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Wat mij betreft wordt 

dit een van de nomi-

naties voor de meest 

innovatieve ideeën 

van het afgelopen 

decennium: “Wat als 

je al het geld dat je als 

school hebt, stopt in 

de leraar?” 

Laatst schreef Trouw over The 
Equity Project uit New York: 
bij wijze van experiment 

krijgen docenten die meedoen 
aan dat project een jaarsalaris 
van 125.000 dollar. Van dat geld 
moeten zij een groot gedeelte 
van de administratie voortaan 
zelf opknappen en worden ove-
rige randzaken en projectjes 
zoveel mogelijk geweerd. 

Doel: onderwijs van betere 
kwaliteit. De resultaten lijken po-
sitief, de leerlingen leren meer in 
minder tijd. Ik droom alvast ver-
der met dit project.

In die droom waardeert de 
samenleving onderwijzers even-
zeer als advocaten, bankiers en 
topadviseurs. Een streng toela-
tingsbeleid en een meer dan ge-
middeld salaris zorgen ervoor dat 
van ongemotiveerde recreatiedo-
centen geen sprake meer is. 

Docenten zijn om zeven uur 
’s ochtends op school en gaan pas 
om acht uur ’s avonds naar huis 
vanwege de vele gesprekken en 
vergaderingen over de beste ma-
nier van kennisoverdracht, de ac-
tualiteit rond bepaalde leerlingen 
of andere inhoudelijke thema’s. 

Tijdens schoolvakanties vol-
gen docenten masterclasses, zijn 
ze op trainingskamp en hebben 
ze de tijd aan zichzelf te werken. 
Enthousiasme, vakkennis en cha-
risma zijn de norm en verreweg 
het grootste deel van de docenten 
heeft de ambitie de beste docent 
ooit te worden vanwege de flinke 
concurrentie. 

De grote verantwoordelijk-
heid en de opvoedkundige op-
dracht die docenten meekrijgen, 
wordt gerespecteerd en  gewaar-
deerd in de samenleving. De men-
sen begrijpen goed dat de samen-
leving steunt op goed onderwijs 
en dat de rol van de docent daarbij 
cruciaal is. 

De werkelijkheid is heel an-
ders. Rond het beroep van docent 
merk ik vaak een sfeertje van ‘je 
kunt altijd nog leraar worden’. 

Voor veel mensen lijkt het 
leraarschap een simpel baantje. 
Een greep uit de voorstellingen 
die mensen zich erbij maken: 
docenten hebben veel vakantie, 
ze kunnen uitslapen, vroeg naar 
huis, hun werk is inhoudelijk elk 
jaar hetzelfde en daardoor op den 
duur simpel en saai. 

Docenten zelf weten wel be-
ter. Van simpel en saai is totaal 
geen sprake, integendeel, het is 
een drukke en afwisselende baan, 
maar rijk worden doe je niet. 
Daar mogen we wat mij betreft 
aan sleutelen. Ik zou pleiten voor 
eenzelfde experiment als The Equi-
ty Project.

Pientere, charismatische en 
enthousiaste studenten gaan in 
de meeste gevallen voor een baan 
met een perspectief op status en 
geld, terwijl slechts een hand-
vol van die kwaliteitstoppers de 
keus maakt voor het onderwijs. 

Logisch ook, want status, geld en 
macht, zijn die daar te vinden? 

Ik ben ervan overtuigd dat we 
inspirerende jongeren nodig heb-
ben die het onderwijs tot goed 
onderwijs kunnen maken, of ze 
nou van het mbo, het hbo of het 
wo komen. 

Daarvoor is nodig door middel 
van strenge selectie en topsalaris-
sen te zorgen voor motivatie en 
enthousiasme voor de docenten-
baan en daarmee tegelijkertijd 
een hogere toestroom van goede 
onderwijssollicitanten te berei-
ken. 

