Yuebao Xing

Kind tijdens de Culturele Revolutie
Tekst: Judith van de Bovenkamp

Yuebao Xing is geboren vlak voordat de Volksrepubliek werd gesticht en kijkt nu met onbegrip en
schaamte terug op de periode die China tijdens zijn jeugd doormaakte. Xing: “Ik groeide op in de
veronderstelling dat China een gelukkig land was, veel gelukkiger dan het kapitalistische Amerika.
Kinderen beseffen het ook niet als ze zo’n periode doormaken, wellicht heeft dat daaraan bijgedragen.”
Xing herinnert zich nog goed hoe de Culturele Revolutie doorwerkte in zijn leven: “Tijdens de hongersnood aten we veel rijstepap die uit niet meer dan een beetje rijstafval met water bestond. We kregen daarmee niet genoeg voedingsstoffen binnen, maar je kreeg tenminste een vol gevoel door het water. Toen ik
op de lagere school zat, mochten we tijdens de les in principe alleen naar de wc onder buitengewone omstandigheden, als iemand bijvoorbeeld een blaasontsteking had. Omdat we in deze periode zoveel meer
water binnen kregen dan normaal gesproken, moesten we ook vaker naar de wc. Daar kregen we toen
toestemming voor. Vaak zeiden mijn vriendjes en ik dat we naar de wc moesten, maar in plaats daarvan
gingen we dan stiekem op het schoolplein spelen.”
Naarmate de revolutie zich ontwikkelde, nam de invloed ervan op het leven van Xing toe: “Ik hoorde altijd
tot de beste studenten van de klas en tijdens de grote optocht op de Nationale Dag langs Tian’anmen
mocht ik altijd meelopen in de parade van onze school, totdat mijn familie tijdens de Culturele Revolutie
als rechts werd bestempeld. Ik was ineens niet meer een goede student, maar ‘zwart’, een zogeheten
rechts element, dat nergens meer aan deel mocht nemen. Als ik nu terugdenk aan de jaren dat ik niet
mee mocht lopen in de optocht en het schoolplein moest vegen terwijl mijn klasgenootjes naar het plein
gingen, doet dat nog steeds pijn.”
Xing merkt op dat mensen die tijdens de Culturele Revolutie naar een werkkamp zijn gestuurd, tegenwoordig nog steeds als ‘slecht’ worden gezien. “Wat ik nu het meest schrijnend vind, is dat tijdens al die
jaren van tumult het gewone volk nooit de relatie heeft gelegd tussen het beleid van de Partij en de toenmalige dagelijkse omstandigheden. We liepen als dom vee met de massa mee, er was niemand die zijn
nek uitstak. Achteraf kan ik dat niet begrijpen; ik schaam mezelf ervoor.”
De naam Yuebao Xing is om persoonlijke redenen gefingeerd.

‘Tijdens de hongersnood aten we veel rijstepap die uit
niet meer dan een beetje rijstafval met water bestond’
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