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WA A R O M  W E  H E L D E N  N O D I G  H E B B E N  Z OA LS  A I  W E I W E I
In de vrije wereld riskeert een kunstenaar met een mening belachelijk gemaakt te worden. In China vlieg je voor je mening in
de gevangenis. SALMAN RUSHDIE breekt een lans voor de zeldzame helden die tegen de tirannie in durven te gaan.

Berichten dat Ai Weiwei begint 
te ‘bekennen’, maken zijn
verdwijning nog onrustwekkender

SALMAN RUSHDIE
Wie? Britse schrijver, ooit zelf vogelvrij
verklaard Iraanse ayatollah Khomeini en nu
voorzitter van het World Voices Festival van
PEN.
Wat? Tirannieën hebben kunstenaars nodig.
Waarom? Zij zijn de enigen die tegen de
tirannie in durven te gaan.

Ai Weiwei, temidden van zijn Sunflower Seeds. © Fiona Hanson/pa

kunnen bereiken), Yang Tongyan (ver-
oordeeld tot 12 jaar) en Shi Tao (veroor-
deeld tot 20 jaar).
Het leven van een kunstenaar is kwets-
baarder dan dat van zijn scheppingen.
De dichter Ovidius werd door Augustus
Caesar verbannen naar Tomis, een verge-
ten gat aan de Zwarte Zee. De rest van
zijn leven smeekte hij om naar Rome te
mogen terugkeren, maar zijn verzoeken
werden nooit ingewilligd. En dus was het
leven van Ovidius verwoest. Maar de po-
ezie van Ovidius heeft het Romeinse Rijk
overleefd. De dichter Mandelstam werd
door de Sovjet-beulen van Stalin ver-
moord, maar de poëzie van Mandelstam
heeft de Sovjet-Unie overleefd. De dich-
ter Lorca werd door het tuig van Spanjes
generalissimo Franco vermoord, maar
de poëzie van Lorca heeft de dictatuur
van Franco overleefd. Misschien mogen
we wedden dat de kunst de tirannen
overwint. Het zijn de kunstenaars van de
wereld, en vooral zij die dapper genoeg
zijn om tegen autoritair gezag in opstand
te komen, over wie we ons zorgen moe-
ten maken en voor wier veiligheid we
moeten vechten.

Waffen SS

Niet alle schrijvers of kunstenaars willen
een publieke rol spelen of lukken daar
goed in. Zij die dat wel doen – Harold
Pinter, Susan Sontag, Günter Grass, Gra-
ham Greene, Gabriel Garcia Marquez –
dreigen beschimpt en bespot te worden,
zelfs in een vrije maatschappij. Sontag
werd uitgelachen om haar felle uitspra-
ken over het Bosnische conflict, omdat
het soms klonk alsof ze het onderwerp
Sarajevo als haar privébezit beschouw-
de. Pinters uitvallen tegen het buiten-
landbeleid van de VS en zijn ‘champag-
nesocialisme’ werden op veel spot ont-
haald. De grote zichtbaarheid van Grass
als publiek intellectueel en nemesis van
de regeerders van Duitsland leidden tot
schadenfreude toen aan het licht kwam
dat hij lang geleden zijn korte tijd als
dienstplichtige bij de Waffen SS, in de
laatste dagen van de Tweede Wereldoor-
log, had verzwegen. De vriendschap van
Garcia Marquez met Fidel Castro en de
banden van Green met generaal Omar
Torrijos van Panama maakten hen tot
politieke doelwitten.
Wanneer kunstenaars zich aan politiek
wagen, lopen hun reputatie en hun inte-
griteit altijd gevaar. Maar buiten de vrije
wereld, daar waar kritiek op de macht in
het beste geval moeilijk en in het slecht-
ste bijna onmogelijk is – China heeft
geen columnisten zoals Thomas Fried-
man, Maureen Dowd of Charles Krau-
thammer – zijn creatieve mensen als Ai
Weiwei en zijn collega’s vaak de enigen
met de moed om de waarheid te spreken
tegen de leugens van de tirannen. Wij
hadden de getuigen van de samizdat no-
dig om de lelijkheid van de Sovjet-Unie
te onthullen. Vandaag is de regering van
China de grootste bedreiging voor de
vrije meningsuiting. Daarom hebben wij
Ai Weiwei, Liao Yiwu en Liu Xiabo nodig.
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Het World Voices Festival van de PEN-club
vindt plaats van 25 april tot 1 mei in New
York.