Mensen die lesgeven zien als 
uitweg of makkelijke carrière- 
stap, zullen andere keuzes gaan 
maken en toppers worden gesti-
muleerd voor de klas te staan. 

Als docent ben je van invloed 
op de levens van een heel aantal 
jonge mensen, die jou tegenko-
men in een cruciale fase van hun 
leven. Goede en slechte docenten 
hebben een grote impact op de 
ontwikkeling van jongeren in een 
wenselijke of juist onwenselijke 
richting en dat geeft de leraar een 
grote verantwoordelijkheid met 
betrekking tot de toekomst van 
ons land. 

Die enorme verantwoorde-
lijkheid realiseren de samenle-
ving en de docenten zich niet al-
tijd even goed. Daar is veel meer 
aandacht en waardering voor 
nodig. 

Op mijn zeventiende stond ik 
al voor de klas met een hart voor 
onderwijs. Volgend jaar nog de 
educatieve master en dan ben ik 
op papier helemaal klaar voor 
een baan als geschiedenisdocent. 
Nu nog een reden om blijvend 
hoge eisen te stellen aan mezelf, 
mezelf te ontwikkelen tot een in-
spirerende leider en daarmee de 
beste docent ooit te worden. 

Waar draaien ambitieuze 
jongeren warm voor? Een stren-
ge sollicitatie, hoge waardering, 
exclusiviteit en een topsalaris. 
Onderwijs is zo belangrijk, daar 
hebben we de beste van de besten 
voor nodig. 

We hebben hoge ambities 
voor het Nederlandse onderwijs, 
daar horen ideeën bij die het le-
raarschap op een hoger niveau 
brengen.

Ik droom nog even verder. 

Erik-Jan Hakvoort

Erik-Jan Hakvoort is voorzitter van 
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren.

Beter onderwijs 
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Voor sommigen een beken-
de naam, voor anderen 
niet en daar komt hope-

lijk nu verandering in: De Van 
der Leeuwstichting is vernoemd 
naar Gerardus van der Leeuw, 
godsdiensthistoricus en de eer-
ste na-oorlogse minister van 
onderwijs, kunsten en weten-
schappen. Het was een man met 
idealen die vond dat kunst en 
kerk bij elkaar hoorden. De Van 
der Leeuwstichting brengt kunst 
en religie in elkaars vaarwater 
met prikkelende kunstprojecten. 
Op 29 november, zestig jaar na 
de oprichting, is er het sympo-
sium ‘Smeken om verbeelding’. 
Eline Levering is de coördinator. 

Kunstenaar Gosse de Kort ontwierp in 
opdracht een ‘mobiel altaar’ dat op 29 
november wordt onthuld. Vanwaar 
deze opdracht? Is dat bedoeld om in 
kerken te gebruiken?
“De Van der Leeuwstichting heeft 
een lange geschiedenis in het 
geven van opdrachten. Het idee 
voor deze opdracht komt van de 
liturgiewerkgroep, die houdt zich 
bezig met muziek maar ook met 
de inrichting van kerkgebouwen. 
Het is niet een kunstwerk dat lijkt 
op het traditionele altaar zoals in 
de katholieke kerk. Het is juist be-
doeld om op een plek in de open-
bare ruimte te staan: op een sta-
tion of in een museum. Het is de 
bedoeling dat het vragen oproept 
in algemeen religieuze zin. De 
Kort werkt met verschillende dis-
ciplines en elementen: licht, ge-
luid, beweging, ruimtelijke erva-
ring. Hij heeft een werk gemaakt 
rond de vraag: waar draait het bij 
een altaar om? Uit zijn vooron-
derzoek blijkt dat communicatie 
daarin belangrijk is: communi-
catie met jezelf, of met het hoge-
re. Dat is zijn uitgangspunt. Het 
uiteindelijke kunstwerk wordt 
tijdelijk op verschillende loca-
ties geplaatst. We weten nog niet 
waar. Het is de bedoeling dat het 
prikkelt tot vragen stellen. In een 
museum stellen mensen weer 
andere vragen dan op een plein, 
buiten. Vandaar het idee van tij-
delijke plaatsing op verschillende 
plekken.”

