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B
ent u ook zo geschokt door de beelden
van die Syrische gifgasaanval?

Ik niet. Echt walgelijk, maar ook ge-
woon precies wat ik altijd voor mijn

geestesoog zie als ik lees over een bombarde-
ment – ik was allang blij dat er geen botten en
ingewanden uithingen. Bij beelden als deze, in
mijn hoofd of op televisie, wordt meteen een
zelfbeschermend mechanisme ingeschakeld. Al
jaren. Iedere dag. Net als bij u, neem ik aan.
Het is erg, maar het is ver weg. En het gebeurt,
of wij nu meeleven of niet. Zo’n pantser stelt
ons in staat om het nieuws te volgen zonder
steeds maar in huilen of schreeuwen uit te bar-
sten.

Wat mij dan ook meer verraste dan deze
nieuwste beelden, was de massale schok die ze
teweegbrachten. ‘Godverdomme, dit gaat te
ver!’ – Hoezo? Dit is oorlog! Doden. Sterven-
den. Pijn. Zo gaat dat. Als je hier steil van ach-
teroverslaat, wat zag je dan voor je? Dat het
ging zoals in oude cowboyfilms – pang, dood! –
zonder bloed, geschreeuw of rouwende ou-
ders? Dat er geen bommen op kinderen vielen?

Het lijkt misschien gezond en ‘menselijk’ om
je weer eens echt te laten raken door oorlogs-
geweld, maar het is de vraag of het iets ople-
vert. Een dieper, rationeel besef bij iedereen
dat oorlog altijd gruwelijk en ellendig is, zou
beter zijn; het had de invallen in Irak en Afgha-
nistan misschien kunnen voorkomen. Maar nu,
na honderdduizend ‘gewone’ doden, plotseling
overeind springen bij een gasaanval? Dat heeft
echt geen zin.

Gifgas is een zeldzaam verschijnsel, we zijn
er niet aan gewend. Schuim op de mond is
daarom angstaanjagender dan een schotwond.
Maar dat is nog geen reden om juist deze beel-
den een kantelpunt te maken in het denken
over Syrië. We moeten ons emotionele pantser
bijstellen, meer eelt kweken op ons netvlies.
Het doet misschien pijn, maar anders gaan we
domme dingen doen.

Sterker nog, het is denkbaar dat de ‘rode lijn’
die Obama bij gifgas heeft getrokken, deze
aanval mede heeft uitgelokt. We weten niet wat
er is gebeurd, maar door het stellen van die
grens, werd het kapotschieten van tienduizen-
den Syriërs impliciet ‘toegestaan’, zodat een
chemische aanval de enige manier werd voor
rebellen om de internationale gemeenschap te
mobiliseren. En als u denkt dat niemand zo
ziek is dat hij duizend burgers offert om een
oorlog te winnen, dan vergist u zich.

Maar ook als het wél Assad was, moeten we
rustig blijven. Als militair ingrijpen vorige week
onverstandig was, dan is het dat nu nog. Het
bezwaar was nooit dat de situatie niet ernstig
was, maar dat ingrijpen tot meer ellende leidt.
Noem het een koele rekensom, maar alles is
beter dan iets doms doen omdat je het mach-
teloos toekijken niet meer trekt. Zodra iemand
iets verzint waarmee het conflict zonder extra
bloedvergieten kan worden opgelost, moet dat
worden gedaan. Maar anders niet. Hoe zwaar
dat ook is, voor ons.

Watmij verrastewas de
massale schok die de
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V
oor het eerst sinds de
studentenopstand van
1989 toonden de hoog-
ste leiders van de Chi-
nese Communistische
Partij (CCP) vorig jaar
openlijk hun interne
verdeeldheid – de val

van hun collega, toppoliticus Bo Xilai,
maakte dat onvermijdelijk. Inmiddels
zijn de rijen weer gesloten enwordt Bo
berecht wegens corruptie enmachts-
misbruik.

