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V
oor het gebrek aan kennis 
bij westerlingen over 
China kan Zhang Weiwei 
wel verklaringen geven. 
‘Een van de redenen is  
mogelijk culturele arro-

gantie. Veel westerlingen geloven daad-
werkelijk dat het Westen op allerlei ge-
bieden het beste representeert en ze  
China dus niet hoeven te bestuderen. Als  
je niet aan de westerse standaarden vol- 
doet, dan sta je onder ons, dan ben je  
inferieur. Daarom hoeven ze de Chinese  
taal en cultuur niet te begrijpen’, con-
cludeert Weiwei. Hij stelt dat wester- 
lingen vinden dat je een meerpartijen-
systeem moet hebben. Heb je dat niet, 
dan blijf je achter. Alleen politieke her- 
vormingen op basis van westerse stan-
daarden worden door het Westen als goed 
gezien. Weiwei: ‘Ik noem dit lazybones. 
In de gedachten van westerse media die 
China willen beschrijven, is China een 
politiestaat. Op foto’s staat altijd wel een 
politieagent. Dat is een stereotype beeld 
en is dom. China kent het Westen tien 
keer beter, dan het Westen China kent. 
In wiens voordeel is dat? Van China. 
Wij weten precies wat de zwakheden 
van Europa zijn, maar andersom weten 
Europeanen dat vaak niet. Dit veroorzaakt 
een kennisgebrek.’ 

Onlangs bracht de Amerikaanse presi-
dent een bezoek aan zijn Chinese 
ambtgenoot. Wat vond u van de media-
berichtgeving over dit bezoek?
‘Westerse media, met name de Ameri-
kaanse, hebben een afkeer van Donald 
Trump. Ze zijn er niet blij mee dat China 
de Amerikaanse president welkom heet  
op een manier die hij mogelijk niet ver-
dient. China en de Verenigde Staten zijn 
de twee grootste economieën en hun re-
latie heeft invloed op de internationale 
vrede. Het is belangrijk dat beide landen 
een stabiele relatie onderhouden. Dit is 
cruciaal voor de wereld. Het gaat niet 
om het individu Trump, maar om het 
behoorlijke respect dat China tegenover 

de Amerikaanse president toont, onge- 
acht de populariteit in zijn thuisland. Als  
Hillary Clinton de president was gewor-
den, dan had zij dezelfde behandeling 
gekregen. Aan het einde van de dag is 
Trump de keuze van het Amerikaanse po-
litieke systeem. Lang geleden voorspelde 
ik al dat de Verenigde Staten een dergelijk 
soort president zouden gaan krijgen. Het 
maakt ons niet zoveel uit hoe westerse 
media over deze ontmoeting berichtten, 
zolang China en de Verenigde Staten hun 
stabiele relatie maar kunnen voortzetten. 
Dat is goed voor iedereen.’

In een van uw boeken bekritiseert u het  
onderscheid dat mensen tussen demo-
cratieën en autocratieën maken. U 
schrijft dat de wereld is veranderd.
‘Klopt. Er is sprake van een paradigma-
verschuiving van democratie versus au-
tocratie naar een paradigma van good 

governance versus bad governance. Good 

governance kan de vorm aannemen van 
het westerse politieke systeem, maar ook  
dat van een niet-westers model. Hetzelf-
de geldt voor bad governance. Dit is ook 
van belang. Ik heb dit nieuwe paradigma 
geïntroduceerd om zo op een andere 
manier naar de wereld te kijken. Daarom 
waardeer ik de Nexus-conferentie. In zijn  
openingsspeech zei Rob Riemen dat de  
ware democratie werd onderzocht. De  
ware democratie wijkt af van de main-

stream en de stereotypen van een demo-
cratie.’ 

Hoe zou u het Chinese politieke systeem 
aan leerlingen uitleggen?
‘Dat is vrij eenvoudig. Op de eerste plaats 
is China wat ik noem een civilizational 

state. Het is geen soort België of Ne-
derland. De grootte van het land komt 
overeen met ongeveer honderd Europese 
staten. Gemiddeld wonen er circa veertien 
miljoen mensen in een Europees land; in 
China 1,4 miljard. Dit is een historische 
evolutie. China is een civilizational state 
en dat betekent dat het land het product 
is van een agglomeratie van honderd 