 Wat was ooit de reden om de stichting 
op te richten? 
Bij de oprichting was het een ont-
moetingscentrum voor kunst en 
kerk. Nu is dat laatste niet kerk 
maar religie geworden. We wer-
ken namelijk nadrukkelijk ‘bui-
ten de kerk’. Door opdrachten 
te geven, maar we worden ook 
vaak benaderd door kunstenaars 
die een bepaalde (theologische) 
expertise nodig hebben. Er is een 
grote groep theologen aan de 
stichting verbonden die voeding 
kunnen geven aan een kunstpro-
ject. We hebben ook contacten 
met kerken waar we projecten 
kunnen programmeren. Als er 

een kunstenaar is die een bijzon-
dere kruiswegstatie wil tentoon-
stellen, helpen wij om daarvoor 
een plek te vinden.”

 Waarom nadrukkelijk buiten de kerk? 
“Het gedachtegoed van de Van der 
Leeuwstichting is dat iedereen 
kunst nodig heeft om de wereld te 
begrijpen, tastbaar te maken. We 
hebben altijd al heel zelfstandig 
gefunctioneerd. De beleving van 
religie beperkt zich niet alleen tot 
de kerk, maar we sluiten kerken 
ook zeker niet uit.”

Is de reden voor oprichting inmiddels 
niet achterhaald? Protestanten heb-
ben nu toch veel meer belangstelling 
voor kunst dan in de jaren ’50? 
“Je ziet dat dat steeds meer komt 
inderdaad. In de jaren ‘60 werden 
er veel nieuwe kerken gebouwd, 
dus toen was de inrichting van 
kerken een groot thema. Ook nu 
zijn er nog zulke thema’s, al krij-
gen ze niet in elke kerk evenveel 
aandacht. De vernieuwende blik 
van kunstenaars is nog steeds no-
dig. Juist als het gaat om religieu-
ze voorwerpen en rituelen. Veel 

katholieke gelovigen zijn gewend 
dat er in de kerk een altaar staat. 
Maar wat betekent een altaar nog 
meer? Een kunstenaar kijkt daar 
anders naar.”

Thema van de dag is ‘Smeken om ver-
beelding’. Waarom is verbeelding zo 
belangrijk?
“Ik denk dat de maatschappij niet 
kan zonder aandacht voor on-
derwerpen die raken aan het on-
zichtbare, het onnoembare. Juist 
dat zorgt voor creatief denken, 
openstaan voor andere gezichts-

punten. Die openheid zit in het 
woord ‘verbeelding’. Je ziet die 
gezichtspunten ook terug bij de 
‘smeekbeden’ van kunstenaars, 
theologen en anderen die op onze 
website te horen zijn. Een kunste-
naar vat verbeelding weer anders 
op dan een theoloog, of een poli-
ticus.”.

Op het programma een interview met 
drie jonge theatermakers over hun ‘fas-
cinatie voor religie’. Waarom zijn deze 
theatermakers gekozen? 
“Het gaat om betrekkelijk jonge 

Religie kan niet zonder verbeelding

Bijdrage van de kunst is 
onmisbaar

Kunst en religie, het was ooit een gouden combinatie, maar daarna zijn ze elkaar 

een beetje kwijt geraakt. De Van der Leeuwstichting is in de jaren ’50 opgericht 

om daar verandering in te brengen. Het symposium ‘Smeken om verbeelding’ gaat 

over jonge hedendaagse kunstenaars die zich met religie bezighouden. 