Tijdens zijn politieke proces bleek Bo
deze week niet bereid zich zonder slag
of stoot te laten veroordelen. Niette-
min staat de uitkomst allang vast, zo
meent Frank Pieke, hoogleraarmo-
derne China studies in Leiden en daar-
voor verbonden aan Oxford University.
Ondanks zijn verzet van deze week zal
Bo de geschiedenisboekjes ingaan als
een vakkundig weggewerkt vuiltje, zo
verwacht hij. De CCP houdt ook na deze
affaire de touwtjes stevig in handen,
meent de 55-jarige sinoloog en cultu-
reel antropoloog die internationaal
een grote reputatie geniet als kenner
van de partij. De Bo Xilai-affaire plaatst
hij in een breder perspectief: ‘Ik ga niet
zeggen dat democratisering nooit gaat
gebeuren in China. Maarmijn punt is:
het vloeit niet noodzakelijk voort uit
eenmarkteconomie en eenwelvarende
middenklasse.’

De affaire rond Bo Xilai wordt in
westerse media wel aangeduid als
de grootste politieke onrust in Chi-
na sinds het bloedbad op het Plein
van de Hemelse Vrede in 1989. Klopt
dat wel?
‘Het is in ieder geval voor het eerst
sinds 1989 dat de verdeeldheid aan de
top naar buiten komt. Ook heeft het tot
de val van een heel belangrijke leider
geleid. Nu zijn er in de afgelopen
25 jaar wel vaker hoge partijmannen
gevallen, denk aan Chen Liangyu, de
burgemeester van Shanghai in 2006.
Maar de Bo-affaire is toch van een kwa-
litatief andere orde. Hier is een scheu-
ring naar buiten gekomen en ook toe-
gegeven. In die zin is dit inderdaad de
belangrijkste politieke gebeurtenis
sinds 1989, eentje die ons eenmooi

kijkje in de keuken heeft opgeleverd.
Maar wemoeten het ook weer niet
overdrijven. Want echte veranderingen
heeft het niet opgeleverd.’

Is dat zo? Valt de felheid waarmee
de partijtop nu de campagne tegen
corruptie uitvoert niet als een uit-
vloeisel van de affaire te zien?
‘Ja, dat is zo. Die felheid geeft aan dat de
communistische partijtop de scheu-
ring als heel ernstig opvat. Het vormt
een graadmeter voor demate van een-
heid van de leiders: hoe feller de cam-
pagne, des temoeilijker ze het hebben.
Maar de strijd tegen corruptie gaat niet
zozeer over corruptie, want die zal er
altijd zijn, zowel voor als na deze cam-
pagne. Het is vooral eenmanier om po-
litieke tegenstanders op non-actief te
zetten. In het verleden gebruikte je
daarvoor ideologische taal en ging het
omhet ‘zuiveren van de partij van con-
trarevolutionaire elementen’. Nu is het
gegoten in de taal van politiekmanage-
ment en gaat het over ‘goed bestuur’.
Maar in beide gevallen wil je hetzelfde
politieke doel bereiken.’

Wat is dat politieke doel?
‘Het is een zuiveringscampagne – de
partij moet worden geschoond van
mensen die verantwoordelijk zijn voor
deze partijscheuring. En van hun aan-
hangers.’

Dus is het een afrekening met de
Bo-factie binnen de partij?
‘Nou ja, dat woord factie suggereert dat
de partij uit keurig naast elkaar be-
staande stromingen of machtsblokken
bestaat. Om in de chaos orde te schep-
pen, hebbenwij de neiging om in cate-
gorieën te denken, met bijvoorbeeld
een aanduiding als ‘prinsenkinderen’
voor kinderen waarvan de ouders tot
de eerdere generatie partijleiders be-
hoorden. Maar er is geen ‘prinsenkind’-
factie, zo’n gedeelde afkomst levert
geen basis voor samenwerking op. Wel
heb je netwerken waarbij de ene be-
stuurder patronage ontvangt van een
andermet veel macht – voor-wat-hoort-
wat-relaties. Maar die netwerken zijn
flexibeler dan wij ons kunnen voorstel-
len – ze komen en gaan, afhankelijk van

Even een vuiltje
weggewerkt

De Communistische Partij doet of zij met BoXilai
één rotte appel terechtstelt,maar volgens Frank Pieke
zitten er helemaal geen gezonde appels in demand.

Voorzover we überhaupt iets weten van de Partij.
Door Fokke Obbema
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China watching
Het managen van een partijcrisis

wie de macht bezit. Media in Hong-
kong doen nog wel eens alsof ze ze in
kaart hebben en westerse media volgen
dat. Maar dan gebeuren er weer dingen
aan de top die haaks op dit soort krem-
linologie staan. Je weet nooit wie tot
welke factie behoort. Ook de Chinezen
zelf trouwens niet.’

