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jet-republiek Oekraïne werd Moskou de
grootste vijand van de OOeN. Toen Bandera
in 1959 door de Russische geheime dienst in
München werd vermoord, ontstond een pos-
tume cultus van de Leider, die nog steeds be-
staat. Na het uiteenvallen van de USSR wer-
den in West-Oekraïne Bandera-musea geo-
pend en standbeelden opgericht. De pro-wes-
terse president Viktor Joesjtsjenko verklaarde
Bandera in 2010 tot held van de natie (zijn op-
volger Janoekovitsj maakte dat weer onge-
daan). Veel Oekraïners beschouwen de OePA
als het dappere opstandelingenleger dat na
de oorlog doorvocht tegen Moskou.

Ro s s o l i n sk i ’s boek is meer dan een biografie,
omdat Bandera postuum een tweede leven
heeft gekregen. Hij beschrijft hoe beide kam-
pen de waarheid over de gruwelen van de
20ste eeuw naar hun hand zetten. Het Krem-
lin stelt Bandera nog steeds voor als de baar-
lijke duivel, maar verzwijgt de Stalin-terreur
in Oekraïne. Ook veel Oekraïense historici lo-
pen nog steeds met een grote boog om de fei-
ten heen. Vier van de vijf geplande bijeen-
komsten over Rossolinski’s boek in Oekraïne
werden afgeblazen na bedreigingen door ex-
tremisten. De totale vertrouwensbreuk tus-
sen Oekraïne en Rusland heeft de situatie er
niet beter op gemaakt.

Oost-Europa worstelt met de gevolgen van
de dubbele bezetting: op vijf jaar naziterreur
volgde 45 jaar communisme. Om dat te ver-
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Arthur K. Wheelock Jr.: Jan Lievens. A Dutch
Master Rediscovered.Geb., Yale University
Press 2008, 308 blz., van €59,95 voor €25,- bij
Premsela in Amsterdam (020-6624266; premse-
la.nl)

Fraai overzichtsboek met alle werken van Jan
Lievens (1607-1674), de schilder en tekenaar die
in zijn jonge jaren bevriend was met Rembrandt
en later in Londen en Antwerpen werkte.

Susan Ratcliffe: Oxford Treasury of Sayings
& Quotations. Geb., Oxford University Press
2011, 696 blz., van €29,95 voor €14,50 bij Pari-
mar/de Boekenmarkt Den Haag (070-3658226;
p a r i m a r. n l )

‘The man who reads is the man who leads.’
Prachtige uitdrukking, maar wie bedacht hem
ook weer? Dit handzame citaten- en uitdrukkin-
genboek geeft antwoord op brondilemma’s.

VAN LASCAUX TOT DAMIEN HIRST

Walter Laqueur:After the Fall. The End of the
European Dream and the Decline of a Conti-
nent. Geb., Thomas Dunne Books 2011, 323
blz., van €26,40 voor €10,90 bij Nayler & Co
Den Haag (070-3605454; naylerco.nl)

De auteur claimt de financiële en politieke crisis
in Europa te hebben voorspeld. Hij gaat in op
immigratie, de relaties tussen Europa, Ru s l a n d
en Turkije en de toekomstige vergrijzing.

Shirley Neilsen Blum (red.): Henri Matisse.
Rooms with a View.Geb., The Monacelli Press
2010, 192 blz., van €60,- voor €20,- bij Het Mar-
tyrium in Amsterdam (020-6732092; hetmartyri-
um.nl)

De kamer met uitzicht is op veel schilderijen van
Henri Matisse te vinden. In dit boek neemt deze
kunsthistorica ruim vijftig werken van de Franse
kunstenaar met dit thema nader onder de loep.

Joel Harrington: Dagboek van een beul.
Paperback, De Bezige Bij 2013, 363 blz., van
€22,90 voor €7,90 bij Tialda (ramsj.nl) en Steven
Sterk Amsterdam (020-7401090)

De 17de-eeuwse Duitse beul Frantz Schmidt
hield al zijn executies bij. Historicus Harrington
deed onderzoek. ‘Het mag navrant klinken,
maar het is zo: Dagboek van een beul is een ver-
rukkelijk boek’, aldus Boeken (07-06-2013).

Amanda Renshaw (red.):
Het wereldmuseum van
de kunst.Geb., Ludion
2012, 992 blz., van €19 5 , -
voor €49,50 bij Scheltema
in Amsterdam (020-
5231412; scheltema.nl).
Ook bij Tialda en Roelants
in Nijmegen

Deze zeecontainer van een boek toont maar
liefst 3000 schilderijen, fresco’s, beelden, foto’s,
tapijten en andere artefacten, alle begeleid door
bondige info-blokjes. Van de grotten van Las-
caux en Koreaanse schilderkunst uit de 13de
eeuw tot Damien Hirst.

