
ArtWay – Concept jaarplan 2021 

 

- Vernieuwing van de website. Begint in januari en is waarschijnlijk in april klaar. Ook 

nalopen van alle links en waar nodig updaten van de informatie. 

 

- Een kleine wijziging in de aanpak van de meditaties: 1 x per maand een kortere meditatie 

dan gewoonlijk aan de hand van het oecumenische leesrooster. Deze heb ik al klaar, omdat ik 

ze over de afgelopen jaren voor het tijdschrift Laetare heb geschreven. 

 

- Ook een wijziging in samenhang met de wijziging van de website: alleen de drie rubrieken 

beeldende meditaties, blogs en agenda blijven vast op de frontpage – deze blijven dus 

aangevuld zoals nu. Andere bijdrages komen als wisselende blokken onder deze drie 

rubrieken, al naargelang er iets binnenkomt of ikzelf iets wil plaatsen. Alles verdwijnt na een 

poosje in het ‘archief’, d.w.z. de rubrieken in het menu. 

 

- Uitbouw van de Portugese afdeling. Ook Franse en Duitse afdeling aanvullen. 

 

- Zoeken van een uitgever van de Engelse versie van Kunst D.V. Helaas konden wegens het 

overlijden van John Kok de afspraken met Dordt College Press niet doorgaan. Buijten & 

Schipperheijn heeft al wel wat geprobeerd, maar tot nu toe zonder resultaat. Uitgevers zijn 

terughoudend vanwege corona (minder fondsen). Square Halo Press is geïnteresseerd, maar 

wacht nog even af. Het boek is al zo goed als klaar in het Engels. Roger is bezig om de 

Introductie te vertalen en aan te passen aan de Amerikaanse context en verder moet het 

hoofdstuk van Wessel Stoker nog vertaald worden. 

 

- Marleen werkt mee aan een boek over de zeven werken van barmhartigheid, een initiatief 

van De Roos. Buijten & Schipperheijn geeft het uit. Er komt een werkboek met een oplage 

van 25.000 en een boek. De PKN gaat dit materiaal onder haar kerken verspreiden. Komt uit 

rond juni. 

 

- De Rookmaakerprijs voor jonge kunstenaars. 

 

- Er zijn nog (vage) plannen voor een symposium rond Kunst D.V. 

 

- Arjan de Visser heeft het initiatief genomen om in 2021 een platform/netwerk op te gaan 

zetten rond het religie/filosofie/kunst/vorming onderwijs op middelbare scholen. Hij wil daar 

met een groep mensen nieuw materiaal voor gaan ontwikkelen.  

Arjan: ‘Ik loop al een tijdje met het idee rond om filosofie, vorming, onderwijs, kunst en 

religie dichter bij elkaar te brengen. Ikzelf ben filosoof en doceer op het Ichthus College 

filosofie, vorming en toerusting en CKV. Ik word gedreven door noodzaak en het gevoel dat 

de tijd rijp is. De noodzaak zie ik op mijn school waar de docenten voor kunst, vorming en 

godsdienst gescheiden optrekken. De noodzaak zie ik in het filosofie onderwijs in Nederland 

waar vele soorten filosofie worden gedoceerd (ik ben actief lid van de club voor filosofie 

docenten (VFVO)in het voortgezet onderwijs in Nederland; een seculiere club) maar 

nauwelijks esthetica. De noodzaak zie ik in het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming; 

een vak dat op alle Nederlandse scholen verplicht is) waar de methode die we gebruiken 

vrijwel geen brug legt met filosofie en al helemaal niet naar religie. De verder weg liggende 

stip die ik op de horizon heb is een lessenserie en een duurzaam netwerk van mensen die 

elkaar inspireren (bestaande uit docenten VO maar ook basisonderwijs, specialisten uit 



verschillende velden en kunstenaars). Ik wil overigens geen nieuwe organisatie oprichten met 

begrotingen enzo of een website de lucht in sturen (artway is prima zoals die is).’   

Hoofdredacteur Marleen en secretaris Henk Reitsema hebben zich bereid verklaard om mee te 

denken. Er wordt binnenkort een eerste ontmoeting georganiseerd met een groepje van vier of 

zes met oog op een grotere bijeenkomst in september. 

 

 

 

 

 

 

 

 


