiale chip-industrie ook een econo-
mische crisis veroorzaken waarbij verge-
leken de huidige door Rusland veroor-
zaakte crisis kinderspel is. Bovendien 
zou het de honger van de CCP niet stillen. 
Verwezenlijking van de Grote Wederop-
standing van de Chinese Natie betekent 
onvermijdelijk de vervanging van de hui-
dige op regels gebaseerde wereldorde 
door één waarbij de rest van de wereld 
rekening moet houden met het technolo-
gische, militaire en morele centrum van 
de wereld. Het beschavingsniveau van de 
centrale staat zal dan borg staan voor 

harmonie en vrede, maar dissidente sta-
ten worden zo nodig met harde hand tot 
de orde geroepen. Zoals het er tweedui-
zend jaar lang aan toeging, voordat de 
westerlingen arriveerden, en het de ko-
mende tweeduizend jaar weer zal gaan. 

Het kan ook anders eindigen. Het Xi-
isme is met zijn giftig mengsel van leni-
nistische controle en historisch ressenti-
ment niet het eindstation van de Chinese 
geschiedenis. Een land dat meer geld uit-
geeft aan binnenlandse veiligheid dan 
aan buitenlandse defensie is niet stabiel 
– zeker niet als het wordt geregeerd door 
een ouder wordende despoot die geen af-
stand kan doen van de macht. Een ander 
model is mogelijk, een dat teruggrijpt op 
de oude, humanistische traditie van het 
confucia nisme. China gaat veranderen. 
Tot die tijd moeten het Westen, Japan en 
alle andere landen die de liberale we-
reldorde omarmen, standvastig blijven 
in hun waarden, meer investeren in vei-
ligheid, en in kernindustrieën hun af-
hankelijkheid verminderen. 

Terug naar hoe het er 2.000 
jaar aan toeging – vóór de 
westerlingen arriveerden
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Mao Zedong lanceerde in mei 1966 de 
Grote Proletarische Culturele Revolutie. 
Doel was de ‘vernietiging van het oude 
en vestiging van het nieuwe’. Het oude 
was alomvattend. Tempels, kloosters en 
stadsmuren werden verwoest, en ook 
opera, theater, volkskunst, muziek, beel-
dende kunst, dans, film, poëzie en litera-
tuur moesten het ontgelden – de meeste 
vormen ervan werden als ‘feodaal’ en 
‘vunzig’ gezien. Tegen professoren, mu-
sici, monniken, fabrieksdirecteuren en 

Mao’s Culturele Revolutie

hoge functionarissen werd een genadeloze 
klassenstrijd gevoerd, waarbij miljoenen men-
sen het leven lieten of geestelijk en lichamelijk 
werden verminkt. Achter de ideologische fa-
çade van de aanval op ‘het oude’ werd ook vrij-
wel de gehele Partijtop gezuiverd, omdat die 
zich in Mao’s ogen schuldig had gemaakt aan 
‘revisionisme’ en ‘bourgeoisdenken’. In 1969 
waren de ergste excessen voorbij, maar pas na 
Mao’s dood in september 1976 kwam met de 
arrestatie van de Bende van Vier de Culturele 
Revolutie officieel ten einde.