Dat roept de vraag op: weten we ei-
genlijk wel wat zich echt bij de Bo
Xilai-affaire heeft afgespeeld, on-
danks alle boeken en artikelen die er
inmiddels zijn verschenen.
‘Dat is een goede vraag. Al die kremli-
nologie, inclusief wat ik zelf zeg, is ge-
baseerd op nul feiten. We werken voort-
durend met indirect bewijs – het is als
een moord die je moeten oplossen zon-
der moordwapen. Niemand zegt: ‘Ja, in-
derdaad, ik ben een beschermeling van
Xi Jinping’. Dat kan iemand ook niet be-
vestigen, want het axioma van de partij
is dat die eensgezind is.’

Hoe weinig we weten, bleek bij het
laatste partijcongres, toen oud-pre-
sident Jiang Zemin plots weer als
kingmaker opdook. Die was door ie-
dere China-watcher afgeschreven,
maar bleek toch nog een prominen-
te rol te vervullen.
‘Ja, iedereen die beweert dat hij weet
hoe het er in de top-25 van de partij aan
toe gaat, is óf geestelijk gestoord, óf be-
hoort zelf tot die club.

‘Toch denk ik wel dat we de kern van
de Bo-affaire doorgronden. En wel op
basis van de reconstructies die we in
1989 maakten van de toenmalige

scheuring in de partij als gevolg van Ti-
ananmen. Die kwamen heel aardig
overeen met wat in 2001 via de interne
partijdocumenten, The Tiananmen Pa-
pers, uitlekte. Alleen is de scheuring
van de partij ditmaal minder ernstig,
dus beschikken we over minder infor-
matie. Hoe groter de scheuring, des te
meer informatie er op de grond valt.’

Een populaire voorstelling in wester-
se media is dat de affaire draait om
een neomaoïst die burgers ‘rode
liedjes’ liet zingen en het opnam te-
gen de behoudende partijtop.Wat
vindt u van die ideologische uitleg?
‘Bo gebruikte dat neomaoïsme uitslui-
tend als een manier om een eigen
machtsbasis te kweken, niet uit een
ideologische overtuiging. Als het al
ideologisch was, dan was het neofascis-
tisch: mensen verenigen om een grote,
sterke leider, onder verwijzing naar een
glorieus verleden, dat helemaal niet
glorieus was. Het was alleen maar be-
doeld om genoeg steun te krijgen om
de partijtop te halen. Je moet niet ver-
geten dat hij die eigenlijk al in 2007
dacht te bereiken, maar toen naar
Chongqing werd gebonjourd. Daarna
dacht hij dat hij het alsnog op eigen
kracht kon, zonder steun van kingma-
kers. Dat is naïef gebleken.’

Nu doet de partijtop er alles aan Bo
voor te stellen als die ene rotte ap-
pel in de mand. Maar hoe uitzonder-
lijk was hij?

gu kailai
veroordeeld

Topadvocate en
vrouw van BoXilai.
Veroordeeld tot
een voorwaardelij-
ke doodstraf we-
gens vergiftigen
van Neil Heywood.

neil heywood
vermoord

Britse zakenman,
die de financiële
belangen van Bo
Xilai en Gu Kailai
behartigde.Vergif-
tigd in 2011.

De spectaculaire val van een populist

De affaire rond toppoliticus Bo Xilai
barstte op 6 februari 2012 los met
ongekend spektakel. Op die dag
vluchtte politiecommissaris Wang
Lijun naar het Amerikaanse consu-
laat in Chengdu omdat hij vreesde
dat zijn baas, Bo Xilai, het op zijn le-
ven had gemunt. Het leidde tot een
belegering bij het consulaat. Tot een
shoot-out kwam het niet – Peking
won de slag omWang en dat luidde
de val van Bo in.
Kort daarvoor waren Bo, partijsecre-
taris van Chongqing, enWang nog
twee handen op een buik. Ze kwa-
men tegenover elkaar te staan na de
moord op Neil Heywood. Die Britse
zakenman behartigde de financiële
belangen van de familie Bo. Ruzie
daarover leidde ertoe dat Bo’s vrouw
Gu Kailai opdracht gaf om Heywood
te vergiftigen.Wang kreeg de bewij-
zen in handen en confronteerde Bo
ermee.
De hoogste leiders aanvaardden het
bewijsmateriaal vanWang in dank