Eerste ideeënschets voor het Mobiel Altaar van Gosse de Kort. Foto Gosse de Kort

theatermakers, allemaal begin 
30 en verbonden aan een gezel-
schap dat zich momenteel met 
religie bezighoudt. Het bijzonde-
re is dat ze dat allemaal om een 
andere reden doen: de één is met 
name bezig met de verhalen uit 
de Bijbel, zoals je dat ook met de 
Griekse tragedies doet. Een Ne-
derlands-Turkse theatermaker 
is juist bezig met de vraag: hoe 
wordt er in de verschillende reli-
gies en in verschillende culturen 
tegen de figuur van Lucifer aange-
keken? Dat is dus meer de inter-

religieuze dialoog als invalshoek. 
En de derde groep is bezig met 
persoonlijk geloof: waar geloven 
mensen nog in, waaraan ontle-
nen zij houvast? Aan God, aan de 
politiek, aan sport?” 

 Wat te denken van ‘christelijke kunst’ 
of misschien liever ‘kunst van christe-
nen’? Is dat anders? Of is alleen be-
langstelling voor religie genoeg? 
“Het is niet zo dat wij altijd met 
alleen niet-christelijke kunste-
naars werken. Maar nieuwe ge-
zichtspunten kom je wel sneller 

op het spoor via relatieve buiten-
staanders. In de kerk en de chris-
telijke wereld kom je snel in een 
traditionele beeldenwereld te-
recht, Maar wij zijn juist op zoek 
naar een breder perspectief op 
religie, naar prikkelende, nieuwe 
gezichtspunten. Dat mag soms 
best schuren.” 

Kunsthistorica Narda Beunders, die 
onderzoek deed naar kerkgebouwen 
ontwierp een ruimte die ook niet-gelo-
vigen aan kan spreken. Bedoelt u dat 
met een breder perspectief?
“Zij spreekt inderdaad op ons 
symposium. Ze is naar een aantal 
verschillende kerken gegaan en 
heeft gesprekken gevoerd met 
kerkgangers en ook met archi-
tecten over de vraag: wat doet de 
ruimte met je, de lichtinval, de 
hoogte. Dat levert een nieuw per-
spectief op en een ontwerp van 
een kerk waar ook mensen die 
geen geloof hebben iets waarde-
vols kunnen beleven.”

Er is ook aandacht voor Willem Bar-
nard, misschien wel de bekendste pro-
testantse dichter. Heeft hij een aparte 
plaats in de oriëntatie van de stich-
ting?
“Hij is twintig jaar verbonden ge-
weest aan de stichting, als studie-
secretaris. Dus in die zin speelt hij 
een belangrijke rol en dat is ook 
een reden dat we een moderne 
dichter hebben gevraagd om naar 
zijn werk te kijken. Alexis de Roo-
de zal tijdens het symposium ver-
tellen over welke verbanden hij 
ziet tussen de kerkliederen van 
Barnard en zijn ‘vrije werk’, dat 
hij onder de naam Guillaume van 
der Graft publiceerde.”

Protestantisme wordt geassocieerd 
met de Beeldenstorm. Is dat een histo-
rische fout geweest?
“Mijn kunsthistorische hart 
schreeuwt natuurlijk van wel. 
Maar er hadden natuurlijk zoveel 
meer dingen mee te maken. Ik 
ben geen historicus, dus kan daar 
verder niet zo heel veel over zeg-
gen, maar feit is dat er veel verlo-
ren is gegaan, niet alleen heel 
veel mooi werk, maar misschien 
ook het besef dat verbeelding 
veel met mensen kan doen – het 
maakt geloof tastbaar. Je kunt 
dan het woord wel centraal stel-
len, maar de muziek en de kunst 
zijn ook van belang, natuurlijk.”

Nels Fahner

Symposium ‘Smeken om verbeelding’ 
Datum: 29 november 2014, 13.00 – 
18.00 uur Locatie: De Nieuwe Liefde, 
Da Costakade 102, Amsterdam Kaar-
ten: 15,00 euro in de voorverkoop
Bestellen: 
vanderleeuwstichting@gmail.com
Meer info: 
www.vanderleeuwstichting.nl
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