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Hoe kan kunst een bijdrage leveren aan de verster-

king van de mensenrechten in de wereld? Deze vraag 

stond centraal op een teach-in, een interactief sympo-

sium dat eind mei 2010 in Middelburg werd belegd. 

Kunstenaars, onderzoekers en publiek bogen zich over 

het probleem. Westerlingen koppelen de schendingen 

van de mensenrechten aan verafgelegen plaatsen en 

oplossingen worden gezocht in abstracte organisatori-

sche modellen. Kunst overbrugt zowel de ruimtelijke 

als de geestelijke afstand. Dan gaat het niet om muse-

umkunst maar kunst als de stem van gewone, creatieve 

burgers, die in hun eigen omgeving misstanden aan-

pakken.

Vier Vrijheden
Het initiatief om kunstenaars en onderzoekers bij 

elkaar te brengen kwam van Iris de Leeuw, grafisch 

kunstenaar uit St. Abtskerke, die haar netwerk van 

collegae uit de Verenigde Staten, Engeland en Zweden 

in contact bracht met onderzoekers uit de regio om 

het thema mensenrechten te exploreren. In boekhan-

del de Drukkerij in Middelburg waren hun producten 

te zien. [www.irisdeleeuw.com]

Als ontwerper van vier nieuwe posters voor de Vier 

Vrijheden (van meningsuiting, godsdienst en vrijwa-

ring van gebrek en van vrees) legde De Leeuw een 

rechtstreeks verband met de uitreiking van de Four 

Freedoms Medals op 29 mei 2010. Het symposium 

werd belegd in het Roosevelt Study Center, het onder-

zoeksinstituut voor twintigste-eeuwse Amerikaanse 

geschiedenis in Middelburg. Barbara Oomen, univer-

sitair hoofddocent Rechten aan de Roosevelt Academy 

in Middelburg, riep de uitspraak van Eleanor Roose-

velt in herinnering dat mensenrechten dicht bij huis 

beginnen, omdat ze anders hun betekenis voor een 

groter geheel verliezen. Samen met Roosevelt Acade-

my-student Djeyhoun Ostowar richtte De Leeuw twee 

websites in om de vrijheidsuitingen van kunstenaars 

te tonen, een internationale en een Nederlandse vari-

ant.[www.freedomhouse-art.org, www.cmo.nl/pmre/].

Work Progress Administration
Officieel heette de bijeenkomst een teach-in. Deze 

echo van de jaren zestig gaf aan dat er een lange tra-

ditie bestaat van vooral grafische ontwerpers die hun 

creativiteit en expertise in dienst stellen van sociale 

actiegroepen: buurtbewoners die een puinhoop in een 

park willen veranderen, onderbetaalde seizoenswer-

kers die hun situatie willen verbeteren en huurders 

die hun huisbazen willen aanpakken. Historicus 

Huub Sanders putte talrijke voorbeelden uit de col-

lectie van het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis in Amsterdam waar tienduizenden affi-

ches, drukwerk, films, illustraties en foto’s bewaard 

worden. [www.iisg.nl] 

Bess Frimodig, van oorsprong Zweedse maar 

werkzaam in Londen, legde uit dat de sociale func-

tie van kunst altijd met een persoonlijke visie op de 

samenleving begint, die vormgegeven wordt en in de 

publieke ruimte gaat werken. Daarom was het kun-

KUNST EN MENSENRECHTEN?
DICHT BIJ HUIS BEGINNEN!

tekst Hans Krabbendam

(uiterst links) Iris 
de Leeuw, Freedom 
from Fear (2007); 
(linksboven) John 
Philips, World Hug 
(2010; (linksonder) 
Bess Frimodig, To let; 
(rechts) John Philips, 
Slavery Project.
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Tupac Amaru print studio (Tumis) adviseert ze orga-

nisaties hoe ze visuele middelen kunnen benutten om 

hun leefomgeving te verbeteren. [www.favianna.com]

Positieve discriminatie is een klucht 
Amos Paul Kennedy Jr. komt oorspronkelijk uit de 

zuidelijke Amerikaanse staat Alabama, waar zijn 

vader hem leerde dat de wereld veranderen begint 

met kleine daden en niet met ambitieuze projecten. 