De grote turbinezaal van het Tate Mo-
dern in Londen, een gewezen elektrici-
teitscentrale, is voor een kunstenaar erg
moeilijk op een overtuigende manier te
vullen. Haar immense afmetingen doen
de verbeelding krimpen, behalve voor
een selecte groep van moderne kunste-
naars die de geheimen van de schaal be-
grijpen en weten hoe je iets interessants
kunt vertellen wanneer je ook iets groots
te vertellen hebt. Ooit stond de giganti-
sche spin van Louise Bourgeois dreigend
in deze zaal. De Marsya’s van Anish Ka-
poor, enorme, holle trompetvormen van
een uitgerekt materiaal dat aan ge-
striemde huid deed denken, triomfeer-
den majesteitelijk over de ruimte.

Stoflong

In oktober vorig jaar bedekte de toon-
aangevende Chinese kunstenaar Ai Wei-
wei de vloer van de turbinezaal met zijn
Sunflower Seeds, een installatie van hon-
derd miljoen piepkleine porseleinen
zonnebloempitten, elk een meesterlijk
stukje handwerk. Geen twee zijn iden-
tiek. Sunflower Seeds is een tapijt van
het leven, veelsoortig, onverklaarbaar en
vreemd, in de beste surrealistische bete-
kenis van het woord. De zaadjes waren
bedoeld om op te lopen, maar het werk
had nog iets vreemds in petto. Het bleek
dat ze een fijn stof afgaven wanneer erop
getrapt werd, een stof dat de longen kon
beschadigen. Deze symbolische voorstel-
ling van het leven kon dus een gevaar
voor levende wezens zijn. De tentoon-
stelling werd afgezet en de bezoekers
moesten voorzichtig rond een bepaalde
perimeter wandelen.
Kunst kan gevaarlijk zijn. Heel vaak is ze
voor de kunstenaars zelf gevaarlijk ge-
bleken. Op 4 april werd Ai Weiwei door
de Chinese overheid gearresteerd toen
hij op een vliegtuig naar Hong Kong wil-
de stappen. Hij verdween spoorloos. Zijn
studio werd doorzocht, computers en an-
dere zaken werden meegenomen. Sinds-
dien heeft het bewind toespelingen op
zijn ‘misdaden’ in de pers laten uitlek-
ken. Hij zou zich schuldig hebben ge-
maakt aan belastingontduiking en por-
nografie. Mensen die hem kennen, gelo-
ven dat niet. Het Chinese bewind, geër-
gerd door de onverbloemde taal van zijn
beroemdste kunstenaar, een man die tot
nu toe door zijn faam beschermd werd,
heeft besloten hem op de brutaalste ma-
nier het zwijgen op te leggen.
Op de dag van Ai Weiwei’s aanhouding
werd Wen Tao, een freelance journalist

die met de kunstenaar samenwerkte,
door onbekenden op straat in Peking
ontvoerd. De politie weigert te zeggen
wie verantwoordelijk is voor zijn ver-
dwijning.
De berichten dat Ai Weiwei begint te ‘be-
kennen’, maken zijn verdwijning nog on-
rustwekkender. Hij moet zo snel moge-
lijk worden vrijgelaten. De regeringen
van de vrije wereld moeten hun verant-
woordelijkheid opnemen.
Maar Ai Weiwei is niet de enige Chinese
kunstenaar met ernstige problemen. De
grote schrijver Liao Yiwu heeft geen toe-
lating gekregen om deze maand naar de
Verenigde Staten te komen om in New
York het World Voices Festival van de
PEN-club bij te wonen. Er wordt ge-
vreesd dat hij het volgende doelwist van
het regime zal zijn. De overheid heeft
hem bovendien gevraagd om een docu-
ment te ondertekenen waarin hij belooft
geen ‘illegale’ werken buiten China te
publiceren (al zijn werken, waaronder
het buitengewone boek dat wij als The
Corpse Walker kennen, zijn in China al
sinds jaren verboden). Binnenkort zal in
de VS en Europa een nieuwe bundel ver-
schijnen, God is Red, en de bezorgdheid