Jack the Dripper als communistische spion

Kunst en politiek
De verhouding tussen kunst en politiek kent tal van
ongerijmdheden. Zo gebruikten de Verenigde Staten
moderne kunst die conservatieve politici als
‘c o m m u n i s t i s c h’ beschouwden als propaganda.

Joes Segal:Kunst & politiek.
Tussen zuiverheid en propaganda.
Amsterdam University Press, 163 blz. € 14 ,9 5
*4

In zes heldere essays, gelardeerd met bizarre
anekdotes, laat cultuurhistoricus Segal zien dat
beeldende kunst op tal van manieren politiek
kan zijn of kan worden gemaakt.

De fascist blijft geliefd

Stepan Bandera (1909-1959)
Zijn naam is in Rusland een scheldwoord.
Hij collaboreerde met Hitler, joeg talloze Polen
over de kling en is een nationale held. Nu is er
zijn eerste wetenschappelijke biografie.

Grzegorz Rossolinski-Liebe: Ste p a n
Bandera. The Life and Afterlife of a Ukraini-
an Nationalist. Fascism, Genocide and Cult.
Uitgeverij Ibidem, 650 blz. € 39,9 9
*4

Historicus Rossolinski geeft de Oekraïense
fascisty Bandera postuum een tweede
leven in een eerste objectieve biografie.

De nieuwe machthebbers
in Kiev moeten Rossol i n s k i’s
boek goed lezen

Stepan Banderaop een postzegel uit 2009 ter viering van zijn 100ste verjaardag

Sebastiaan Kort oogst deze
week de boeken in de uitverkoop
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Muurschildering over de Fordfabrieken van de Mexicaanse schilder Diego Rivera (1886-1957) in het Detroit Art Institute, 1933

DUITSE BEUL

UITZICHT VAN MATISSE

CRISIS IN EUROPA

C I TAT E N

JAN LIEVENS

A d ve r t e n t i e

Door Bernard Hulsman

T
ijdens de Koude Oorlog be-
schouwden verschillende
Amerikaanse politici het werk
van abstracte schilders als

Jackson ‘the Dripper’Pollock en Bar-
nett Newman als een ‘communi sti sch
gevaar ’. Het was heel simpel, vond bij-
voorbeeld George Dondero, de Repu-
blikeinse afgevaardigde van Michigan:
‘Moderne kunst is communistisch om-
dat het verwrongen en lelijk is en om-
dat ze ons prachtige land niet verheer-
lijkt’. Volgens een andere afgevaardig-
de maakte Pollocks werk zelfs deel uit
van een communistisch complot: zijn
d r i p p i ngs waren gecodeerde landkaar-
ten waarmee de Sovjet-Unie raketaan-
vallen op de Verenigde Staten voorbe-
re i d de .

Niettemin gebruikte het Amerikaan-
se ministerie van Buitenlandse Zaken
het werk van abstracte Amerikaanse
schilders vanaf 1953 als propaganda
voor de VS, schrijft de Nederlandse

cultuurhistoricus Joes Segal in Kunst &
politiek. Tussen zuiverheid en propa-
ganda. Als tegenpool van de eenvormi-
ge socialistisch-realistische kunst in de
Sovjet-Unie ging het mee op reizende
tentoonstellingen om het buitenland-
se publiek te laten zien hoe open, plu-
riform en vooruitstrevend de VS wa-
ren. Dat was paradoxaal, schrijft Segal,
want ‘een elitaire, tijdens de jaren vijf-
tig slechts door weinigen begrepen en
gewaardeerde kunstvorm werd in
West-Europa gepresenteerd als visite-
kaartje van de Amerikaanse democra-
tie.’Toch was het een meesterzet van
de Amerikanen, vindt hij. Want hoe-
wel West-Europese intellectuelen
veelal anti-Amerikaans waren, raak-
ten velen van hen onder de indruk van
het abstracte expressionisme.