om zich daarmee van hun concur-
rent te kunnen ontdoen. Bo had zich
in Chongqing ontpopt tot een bui-
tengewoon populair politicus. Zijn
spijkerharde optreden tegen de ge-
organiseerde misdaad; zijn campag-
nes voor het schoon houden van de
stad en sociale woningbouw; en zijn
‘rode’ campagne, waarbij hij terug-
greep op de Maotijd via het zingen
van liederen – daarmee wist Bo de
gewone Chinees aan te spreken.
Toenmalig premier Wen Jiabao nam
Bo op 14 maart 2012 tijdens een
persconferentie openlijk onder vuur.
Wen, die Bo al in 2007 gefrustreerd
had door hem te ‘verbannen’ naar
Chongqing, hekelde diens mis-
plaatste nostalgie naar de chaoti-
sche tijden van de Culturele Revolu-
tie. Bo’s verwijdering uit de Partij in
het najaar van 2012 en het proces
wegens corruptie en machtsmis-
bruik vloeien logisch voort uit de pu-
blieke vernedering van Bo door de
Chinese premier.

affaire-bo xilai

In Chongqing leidt Bo Xilai (midden) een bijeenkomst ter promotie van ‘rode liedjes’, 29 september 2011. Bo was destijds de machtige partijman in de zuidwestelijke Chinese stad.
Foto AP

n lees verder op pagina 12
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‘Er zitten geen gezonde, fruitige appels
in diemand – en die zijn er ook nooit
geweest. Bo heeft gedaanwat iedereen
doet: jezelf verrijken en je baan goed
doen. Die twee kunnen heel goed sa-
mengaan. Anderen deden dat evenzeer,
neem alleenmaarWen Jiabao wiens fa-
milievermogen opmeer dan eenmil-
jard wordt geschat, daar kan Bo nog
een puntje aan zuigen. De beschuldi-
gingen tegen Bo dienen om van hem
die ene, heel rotte appel temaken. Is hij
eenmaal verwijderd, dan is alles weer
goed, luidt de suggestie.’

Maar wordt dat geloofwaardig be-
vonden?
‘Het niveau van politiek cynisme in
China is heel hoog,maarwordt bij ge-
wone burgers toch vooral veroorzaakt
door hun lokale bestuurders. Van zelf-
verrijking hebben ze last in hun dorp of
provincie, die is voor hen zichtbaar.
Maar van de partijtop die verweg is, ne-
men ze dat niet zomaar aan. Dus het
verhaal van die ene rotte appel werkt bij
henwel. Het is een retorische strategie
die nog heel langmeekan.

Maar gaat de groeiende middenklas-
se, die hoger is opgeleid en meer
verstand van politiek heeft, daar ook
nog in mee?
‘Wat die vindt is speculatief, maar ik
denk dat die vooral blij is dat het pro-
bleem bij de wortel wordt aangepakt
en Bo ten voorbeeld wordt gesteld.
Want daardoor blijft het politieke sys-
teem overeind en blijft China als land
stabiel. En dat is hun grootste zorg.
‘Watwij in hetWesten nogal eens over

het hoofd zien is dat het politieke sys-
teem in Chinaweliswaar corrupt is,
maar ook goedwerkt. Dat gaat er bij ons
moeilijk in. Dat heeft ermee temaken
datwe ons ethisch superieurwanen.
Daaromvergelijkenwe het ideaalbeeld
datwe van onszelf hebben, namelijk
niet corrupt,met de Chinese realiteit,
die er bol van staat. Je zou een heel wat
genuanceerder beeld krijgen als je de
realiteit van China vergelijktmet de rea-
liteit in Europa en de VS, waar corruptie
ook schering en inslag is.’

China watching

Foto’s boven: Bo Xilai, toen nog de partijsecretaris
van Chongqing, tijdens het Nationale Volkscongres
in Peking, maart 2012.
Onder: de sluitingsceremonie van het 18de Congres
van de Chinese Communistische Partij, 14 november
2012 in Peking. Foto’s AP, EPA