is groot dat de auteur op zijn beurt zal
verdwijnen.
In februari werd de schrijver Ye Du opge-
pakt en verdween hij net als Weiwei. Nog
steeds weet niemand waar hij zich be-
vindt. Hij is niet officieel aangeklaagd.
Hij heeft geen contact kunnen opnemen
met zijn familie of zijn advocaten.
Teng Biao, een schrijver en mensenrech-
tenadvocaat, is een van verscheidene
vooraanstaande Chinese mensenrechte-
nadvocaten die sinds februari verdwe-
nen zijn.
Liu Xianbin, een schrijver, werd deze
maand vrijgelaten na tien jaar cel omdat
hij tot subversie zou hebben aangezet.
Dat was ook de aanklacht tegen Liu Xia-
bo, de winnaar van de Nobelprijs voor de
Vrede, die nog altijd een straf van tien
jaar uitzit.
Andere schrijvers, kunstenaars en acti-
visten die in de draconische repressie
zijn aangehouden of verdwenen, zijn
Zhu Yufu, die sinds 5 maart vastzit en op
10 april officieel werd gearresteerd; Liu
Zhengqing, die sinds 25 maart weder-
rechtelijk incommunicado wordt gehou-
den op een onbekende plaats (zijn vrouw
heeft hem sinds die datum niet meer

Gevaarlijke kunst
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Alexis de Tocqueville, de naam wordt gelinkt aan een vuistdik standaardwerk, uit de eerste helft van de 19de eeuw, over de
democratie in Amerika. Nu het in het Nederlands is vertaald gaat MARC HOOGHE na hoe actueel zijn inzichten nog zijn.

MARC HOOGHE
Wie? Hoogleraar politieke wetenschap-
pen aan de KULeuven.
Wat? Het cynisme van de aanslepende
politieke crisis bedreigt de democratie
zelf.
Waarom? Democratie is het zoeken naar
een compromis en samenwerking.

Democratie komt altijd neer op een
delicate evenwichtsoefening. Je moet
onderhandelen met mensen die funda-
menteel andere opvattingen hebben dan
jijzelf, en het uiteindelijke compromis
zal onvermijdelijk een heel eind af liggen
van je oorspronkelijke doelstellingen.
Maar tenzij je een absolute meerderheid
kunt veroveren, of Kadhafi-methoden
gebruikt, is er geen enkel alternatief voor
het aanvaarden van een eerbaar compro-
mis. Zoeken naar overeenstemming en
akkoorden behoort tot de kern van elk
democratisch stelsel.
Dat is helemaal niet vanzelfsprekend:
het is veel gemakkelijker om je in te gra-
ven in je eigen grote gelijk, en dat geldt
niet alleen voor Ware Finnen, Ware Vla-
mingen of Ware Amerikanen die de idea-
len van de Tea Party hoog houden. Het is
dan ook een van de oudste vragen in de
politieke wetenschappen: hoe zorg je er-
voor dat mensen met tegengestelde idee-
en en belangen uiteindelijk toch met el-
kaar samenwerken, om zoiets gemeen-
schappelijks op te bouwen? Het klassie-

ke antwoord daarop dateert intussen van
180 jaar geleden, toen Alexis de Tocque-
ville zijn studie schreef over de Ameri-
kaanse democratie: samenleven leer je,
door samen verenigingen op te zetten,
met elkaar te praten en elkaar beter te le-
ren kennen. Dat soort gemeenschapsge-
voel is volgens de Tocqueville onmis-
baar: anders bekijken we de zaken enkel
en alleen vanuit ons eigen egoïstische
standpunt, en hebben we geen oog voor
het bredere maatschappelijk geheel.

Bindend weefsel

Het werk van de Tocqueville heeft een
enorme impact gehad. De Amerikanen
baseren hun zelfbeeld op de spiegel die
de Tocqueville hen voorhield: ze zien
zich als een nation of joiners, die con-
stant lid worden van allerlei verenigin-
gen. Binnen de sociale wetenschappen
ligt hij aan de basis van de stroming die
het belang benadrukt van gemeen-
schapsvorming, maatschappelijk mid-
denveld en gedeelde normen en waar-
den. Dat zijn werk nu pas in het Neder-
lands vertaald wordt, heeft vooral te ma-
ken met de omvang en de vele
uitweidingen, die een hedendaagse uit-
gever er zonder al te veel pardon zou heb-
ben uitgegooid. Toch blijft Over de demo-
cratie in Amerika een monumentaal
werk, dat niets van zijn actualiteit verlo-
ren heeft.
Zeker nu zien we dat de democratische
spelregels volgen niet altijd even vanzelf-
sprekend is. Het is veel gemakkelijker
zijn toevlucht te nemen tot extremisme
en groepen van de bevolking tegen el-
kaar op te zetten. De Tocqueville, daaren-
tegen, gaat voortdurend op zoek naar
datgene wat ons bindt, en waarrond we
wel kunnen samenwerken. Die samen-
werking hoeft niet eens gebaseerd te zijn