Het gebruik van moeilijke, moderne
kunst als politieke propaganda voor de
VS is een van de vele paradoxen in
Kunst & politiek . Met een goed oog
voor ongerijmdheden laat Segal in zes
heldere essays over onder meer kunst

in nazi-Duitsland en in de Volksrepu-
bliek China zien dat de verhouding tus-
sen kunst en politiek zelden eenduidig
was tussen 1914 en 2014. Zo bleken tal
van Duitse en Franse avant-gardisten,
die vóór 1914 veel werk hadden ge-
maakt van het shockeren van de burge-
rij, bij het uitbreken van de Eerste We-
reldoorlog doodgewone nationalis-

ten. De Duitse expressionist Franz
Marc zag in de oorlog bijvoorbeeld een
‘zuivering van het Duitse volk’. Hij
meldde zich in 1914 als vrijwilliger en
sneuvelde twee jaar later in Frankrijk.
In Rusland maakte Kazimir Malevitsj
naast abstracte werken als het Zwa r te
Vierkant uit 1915 ordinaire propagan-
dakunst, waarin de Duitse vijanden

steevast werden afgebeeld als bloed-
dorstige dikzakken.

Met zijn essays wil Segal ook duide-
lijk maken dat kunstwerken bijna altijd
voor verschillende en vaak onver-
wachte interpretaties vatbaar zijn. Zo
dacht nazi van het eerste uur Emil Nol-
de dat hij met zijn expressionistische
werk puur Duitse en Nordische kunst
maakte, maar werd hij in het Derde
Rijk tot zijn verbijstering tot ‘ont aarde’
kunstenaar verklaard en kreeg hij van
zijn partijgenoten een schilderverbod
opgelegd. En Diego Rivera, de Mexi-
caanse communist die ook als schilder
altijd een bijdrage wilde leveren aan de
klassenstrijd, kreeg in 1932 van Edsel
Ford, de zoon van de rijkste kapitalist
ter wereld, de opdracht om zijn werk
in de Fordfabrieken af te beelden op 27
gigantische muurschilderingen in het
Detroit Art Institute.

Impliciet is Kunst & politiek ook een
oproep tot herschrijving van de 20ste-
eeuwse kunstgeschiedenis. Veel
kunsthistorici en museumdirecteuren

beschouwen politieke, figuratieve
kunst nog altijd als ‘o n ku n s t ’, schrijft
Segal. Liever schenken ze aandacht
aan het Amerikaanse abstracte ex-
pressionisme en andere ‘z u ive re ’
kunst die ‘niets representeert buiten
zichzelf ’. Maar soms hadden ook de
‘z u ive re ’kunstenaars politieke bedoe-
lingen, merkt Segal op. Zo verklaarde
Barnett Newman in 1962 dat men zijn
colour field paintings moest beschou-
wen als niets minder dan ‘het einde
van het staatskapitalisme en totalita-
ri sme’. En als de zuivere kunstenaars
het niet zelf deden, dan maakte het
Amerikaanse ministerie van Buiten-
landse Zaken hun werk wel politiek.

Anderzijds is lang niet alle politieke,
in opdracht gemaakte kunst volgens
Segal propagandistische onkunst. ‘De
macht van de politiek om kunst tot
propaganda te reduceren wordt ge-
compenseerd door de macht van het
creatieve individu om propaganda
weer tot kunst te maken’, zo besluit hij
zijn boek.

Malevitsj maakte naast
abstracte werken ook
ordinaire propagandakunst

Door Laura Starink

N
aast het redelijk neutrale ch o -
ch l y, het culinaire O ek ro p y (in
het Oekraïens betekent dat dil-
le) en het grove Oekrofasjist y is
Bandérovts y nu het meest ge-
bruikte Russische scheld-

woord voor Oekraïners. Het verwijst naar de
West-Oekraïense terrorist en fascist Stepan
Bandera (1909-1959), leider van de OOeN (Or-
ganisatie van Oekraïense Nationalisten), die
collaboreerde met de nazi’s in de hoop op
een onafhankelijke staat Oekraïne. Hoe har-
der Moskou de Oekraïners uitscheldt voor
Bandérovts y, hoe populairder de P rovidnyk
(Leider) wordt en dat is een bedenkelijke ont-
wikkeling. Het uitstekende boek van de Pool-
se historicus Grzegorz Rossolinski-Liebe
(1979), de eerste wetenschappelijke biografie
van Bandera, komt dus als geroepen.

Stepan Bandera werd in 1909 geboren in
het West-Oekraïense dorp Stary Oehryniv in
een groot gezin van een Grieks-katholieke
priester, die als ‘Oekraïense nationalist’ op 10
juli 1941 na een proces in Kiev door de Rus-
sen werd geëxecuteerd. Zoals veel jongeren
in het interbellum sloot zijn zoon zich in de
jaren dertig aan bij fascistoïde studentenor-
ganisaties. Al gauw stapte hij over naar de Or-
ganisatie van Oekraïense Nationalisten, waar
de schriele student al heel jong een leidende
rol vervulde. Na een breuk met de oudere ge-
neratie werd hij de onbetwiste leider van de
OOeN-B, waarbij de B voor Bandera stond.

