
Criteria voor humanistische kunst 
 
Het zoeken naar criteria voor humanistische kunst is een uitstekende exercitie om na 
te denken over het humanisme. Hiervan gaat een stimulans uit om het humanisme, 
zowel in de historische context alsook vertaald in het denken van nu en de actualiteit 
ervan, opnieuw onder de loep  te nemen. Daarmee kan het denken over humanisme 
verder komen.  
 
Kunst is een middel bij uitstek om die doelen en waarden te bevorderen waar het 
humanisme voor staat: menselijkheid, zelfontplooiing, ontwikkeling, vrijheid, 
verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en kritisch denken.  
De meest aangehaalde quote van Paul Klee indertijd “Kunst maakt zichtbaar” geeft 
een belangrijke functie van kunst aan, die essentieel is als motor om de waarden van 
het humanisme in de praktijk te brengen. Kunst stelt vragen, daar waar 
maatschappelijke verworvenheden in het negatieve dreigen te verzanden. Kunst 
houdt de maatschappij spiegels voor, waar de gemeenschap de nadelen van de 
voordelen nog niet ziet.   
 
Met name in de jaren ’70 van de vorige eeuw hadden kritische kunststromingen met 
het label avant-garde de pretentie de maatschappij te willen veranderen. Dat was 
ook de tijd van bevrijding, voor vrouwen, seksueel, bevrijding van religies. 
Kunstuitingen in vele gedaanten hebben daar zeer toe bijgedragen. 
 
In de jaren ’80 kropen veel kunstenaars weer in hun schulp, omdat het willen 
veranderen van de wereld als illusoir werd gezien. Het persoonlijke was nog nooit zo 
politiek geweest. Daarna spatte de kunst alle kanten op. De figuratie kwam in alle 
hevigheid en in allerlei gedaanten weer terug, maar ook abstractie ontwikkelde zich 
weer in grote verscheidenheid. Onder invloed van kunstuitingen als installaties, een 
kunstvorm die in concept uitgaat van de gegeven locatie, ging een aantal 
kunstenaars zich weer losmaken van traditionele kunstzinnige middelen als doek en 
kwast. Zij gingen zich bedienen van andere  materialen, appellerend aan 
maatschappelijke situaties, voor hun kunst- en maatschappijkritische projecten.  
De recente installatie van een treincoupé in een tehuis voor demente bejaarden zou 
je als een voortvloeisel daarvan kunnen zien. 
 
Voor het zoeken van criteria in kunst om ze te kwalificeren als ‘humanistische kunst’ 
mag een ruimdenkend kader worden aangehouden, inherent aan de ruimdenkende 
humanist. In principe gaat zo ongeveer alle kunst over menselijkheid. Duidelijk 
uitgesloten zouden in elk geval wel kunnen worden: 

- Propagandistische kunst: kunst die tot doel heeft om bepaalde 
denkbeelden van regimes, opvattingen die tegen vrijheid e.a. denkbeelden 
van het humanisme ingaan, te promoten. Zelfs kunst met een al te 
nadrukkelijke humanistische lading is discutabel. Als de boodschap in 
kunst voorop staat, is de artisticiteit vaak in het gedrang. 

- religieuze kunst: kunst, gebaseerd op religieuze opvattingen uit zich 
tegenwoordig niet meer zo duidelijk als vroeger, in afbeeldingen van de 
Heilige Maria bijvoorbeeld. Maar met de toename van het geloven, zijn er 
ook kunstenaars die vanuit religie werken, zonder dat  meteen te zien is. 
Wat te denken van de kunstenaar Marc Mulders, waarvan zijn engagement 
met het Christelijk geloof algemeen bekend is: in een werk over: ‘Het 



laatste Oordeel’ verwerkt hij een foto van 9.11. Enerzijds wordt hem 
religieus fanatisme verweten, anderzijds stelt hij dat juist aan de kaak. Een 
verborgen symboliek, waar onze 17e eeuwse meesters ook dol op waren, 
is bij Mulders bijvoorbeeld aanwezig in zijn bloemschilderijen, die staan 
voor de ‘kracht van god’ die immers overal in aanwezig zou zijn. 
Humanisme kent trouwens ook een religieuze tak. Een tak, die de 
menselijke waarden in geloven voorop stelt. Je zou denken dat Mulders de 
christelijke waarden voorop stelt. 

- Wat te denken van kunstenaars die zich van een van religie afgeleide 
beeldtaal bedienen, om humanistische waarden uit te dragen, zoals de 
beeldhouwer Huub Kortekaas? 

 
Evenals in de jaren ’70, toen we ‘van god los’ leken te zijn voor wat betreft de vraag: 
‘Wat is kunst’? Het antwoord daarop was: ‘Kunst is kunst, als er kunst op staat’.  
Zo kunnen we ook de vraag: ‘Wat is humanistische kunst’? beantwoorden met: 
‘Humanistische kunst is humanistische kunst als er humanistische kunst op staat’. 
 
Voorlopig is het idee, de website open te stellen voor professionele kunstenaars die 
lid zijn van het Humanistisch Verbond. Van de kunstenaars wordt verwacht, dat zij 
een tekst toevoegen met een motivatie die aangeeft dat zij zichzelf of hun werk als 
humanistisch beschouwen. Vier keer per jaar, zal er, parallel aan het verschijnen van 
ons blad Humus, een keuze worden gemaakt voor een digitale expositie. 
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