op menslievendheid of altruïsme: meest-
al is het een zaak van welbegrepen eigen-
belang om ook samen te werken met die-
genen waarmee we het niet 100 procent
eens zijn.

Het werk van de Tocqueville wordt soms
gebruikt als argument om de rol van de
overheid terug te dringen: als mensen
kunnen samenwerken binnen het maat-
schappelijk middenveld, om zo samen
iets op te bouwen, dan hebben we toch
geen nood meer aan staatsinterventie?
In werkelijkheid zie je echter dat het zo
niet werkt: het is juist in die landen waar
de overheid sterk aanwezig is met infra-
structuur en subsidies dat het maat-
schappelijk middenveld het best functio-
neert. Een overheid die drastisch bezui-
nigt, zoals in Groot-Brittannië, veroor-
zaakt onvermijdelijk ook minder
engagement bij de bevolking. De reto-
riek van de Britse regering-Cameron
over de noodzaak van een Big Society,
waarin mensen zelf verantwoordelijk-

heid nemen, zal weinig veranderen aan
die wetmatigheid.

Voorbeeldfunctie

Er is ook een andere manier waarop de
overheid een democratische politieke
cultuur kan ondersteunen. Mensen moe-
ten ook vertrouwen kunnen hebben in de
manier waarop het systeem functio-
neert. Burgers zullen hun tijd niet inves-
teren in een gemeenschapscentrum, een
vrijwilligersorganisatie of een ander
project, als een nalatige overheid dat
soort projecten met één pennentrek kan
liquideren. We verwachten van de staat
dat hij zorgt voor het algemeen belang,
en de politiek vervult op die manier een
belangrijke voorbeeldfunctie voor de he-
le samenleving. Dat is meteen het gevaar
van de huidige politieke patstelling. Ook
nu zijn de winnaars van de verkiezingen
nog altijd bereid ons algemeen belang
(bijvoorbeeld onze pensioenen, of de
staatsschuld die we de komende decen-
nia zullen moeten afbetalen) te gijzelen
om de eigen partijbelangen veilig te stel-
len. Vier jaar geleden kon Leterme nog
scoren met de oneliner ‘Wie gelooft die
mensen nog?’ Nu is de vraag eerder: ‘Wie
gelooft de politiek nog?’, en de schade die
zo wordt aangericht, is onherstelbaar.
Het kostbare weefsel, waarover men het
zo graag heeft, wordt uit elkaar gerukt
door het brutale cynisme van sommige
politici die het woord ‘compromis’ niet
over hun lippen krijgen. Wat ook de uit-
komst van het debat zal zijn, we weten nu
al dat het jaren werk zal vergen om dat
noodzakelijke politiek vertrouwen weer
op te bouwen.

Alexis de Tocqueville, ‘Over de democratie in
Amerika’, Lemniscaat, 1166 bladzijden,
64,50 euro.

Hoe werkt democratie?

Het kostbare weefsel
wordt uit elkaar
gerukt door het 
brutale cynisme van
politici die het
woord ‘compromis’
niet over de lippen
krijgen

Het Poëziecentrum heeft
nooit zijn subsidies verloren
en weer teruggekregen (DS 22
april). De toenmalige minister
van Cultuur, Bert Anciaux,
haalde de subsidie van het Po-
eziecentrum wel weg uit het
Fonds voor de Letteren en be-
sliste de organisatie nadien
nominatim te subsidiëren.

3D. Het onderzoek naar de in-
vloed van 3D op de ruimtelijke
oriëntatie (DS 22 april) is deze
maand in het blad EOS te le-
zen.

Vinaigrette. In DS Magazine
bij deze weekendkrant is op
bladzijde 63 een recept voor
vinaigrette verdwenen onder
een advertentie. U vindt het
op:

- ONLINE
www.standaard.be/recepten

CORRECTIES &
AANVULLINGEN

© Joris Snaet