staten die gedurende de geschiedenis een 
zijn geworden. Ik gebruik daarvoor een 
heel inaccurate analogie. China lijkt bijna 
op het Romeinse Rijk met verschillende 
culturen, tradities en dialecten die ver-
enigd werden door een centrale regering 
en een moderne economie en waar 
iedereen Latijn sprak. In die zin komt 
het Romeinse Rijk min of meer overeen 
met het hedendaagse China. De Chinese 
regeringsvorm moet anders zijn dan in 
het Westen. Stel dat de Europese Unie 
een civilizational state zou zijn, dan 
zou de grootte van het gebied slechts 
de helft van China zijn. Het had zich 
ook geen meerpartijensysteem kunnen 
veroorloven. Het gebied is te groot. Het 
zou uiteenvallen. In de lange Chinese 
geschiedenis, sinds de eerste unificatie 
van het land in 221 voor Christus, was 
en is China vrijwel de gehele periode 
onder een heerschappij van één partij. 
Als je een andere politiek systeem aan 
zou nemen, valt het land uit elkaar. In 
1911 hebben we dit geprobeerd door het 
Amerikaanse model over te nemen. De 
dynastieën werden omvergeworpen en 
de Republiek van China gevestigd. We 
namen het meerpartijensysteem over en 
dat resulteerde in krijgsheren die elkaar 
bevochten. Ons systeem is dus anders. 
Op de eerste plaats: hoe selecteer je 
leiders? Meer dan duizend jaar geleden 
ontwikkelde China, wat we nu zouden 
noemen, een civil servant exam system. 
Kaderleden en leiders werden op basis 
van examens geselecteerd. Dit systeem 
was vooruitstrevend. Dit gen zit nog in 
het huidige systeem. Als je het westerse 
systeem verkiezingen noemt, dan kun 
je het Chinese model selectie plus 
verkiezingen noemen. Selectie is veruit het 
belangrijkste. Er wordt naar je prestaties 
van de afgelopen decennia gekeken. Zo 
moet je eerst tweemaal gouverneur van 
een provincie met minimaal 100 miljoen 
mensen zijn geweest voordat je kunt 
worden gepromoveerd en geselecteerd 
voor een positie binnen de landelijke 
leiding. Zo werkt het.’ 

Eind vorig jaar nam de hooggeplaatste Chinese partijideoloog Zhang Weiwei deel aan  
de Nexus-conferentie in Amsterdam. De voormalige woordvoerder en vertaler voor president  

Deng Xiaoping ging onder meer in debat met de Franse intellectueel Bernard-Henri Lévy en  
de Amerikaanse oud-bevelhebber William Fallon. M&P sprak Weiwei een dag na de conferentie.  
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Tijdens de Nexus-conferentie reageer-
de u geïrriteerd op vragen over de  
vrijheid van meningsuiting, zoals de  
vraag van de Franse filosoof Bernard-
Henri Lévy. Waarom?
‘Vraag aan gewone Chinezen hoe zij over 
vrijheid en over mensenrechten den- 
ken. Je kunt niet zeggen dat je China 
beter kent dan de Chinezen. Dit gaat 
tegen het gezonde verstand in. China 
exporteert meer toeristen, dan elk ander 
land. Honderddertig miljoen per jaar. 
Vrijwel alle toeristen (99,999 procent) 
keren terug naar China. Hoe kunnen 
zij terugkeren naar een land zonder 
mensenrechten? Natuurlijk kun je indi-
viduele gevallen vinden, maar dat kan 
ook in Nederland, de Verenigde Staten 
en in Frankrijk. Kijk eens naar het laatste 
IPSOS-onderzoek: 89 procent van de 
Chinezen is tevreden met het land. Het 
gaat de goede kant op. In Frankrijk is 
dat 12 procent. Ik zei tegen Lévy: “Hoe 
kun je mij overtuigen dat je China beter  
kent dan ik?” en voegde eraan toe “Mind 
your own business”. Kijk eerst naar je 
eigen land, voordat je naar een ander 
land kijkt.’ 

Tijdens de Nexus-conferentie gebruikte 
u regelmatig het woord bescheiden. 
Tegelijkertijd spreekt u ambities uit,  
bijvoorbeeld met betrekking tot eco-
nomische of onderwijsprestaties. Dit 
klinkt paradoxaal.