West-Oekraïne maakte destijds deel uit van
de herrezen Poolse republiek en de eerste
terroristische daden van de OOeN richtten
zich dan ook op de Poolse staat, die de Oek-
raïners discrimineerde. Bandera was een van
de organisatoren van de moord op de Poolse
minister van Binnenlandse Zaken Pieracki in
1934. Hij werd opgepakt en zat tot 1939 in
Poolse gevangenissen. Hij ontsnapte toen de
Duitsers Polen binnenvielen en verklaarde
zijn loyaliteit aan Hitler. De OOeN sprak zich
openlijk uit voor etnische zuivering van Oek-
raïne. Op 30 juni 1941 riep de OOeN in Lviv de
onafhankelijkheid van Oekraïne uit, maar dat
strookte niet met Hitlers plannen: Bandera
werd weer opgepakt en zat ondermeer in
concentratiekamp Sachsenhausen.

Po g r o m s
Bandera kwam in 1945 vrij, maar had in ge-
vangenschap grote invloed op de Oekraïense
nationalisten, die de Duitse bezetter hielpen
om Oekraïne te zuiveren van joden en Polen.
Zo deden OOeN-leden mee aan een aantal
gruwelijke pogroms in juli 1941 in Lviv. In
1943 werd de OePA opgericht (het Oekraïen-
se Opstandelingenleger), dat enkele duizen-
den joden en bijna 100.000 Polen vermoord-
de. Die ‘massamoord van Volhynië’ heeft de
verhoudingen tussen Polen (die wraak na-
men met een eigen beperktere moordcam-
pagne) en Oekraïne ernstig verstoord. In hoe-
verre Bandera, die de hele oorlog vastzat, di-
rect verantwoordelijk was voor de misdaden
is moeilijk te bepalen, maar dat hij groot-
schalige moord ‘voor de zaak’ to e j u i c h te
staat vast.

Toen de Oekraïense fascisten merkten dat
Duitsland de oorlog zou verliezen, distanti-
eerden ze zich van de nazi’s. Oekraïense his-
torici in de diaspora herschreven na de oor-
log de geschiedenis van de nationalisten: de
OePA was een verzetsleger tegen nazi’s én
communisten geweest, de moordpartijen op
Polen en joden werden verdonkeremaand.
Na de inlijving van West-Oekraïne bij de Sov-

werken is rust en evenwicht nodig, maar die
zijn door de Russische agressie inmiddels ver
te zoeken. Opnieuw is Rusland voor het Oost-
blok de grootste vijand: het is opmerkelijk dat
Polen ondanks de pijnlijke herinnering aan
Oekraïense moordpartijen in Volhynië in
1943 vierkant achter Oekraïne blijft staan.

Ve t e ra n e n st at u s
De inmenging van Rusland in de oorlog in
Oekraïne geeft nationalistische stromingen
de wind in de zeilen. Vrijwilligersbataljon
Azov (dat Marioepol verdedigt) wordt geleid
door een neonazi en ook de Rechtse Sector
koketteert met Bandera. Vorige maand zette
president Porosjenko zijn handtekening on-
der een wet waarmee de strijders van de
OePA een officiële veteranenstatus wordt
verleend. Tegelijkertijd verbood hij het ge-
bruik van communistische én nazistische
symbolen. De verwarring der geesten blijkt
uit de half als grap bedoelde geuzennaam
zjido-Banderovets ( joodse Bandera-aanhan-
ge r ) .

Voor alle duidelijkheid: extreem-rechtse
partijen hebben in Oekraïne vorig jaar de
kiesdrempel van vijf procent niet gehaald.
Maar je kunt in Kiev menig normale Oekraï-
ner tegenkomen, bij wie Bandera’s naam
geen enkele alarmbel doet afgaan. Natievor-
ming mag niet plaatsvinden op basis van ter-
reurdaden. Het is belangrijker Bandera-
standbeelden om te trekken dan Lenin te slo-
pen. De Oekraïners moeten zijn boek aan-
dachtig lezen, niet in de slachtofferrol krui-
pen en hun verleden onder ogen zien. Een
eerste aanzet is gegeven: vorige maand werd
een Oekraïens-Poolse historische commissie
ingesteld die de misdrijven in Volhynië moet
o n de rz o e ke n .
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