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Een brugwaar in 2018 de hogesnelheidstrein overmoet rijden die Guiyang via Zunyi verbindtmetmiljoenenstad Chongqing. FOTO: SJOERDDENDAAS

WaarMaodemachtgreep,dansen
nuoudevrouwenopdepleinen

SjoerddenDaas
Zunyi

Naast de snelweg, iets tenwesten van
Zunyi, staat eengrote reclamemast.
‘Mei youquanmin jiankang, jiumei you
quanmian xiaokang’, staat er. Letterlijke
woorden vanpresidentXi Jinping, die
vrij vertaaldbetekenen: als het volkniet
gezond is, is er ookgeen sprake vaneen
gemiddeldewelvaartsstaat.

Gemiddeldewelvaart (xiaokang) voor
hetChinese volk is debelangrijkste doel-
stelling vandeCommunistischePartij,
wanneer die in 2021precieshonderd
jaar bestaat. Eenwoordwaarde gewone
Chineesdecennialang slechts vankon
dromen.Armoedewasdenorm.

Dat geldt zeker voorde regiowaar Zun-
yi deel van is.De stadheeft historische
betekenis als de locatiewaarMaoZe-
dongbegin1935 tijdens een conferentie
demacht indeCommunistischePartij
voorgoednaar zich toe trok.Maarhet is
ookde tweede stad inGuizhou, een van
dearmsteprovincies vanChina. Alleen
inwoners vanYunnanenGansuhebben
gemiddeldminder tebestedendande
Guizhounezen.

LangeMars-veteraanWangYuqing,
die de conferentie van1935bijwoonde,
kan zichde armoedewaarinhij opgroei-
de goedherinneren.Op zijn 14de voegde
hij zichnoodgedwongenbij hetRode
Leger. ‘Zijn zussenwarenbeideoverle-
den’, verteltWangZhongsong, neef van
de veteraan.Hij voert hetwoord voor zijn
fragiele, hoogbejaardeoom. ‘HetRode
Leger gaf armemensen zoals hemde
kansdewereld te veroveren.’

NeefWangwoont in eendorpje op
eenuur rijden vanZunyi. Vanuit zijn
huis kijkt hij uit over rijstveldenen
bergtoppen.Wang is zijn leven lang al
boer. ‘Onze generatie heeft het stukken
beter dan zij’, zegtWangmet een sterk
Zuid-Chinese tongval over deperiode
waarinhetRodeLeger doorGuizhou
trok. ‘SindsDengXiaoping aandemacht
kwam,merkenwedat echt.’

Vanaf begin jaren80werdenonder
Denggrootschaligehervormingendoor-
gevoerd inde agrifoodsector, ook inGui-
zhou.Boerenwerktenniet langer voor
communes,maarmochtenhuneigen
gewassengaan verbouwenen verkopen.
Voorhet eerst sinds lange tijdwerden
boeren echt beloond voorhunwerk,met
een stijging vandeproductiviteit enho-
gere kwaliteit tot gevolg.

Ooknu zijn ernog veelmaatregelen
die kleineboerenmoetenondersteu-
nen. ‘Wekunnengebruikmaken van
subsidies enhoevenbijvoorbeeld geen
inkomstenbelasting tebetalen’, zegt
Wang. Terwijl zijn vrouwnogeenkop

Toen Mao Zedong
er begin 1935 de
macht naar zich toe
trok, was Zunyi een
stad in een van de
armste regio’s van
China. De jongste
groeicijfers bieden
hoop

thee inschenkt, dooft hij zijn sigaret
uit opdebetonnen vloer vandeweinig
gezelligewoonkamer. ‘Alswenaarhet
ziekenhuismoeten,wordtnu80%door
de staat vergoed.’

Een vetpotwilWangzijnmaandsalaris
vanRmb1100 (€145) niet noemen,maar
dat hij hetmakkelijker heeft dan zijn
oom, staat buitenkijf. ‘Voor eenpond
maïs krijgenweRmb1, eenpond rijst
verkopenwe voorRmb3.Niet veel,maar
metwat extra klussen inhet dorp red ik
het prima. Ik kanmezelf enmijn vrouw
onderhouden, daarnaast kan ikmenu
eenpakje sigaretten veroorloven.’

Dorpen zoals die vanWanghebben
nogniet kennisgemaaktmetdewelvaart
vanShenzhenof Sjanghai,maar als het
aandeoverheid ligt, komtdaar veran-
dering in. Inde afgelopen jaren is zo’n
Rmb300mln (€40mln) uitgetrokken
voorhet opknappen van vervallenwo-
ningenenwegen.Daarmeewerddeplek
die ooit het toneelwas vaneen vande

belangrijke conferenties vandeLange
Mars veranderd in een toeristischpara-
dijs, camping incluis.

‘Chinezenpakken vaker de autoom
zelfstandig overChina’s snelwegen te
toeren’, verklaartWangKai vanhet ar-
moedebestrijdingskantoor inZunyi der-
gelijkeprojecten. ‘Deoverheid faciliteert
datmet investeringen in infrastructuur
enerzijds, en inhet renoveren vanoude
bezienswaardighedenanderzijds.Dat
moet de levensstandaard vande lokale
bevolking verhogen.’