(Lacht) ‘Dit komt waarschijnlijk door mijn 
Chinese achtergrond. Als je Chinezen ont- 
moet, dan komen ze behoorlijk beschei-
den over. In de Chinese cultuur zeg je 
niet dat je de beste bent, dat zie je vooral 
bij Amerikanen. Zelfs als je als China de 
beste bent, dan zeg je bescheiden dat dit 
misschien zo is, maar mogelijk ook niet. 
Dat is typisch Chinees. Soms zijn we niet 
zelfverzekerd genoeg en dat is niet goed. 
Naar buitenstaanders toe zeg ik dat men 
niet te arrogant moet zijn. Ik ken zowel 
de Chinese als westerse cultuur. De wes-
terse cultuur is veel directer. Waarom 
zouden we het beste van beide culturen 
niet combineren?’

Levert dit geen innerlijk conflict op 
nationaal of internationaal niveau op, 
als je bijvoorbeeld naar de Nieuwe 
Zijderoute kijkt?
‘Dit is mijn persoonlijke kijk op de vraag 
of we de beste zijn en of we dit op een 
directe manier zo moeten presenteren  
of niet. Wat betreft het leiderschap van  
het land: de Nieuwe Zijderoute is ge-
baseerd op een grote hoeveelheid zelf-
vertrouwen nu het in de Grondwet van 
de Chinese Communistische Partij is op- 
genomen. Het is een strategie voor de  
komende honderd jaar. We hebben een  
systeem dat voor de toekomst kan 
plannen. Kleineer dit initiatief niet. De 
afgelopen decennia zijn al onze plannen 
afgewerkt. Als wij zeggen dat iets een 

plan is, dan is dat een echt plan. Dit is 
geen retoriek of de State of the Union van 
de Amerikaanse president. De toespraak 
van de Chinese president Xi Jinping [voor 
het negentiende nationale congres van 
de Communistische Partij, IP] duurde 
drieënhalf uur, maar elke zin deed er 
toe. Het raakt het leven van miljoenen 
mensen.’ 

Een terugkerend element in zijn toe-
spraak was de open economie. Hoe 
open zal de Chinese economie zijn?
‘De Chinese economie is al behoorlijk 
open. China is de grootste handelsmacht 
in de wereld. In de wereld van uitgevers 
bestaat ongeveer 10 tot 15 procent van de 
Chinese publicaties uit vertaalde boeken. 
In het Engelssprekende deel van de wereld 
is dit minder dan 1 procent. China stuurt 
miljoenen studenten naar het buitenland. 
We staan er voor open om te leren van 
de voordelen van andere landen. We pro-
beren ze op te nemen, uiteraard binnen 
onze eigen ontwikkelingen.’ 

In uw boeken maakt u onderscheid tus-
sen twee China’s: een deel van het land 
dat al ver is ontwikkeld en de rest van 
China. Is dit nog steeds het geval?
‘Als ik het over twee delen van China heb, 
dan doe ik dat op een positieve manier. 
Dat is het voordeel van China. Als ik over 
het Chinese wonder spreek, dan gaat het 
over de interactie tussen deze twee delen 

‘Westerse media z i jn er niet  bl i j  mee dat China de Amerikaanse president  
welkom heet op een manier die hi j  mogel i jk niet  verdient ’

( foto: Whtie House) 



 

#ASKARIE
Hij snapt de docenten. Wie? Onze nieuwe minister voor. Arie Slob. Bij aanvang 
al twee pluspunten: (1) hij stond voor de klas als leraar maatschappijleer en (2) 
hij is niet Sander Dekker. Politici van de ChristenUnie zijn doorgaans deugd-
zame mensen. Daar kun je dus ook maar moeilijk iets op tegen hebben. 
Gouden zet dus van Mark Rutte om Arie Slob op deze positie te zetten. Een 
vriendelijke en betrouwbare bestuurder, daar gaan die rebellen van PO in Actie 
niet te hard tegenin, zal hij wel hebben gedacht en een ding is me vanaf het 
begin duidelijk: Arie heeft tijdens de cursus gesprekstechnieken goed opgelet: 
erkennen, erkennen en erkennen.

Hij begrijpt dat de leraren over salaris en werkdruk klagen. Hij ging in zijn 
eerste weken dan ook voortvarend te werk. Hij bracht bezoekjes aan rebel-
lerende onderwijzers, toonde begrip en vond het ‘respect’. Hij gaat naast ons 
staan. Hij zal het maximale doen om ons te faciliteren. Tegen zo’n warme 
boodschap moest zelfs mijn cynisme even slikken. Al snel werd het maximale 
bekend. Het kabinet moet tot 2022 nog honderden miljoenen euro’s in het 
onderwijs bezuinigen. 