Hij past dat toe door traditionele overtuigingen, of 

die nu links of rechts zijn, met een paar woorden 

op zijn kop te zetten. (‘Zalig zijn de vredestichters’, 

maar ook: ‘positieve discriminatie is een klucht’). Zijn 

posterkunst kan razendsnel inspelen op de actualiteit, 

kost relatief weinig en maakt de autoriteiten uiterst 

ongemakkelijk en is dus effectief. Zijn drijfveer is 

een tweeledige opvatting van vrijheid: eerst dat je zelf 

niemand onderdrukt en vervolgens dat je niet toelaat 

dat jij wordt onderdrukt. Twee kostbare lessen uit de 

Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Amos leert 

zijn druktechniek aan jonge mensen die met verras-

sende teksten komen zoals ‘True people believe’ en 

‘No memories, no experience, no civilization’. Zijn 

affiches zijn allemaal verschillend, ook al dragen ze 

dezelfde tekst. Zo weerspiegelen ze de verschillen 

tussen mensen, die hun menselijkheid gemeenschap-

pelijk hebben. Deze kunst staat dicht bij de burgers 

omdat ze hun eigen ideeën vormgeven, of zoals 

Kennedy met een grote dosis zelfrelativering zegt: 

drukken is niets meer dan inkt op papier smeren. [Zie 

zijn aansprekende resultaten op www.kennedyprints.

com]

Elk van de kunstenaars werkt dicht bij huis met 

en voor mensen wier rechten in de knel komen. 

Vaak zetten zij humor in om de boodschap aan te 

plakken, soms moet de wrange werkelijkheid ont-

hutsend getoond worden. Als aanmoediging om 

dicht bij huis aan verheven doelstellingen, zoals 

mensenrechten, te werken, kreeg iedere deelnemer 

een ‘boodschap’ mee naar huis: een handgedrukte 

letterpress freedomposter van Kennedy. De conclusie 

van deze zeer geslaagde en inspirerende ontmoeting 

wijst in de richting van een nog onzichtbare wereld-

beweging in de kunst rond vrede en mensenrechten. 

Freedomhouse-Art is een groep die probeert deze 

beweging aan elkaar te knopen door social networ-

king, workshops en conferenties waarbij kunst als 

middel centraal staat.

stenaarsprogramma van Franklin D. Roosevelt in de 

jaren dertig van de twintigste eeuw tegendraads en 

vernieuwend. Tegendraads, omdat hij investeerde in 

kunst terwijl de meeste overheden in tijden van eco-

nomische crisis juist korten op cultuur (Hear! Hear!) 

Duizenden kunstenaars kregen via de Work Progress 

Administration een toelage en konden aan de slag 

gaan. Zijn programma was vernieuwend omdat kunst 

tegemoet kwam aan de diepgevoelde behoefte om 

hoop en wanhoop uit te beelden en met anderen te 

delen, en omdat het grafische kunstenaars uit hun 

isolement haalde. Commerciële posterproductie popu-

lariseerde deze kunstvorm. Kunsten bloeiden en het 

effect ijlde nog decennia na: de samenwerking en 

kameraadschap, de beschikbaarheid van gereedschap, 

ruimte en tijd en het aanvaarden van minderheden, 

vrouwen en immigranten als volwaardige kunste-

naars, gaf de kunst in Amerika een enorme impuls en 

bereikte een breed publiek. [www.bessfrimodig.com]

Kunst en buurtwerk
‘Kunst laat je scherper zien’, sprak een Anglicaanse 

aartsbisschop en Bess brengt dat in de praktijk in haar 

Londense wijk door ‘te koop’-aanplakbiljetten listig 

om te toveren in ‘te huur’-plakkaten, waarop de tekort-

komingen van veel huurcomplexen openbaar worden: 

de meeste huurders zijn kakkerlakken en je krijgt de 

vuilnis er gratis bij. De humor werd wel eens verkeerd 

begrepen: posters voor ‘nest-eggs’ (appeltjes-voor-de-

dorst voor investeerders) werden als aankondigingen 

van nieuwe winkels gelezen.

Op grotere schaal deed John Phillips hetzelfde in 

de wijk Paddington. In de Paddington Printshop (nu 

London Print Studio) vonden kunstenaars en buurt-

verenigingen elkaar. Buurtbewoners deelden hun zor-

gen, maakten een plan, riepen de hulp in van druk-

kers om hun project aan te kondigen, de achterban te 

mobiliseren en hun belangen tegen machtige project-

ontwikkelaars te verdedigen. Het mooiste voorbeeld 

was een poster met de publicatie van de telefoonnum-

mers van dure advocaten die een sociale woonwijk 

moesten helpen privatiseren, waardoor de opdrachtge-

ver duizenden ponden aan uurvergoedingen op moest 

hoesten: een effectief middel om meer openheid te 

forceren. [www.londonprintstudio.org.uk] 

In een kort video-interview via Skype vertelde 

Favianna Rodriguez over haar activiteiten als grafisch 

kunstenaar in Californië. Als voorzitter van de Taller 

(links) Favianna Rodriguez tijdens het International Women’s Day Event in Vancouver, 2009; (rechts) Amos Kennedy aan de proef-
press printer in Italie

(rechts) Favianna Rodriguez, Farm Workers of the World, United! Smash the WTO, 2003; (midden) Favianna Rodriguez, Designs on 
Democracy, 2004; (rechts) Amos Kennedy, Dance is eros incarnate!.


