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Met Xi’s China
kun je niet meer
‘gewo o n’ zaken doen
Xi Jinping begint in woord en daad steeds meer op Mao Zedong te lijken,
aldus Henk Schulte Nordholt. China als handelspartner blijven zien
is meer dan naïef – het is gevaarlijk.
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H
oe gevaarlijk is
China? In zijn
opiniestuk D oe
Ch i n a’s ambities
niet af als
k wa a d a a rd i g
(22/10) roept
Haroon Sheikh

op tot bestudering en evaluatie van
Beijings beleidsinitiatieven – een
dergelijke benadering zou beter zijn
dan China te bekijken door het „f ra-
me van een bedreigende kwaadaar-
dige dictatuur”. Het land is namelijk
„complex en veelzijdig”, zoals onder
andere blijkt uit de activiteiten van
Chinese bedrijven in het buitenland.

Nu zal geen weldenkend mens ont-
kennen dat China met zijn continen-
tale omvang een complex land is,
maar dat betekent niet dat de ver-
schillende actoren – lagere overhe-
den, bedrijven en niet-gouverne-
mentele organisaties – ook werkelij-
ke invloed op het beleid uitoefenen.
Integendeel, centralisatie en afkeer
van pluriformiteit kenmerken het be-
leid van Xi Jinping. De Chinese Com-
munistische Partij (CCP) is genesteld
in het hart van de samenleving en
partijkaders zitten aan de bestuurs-
tafel van bedrijven. Grote beleidsbe-
slissingen worden niet langer geno-
men door ministers of de premier,
maar door zogenaamde ‘kleine lei-
dende groepen’, CCP-organen die
zich bezig houden met kernterreinen
als economie en buitenlands beleid.
Xi is daar steevast de voorzitter van.

De positie van de ‘Voorzitter van
Alles’ is nu ook ideologisch veran-
kerd in de door het 20ste Partijcon-
gres aangenomen ‘Twee Vastleggin-
ge n’: „Het Congres roept alle partijle-
den op om een diep begrip te verkrij-
gen van de beslissende betekenis van
het vastlegge n van kameraad Xi Jin-
pings kernpositie in het Centrale Co-
mité van de Partij [...] en in het vast-
leggen van de leidende rol van het

‘Denken van Xi Jinping over het Soci-
alisme met Chinese Kenmerken voor
een Nieuw Tijdperk’.”

Maakt de machtsconcentratie in
één persoon China tot een kwaadaar-
dige dictatuur? Met dat morele oor-
deel moeten we inderdaad voorzich-
tig zijn, maar helaas zijn er voldoen-
de historische voorbeelden van de
rampen die het bewind van een al-
machtige dictator teweegbrengt. Niet
alleen in Europa. Het regime van
Mao Zedong zorgde voor meer
slachtoffers dan dat van Hitler of Sta-
lin. Veel ontwikkelde Chinezen be-
zien met afgrijzen hoe Xi Jinping in
dictie en mimiek de Grote Roergan-
ger imiteert.

O p het Partijcongres van 2017
benoemde Xi ‘Vrede en Ont-
w ikkeling’ nog tot leidende

t h e m a’s, vijf jaar later wil de Grote
Leider China veranderen in een on-
neembaar fort: „Wij zullen resoluut
de veiligheid van China’s staats-
macht, politiek systeem en ideologie

waarborgen [...] infiltratie, sabotage,
ondermijning en separatistische acti-
viteiten door vijandige buitenlandse
krachten zullen we keihard neer-
s l a a n .” Het land moet zich volgens Xi
ook gaan voorbereiden op het win-
nen van oorlogen. Kevin Rudd, de
Chinees-sprekende voormalige pre-
mier van Australië, noemde diens
speech op het 20ste Congres de
meest ideologische en meest krijgs-
zuchtige die hij de laatste veertig jaar
een Chinese leider heeft horen afste-
ke n .

China stond tot voor kort terecht
bekend als een meritocratie, maar
onder Xi is absolute trouw aan de
Grote Leider de enige manier om
promotie te maken. De zes overige
leden van het zojuist benoemde Per-
m a n e nt Comité zijn loyalisten met
wie hij al tientallen jaren heeft sa-
mengewerkt. Blinde trouw wordt
ook verwacht van de lagere ambte-
naren. In een ongehoord incident
werd een demonstrant voor een vrij
Hongkong door diplomaten van het

Chinese consulaat in Manchester het
ambassadeterrein opgesleurd, gesla-
gen en getrapt. Dit geweld was recht-
vaardig, zei consul-generaal Zheng
Xiyuan tegen Sky News, omdat de
demonstrant zijn land en zijn leider
had beledigd.

H et onvermogen van Europa
om een passend antwoord te
vinden wordt het best ge-

symboliseerd door Olaf Scholz. Een
week nadat de EU-leiders plechtig
hadden verklaard dat economische
afhankelijkheid van China onge-
wenst is, keurde de Duitse bonds-
kanselier een belang van de Chinese
reder Cosco in de haven van Ham-
burg goed. Duitsland is verreweg de
grootste Europese handelspartner
van China en de investering moet
honderden banen opleveren. Afwij-
zing van de participatie zou de ver-
keerde toon zetten voor het bezoek
dat Scholz begin november aan Bei-
jing brengt. De beslissing leidde in
Duitsland tot een ongekende storm

van protesten, niet in de laatste
plaats van de Groenen-ministers van
Economische en Buitenlandse Za-
ken. Het hoofd van de Duitse inlich-
tingendienst, Thomas Haldenwang,
verklaarde in het Duitse parlement:
„Rusland is de storm, China is de kli-
m a at ve r a n d e r i ng .”

Vreemd genoeg lijkt Scholz het
verband tussen de qua historisch res-
sentiment en afkeer van het Westen
identieke leiders van Rusland en Chi-
na niet te leggen. In dezelfde week
dat hij Poetin verweet een kruistocht
tegen de liberale democratie te voe-
ren, wees de bondskanselier in een
rede voor Duitse ingenieurs o nt ko p -
peling van de Chinese bevoorra-
dingsketens van de hand.

Beijing beziet het gekrakeel met
verwondering en dedain. „Ik hoor
vanuit Europa tegenstrijdige menin-
gen over China”, zei Wang Lutong,
directeur Europa van het ministerie
van Buitenlandse Zaken op het in
China verboden medium Twitter. „Ik
hoop dat onze Europese vrienden tot
de juiste beslissing komen over wat
precies in hun beste belang is.”

Inderdaad is een juiste beslissing
dringend vereist. Een die de veilig-
heid van onze infrastructuur en on-
afhankelijkheid van Chinese techno-
logie en essentiële materialen cen-
traal stelt. Alleen dan zullen we
enigszins in staat zijn om de ont-
wrichtende economische en politie-
ke gevolgen van een Chinese aanval
op Taiwan het hoofd te bieden. Een
hechtere samenwerking met de Vere-
nigde Staten is daartoe onmisbaar.