Heeft de partij deze crisis goed aan-
gepakt?
‘Ja, ik vind het vrij professioneel en in-
getogen verlopen. Ze hebben gepro-
beerd het temanagen zonder schril ge-
schreeuw, zoals in demaoïstische tijd.
En anders dan in 1999 bij de strijd te-
gen de Falun Gong, is de partij niet op
tilt geslagen. Ze hebben op het vlak van
pr denk ik geleerd dat ze koste wat kost
de indrukmoeten vermijden de con-
trole kwijt te zijn. Dat is als gemeen-
schappelijk belang onderkend en daar-
door heeft iedereen zich ingehouden.
‘Een effect is wel dat de samenstel-

ling van de partijtop bij het laatste par-
tijcongres conservatiever is uitgevallen
danwe gedacht of gehoopt hadden.
Geen olie op het vuur gooien, luidde
het parool, dus zijn naast president Xi
en premier Li vijf overwegend conser-
vatievemannen benoemd, helaas. Om
maar te voorkomen dat het weer hom-
meles wordt. Waar Xi in dat debat staat,
is overigens onduidelijk. Hij lijkt zowel
modern als conservatief, niemandweet
het precies. Inderdaad, net zoals zijn
voorganger Hu Jintao. Het gaat nog wel
twee jaar duren voordat duidelijk
wordt waar hij naartoe wil.
‘Het hoopvolle scenario is dat de in-

terne democratisering van de partij nu
wordt versneld vanuit de gedachte dat
zo interne spanningen kunnenworden
opgelost en een nieuwe scheuring kan
worden voorkomen. Maar juist minder
democratisering enmeer van hetzelfde
lijkt me eerlijk gezegd waarschijnlijker.
De les die danwordt getrokken, is dat
ze niet te vermoeten gaanmet het
naar buiten laten blijken van verschil-
len. Dat zet een rem op interne partij-
democratisering.’

Zou de partij niet nog een andere les
uit de episode-Bo moeten trekken?
Hij had succes met zijn ‘rode cam-
pagne’.Wijst dat niet op de behoefte
aan een breder verhaal dan alleen
economisch succes? Dat staat so-
wieso onder druk en zal dus als legi-
timatie voor de partijmacht minder
goed gaan werken.
‘De partijtop beseft dat probleemwel,
maar heeft geen antwoord op de vraag:
wat ga je dan uitdragen? Dat is de cru-

ciale vraag. Xi heeft het nu over de ‘Chi-
nese Droom’, maar dat is vaag en bete-
kent niets. In die zin is het wel een
goede slogan, omdat je er iedere ge-
wenste inhoud in kan gieten. Maar de
vraag blijft. Ze zijn nuweermet studie-
campagnes voor partijkader begonnen,
maar dat is een oud instrument zonder
duidelijke resultaten, een brevet van
onvermogen. Tegelijk kun je je afvra-
gen hoe groot dat probleem van een
moreel vacuüm is. Is een ideologie wel
nodig?’

Misschien geen ideologie, maar wel
legitimatie voor de eigen macht.
‘Zeker, maarmen kan ook wel opmeer
dan economische groei wijzen. Verge-
lijk je hetmet de jaren negentig dan is
het openbaar bestuur, met al zijn cor-
ruptie en al zijn fouten, op tal van vlak-
ken beter geworden – denk aan de in-
frastructuur, de sociale zekerheid en de
belastinghervormingen. Daar is heel
veel geld in geïnvesteerd, waardoor het
geloof vanmensen is toegenomen –
niet in de partij, maar wel in het be-
stuur. In principe gaat het de goede
kant op, dat gevoel leeft.
‘Waar we in hetWesten voormoeten

oppassen, is iedere ontwikkeling in
China te interpreteren aan de hand van
de vraag: in hoeverre betekent dit een
stap in onze richting? Een krant als The
New York Times vind ik daar tenhemel-
schreiend in. Demarkteconomiemoet
wel tot democratie leiden, is de vaste
overtuiging. Dat is pure ideologische
zelfgenoegzaamheid. Terwijl daar in
China nog niets van is gebleken. Daar
draaien ze zich een radmee voor ogen.
‘Die gedachte zit in Nederland trou-

wens ook heel diep. Nu het wat slechter
gaatmet de Chinese economie duiken
de commentaren op dat het staatskapi-
talisme niet deugt. Daar spreekt een
enorme opluchting uit. De achterlig-
gende gedachte is dan: wij zijn de
norm.
‘Ik ga niet zeggen dat democratise-

ring nooit gaat gebeuren in China.
Maarmijn punt is: het is niet noodza-
kelijk, het vloeit niet voort uit een
markteconomie en eenwelvarende
middenklasse. Het kan alle kanten op,
inclusief democratisering.’
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