Albert Park, hoogleraar economie aan
deHongkongUniversity of Science and
Technology zegt de verrichtingen van
Chinaophet gebied vanarmoedebestrij-
ding teprijzen. ‘Desalnietteminprofi-
terende armstehuishoudens in arme
regio’smaar inbeperktemate van zulke
investeringen.Het zoubeter zijn omte
kiezen voor investeringenmet een lange-
rehorizon.Denkaan investeringen inde
ontwikkeling vankinderen,waaronder

ookgoede voeding’, aldusPark.
Dekinderen vanboerWangZhong-

song studeerdenniet,maarwetenhet
desondanks aardig te rooien, zo zegt
hij. Een van zijn zoons is chauffeur, de
anderwerktmeeaandekomst vaneen
nieuwehogesnelheidslijn. Zunyi krijgt
een station aande lijndieGuiyang vanaf
2018moet verbindenmetChongqing,
een stadsprovinciemet zo’n 30,2miljoen
inwoners. ‘Elkedagpakthij daar onge-
veerRmb200’, zegtWang terwijl hij in
de richting vande toekomstige spoorlijn
wijst. Als de lijn af is, zal die zoonwel
weer op zoekmoetennaarnieuwwerk.
‘Maar voornu ishet goed verdienen.’ Een
beperkte zorgverzekeringhoort ookbij
het pakket, net als eenkleinpensioen.

Het is eenbegin,maarhet sociale
zekerheidssysteem is toe aangrondige
renovatie,menenexperts. Veelmensen
potten zelf geld op, alwashet alleen
maar omdathet basispensioenniet bo-
vendeRmb70 (€9) permaanduitkomt.
Iets dat een remzet opde consumptie.
‘Het huidige systeem is ontwikkeld in
de jaren50’, zegt hoogleraar demografie
ZhengZhenzhen vandeUniversiteit van
Peking. ‘Opdatmomentbedroegdege-
middelde levensverwachtingnog53 jaar,
nu ligt datmidden inde70.’

Voormannengeldt eenpensioenleef-
tijd van60 jaar, vrouwen zijn (afhankelijk
vande sector) almet 50 jaar uitgewerkt.
‘Ouderedamesdansennuopdepleinen,
terwijl zij zichnogwel degelijknuttig
kunnenmaken’, zegt Zheng. Zemaakt
zichdanook sterk voor een verhoging
vandepensioenleeftijd. ‘Dat zou toppri-
oriteitmoeten zijn’, zegt ookhoogleraar
Park. Pekingheeft reeds latenblijkenhet
systeemopde schop tewillen gooien,
maar zoudaarnog zeker eenpaar jaar
voornodighebben. ‘Het is essentieel dat
depensioenbatendaarin voordeelne-
mers gelijk getrokkenworden, en syste-
menwordengeïntegreerd.’

Nu ishet nog zodat er grote verschil-
lenbestaan indepensioenstelsels inde
stad enophet platteland. ‘Vooral ophet
platteland is geblekendat ouderen veel
baathebbenbij pensioenen, al blijft het
niveau vandeuitkeringen vooralsnog te
laag’, aldusPark, een van redenenwaar-
omouderennunog vaakophunkinde-
ren leunennahunpensionering.

TerwijlWangZhongshengnogeen si-
garet opsteekt lacht hij als hemgevraagd
wordtwanneerhijmetpensioendenkt
te gaan. ‘Ik legwel eenkleinbedrag in via
eenoverheidsprogramma.’Op zijn kin-
derenwil hij liever niet leunen,maardat
hoeft ookniet. ‘Eenboer gaat nietmet
pensioen, boer ben je voorhet leven.’

Zunyi Kantelpunt voorMao

Zunyi, de tweede
stad in de provincie
Guizhou, was een be-
langrijk kantelpunt
tijdens de Lange Mars.
Tijdens de Conferentie
van Zunyi in januari
1935 kreeg Mao Ze-
dong demacht over de
Communistische Partij

terug die hij was kwijt-
geraakt. Vanaf Zunyi
leidt Mao samenmet
de latere premier Zhou
Enlai het Rode Leger
naar het noorden.

Guizhou is een van
China’s armste pro-
vincies. Maar wat van
ver moet komen, kan

ook hard groeien. In
de eerste helft van dit
jaar kende Guizhou een
economische groei van
10,5%, fors hoger dan
het landelijke gemid-
delde. De overheid zet
dan ook flink in op ar-
moedebestrijding, zo-
wel op centraal als op

lokaal niveau. Nieuwe
woonwijken verrijzen in
rap tempo, door inves-
teringen in infrastruc-
tuur zijn steeds meer
afgelegen dorpen en
steden aangesloten op
China’s transportnet.

Dat dergelijke pro-
jecten, gericht op ar-

moedebestrijding, nog
lang niet overal pro-
bleemloos doorgang
vinden, bleek afge-
lopen jaar. In twintig
verschillende dorpsge-
meenschappen in Gui-
zhou bleken tientallen
miljoenen renminbi’s te
zijn verduisterd.Mao Zedong FOTO: HH
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