Hoe dan wel, Arie? Als het onderwijs niet kan op geld rekenen, dan komen er  
ook geen kleinere klassen of minder lesuren per docent. Laat staan de waarde-
ring voor het vak. Nog nooit zag ik in het onderwijs zoveel onmacht voorbij- 
komen als dit huidige schooljaar. Van overvolle klassen, tot meer ziekteverzuim 
en vooral veel foute oplossingen: in de verdeling van taken, het doorduwen 
van veranderingen en in de opvang van collega’s. Leraren zeggen niet zo snel 
nee. De burn-out is het nieuwe staken.

In zijn nieuwjaarsboodschap zette de minister vol in op de band die hij in kor-
te tijd heeft opgebouwd: ‘Misschien herken je deze plek: het Haagse Zuider- 
park waar jullie vorig jaar massaal je stem lieten horen’ en ‘Wat fijn om te  
merken dat er zo veel mensen zijn die zich met passie inzetten en  
zich hard maken voor investeringen in het onderwijs’. Over de toekomst 
schuwt hij de open deuren niet: ‘We zijn het niet over alles eens, maar hier-
over wel: dat geld moet heel goed worden besteed’ en ‘Jullie kunnen op mij 
rekenen en ik reken op jullie’. Tot slot gaf hij ons ook een opdracht mee: ‘Blijf  
je schoolleider, je bestuur, je sectorraad, je vakbond en ook mij scherp  
houden’. Wat zou hij hiermee bedoelen? Zeg je nu dat we met z’n allen moeten 
gaan staken, Arie? u

 

 

 

STEF VAN DER LINDEN 
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van China. In het ontwikkelde deel zie 
je dat bijvoorbeeld Shanghai New York 
niet alleen uitdaagt, maar op meerdere 
gebieden ook beter is. Daarnaast zijn er 
provincies die minder zijn ontwikkeld  
dan Shanghai, maar wel extreem dyna-
misch zijn. Shanghai en deze provincies 
werken op allerlei manieren met elkaar 
samen: economisch, zakelijk, creatief en 
onderwijskundig.’

In zijn toespraak ging president Xi 
Jinping ook in op de rechtsstaat. We 
zien een enorme ontwikkeling op eco-
nomisch gebied, maar hoe zal China 
omgaan met corruptie en de principes 
van de rechtsstaat als er steeds meer 
geld wordt verdiend?
‘Het gaat om twee zaken: de strijd tegen 
corruptie en de rechtsstaat. China heeft 
te maken met een explosieve groei van  
welvaart. Als je naar de Europese, Ame-
rikaanse of Japanse geschiedenis kijkt, 
dan zie je een interessant fenomeen: 
door een welvaartsgroei breidt corruptie 
zich eveneens uit. Op een zeker moment 
moet je de rechtsstaat introduceren en 
het toezicht vergroten om corruptie te 
kunnen bestrijden, anders raakt je land in 
problemen. China voerde een jarenlange 
krachtige strijd tegen corruptie. Nu heeft  
China een van de strengste regels op  
dit gebied. Zo hebben we een partij-
disciplinecommissie. Met een knop op je 
smartphone kun je informatie aan deze 
commissie doorgeven. Dat kan een foto 
zijn van een kaderlid dat je een rijkelijk 
feestmaal aanbiedt dat in strijd is met de 
partijregels. Binnen een paar seconden 
komt deze informatie bij de commissie 
terecht. Deze regels heb ik eens vergele-
ken met die van de Verenigde Staten. 
Volgens de hedendaagse standaarden  
van de Chinese anti-corruptieregels zou  
Hillary Clinton voor een deel van de 
duizenden uitgelekte e-mails in China in  
de gevangenis belanden. In de Verenigde 
Staten is dit gelegaliseerd. Dat is in 
China ondenkbaar. Als het om de rechts-
staat gaat: het Westen en de Euro- 
peanen zijn er trots op dat ze een 
rechtsstaat hebben, maar ook in het 
Westen zijn er problemen met de rechts-
staat. In met name de Verenigde Staten 
is de rechtsstaat veranderd in een rule of  

lawyers. Dit is niet goed. Advocaten ac-
cepteren vergoedingen op basis van 
marktprijzen. Dit kan oneerlijk zijn voor 
gewone burgers. Als we het in China over  
de rechtsstaat hebben, dan spreken we 
over de socialistische rechtsstaat. We 
proberen de fouten, waarvan wij denken 
dat het fouten zijn, die in het Westen 
worden gemaakt te vermijden.’ u

COLUMN


