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ten. Opvoeden en onderwijzen
houden daarom in: kinderen en
jongeren met die voortbrengselen kennis laten maken. Arendt
noemt die voortbrengselen middelen. Met die middelen dient
de jongere generatie kennis te
maken, maar ook te leren gebruiken. Dat leren gebruiken noemt
Arendt werk. Binnenleiden in de
wereld betekent echter meer
dan alleen maar werk. Het houdt
ook handelen in. Door te handelen kunnen de gebruikte middelen nieuwe betekenissen krijgen,
maar hierdoor kunnen degenen
die met elkaar die betekenissen
vaststellen ook verschijnen: ten
overstaan van elkaar. Handelen
veronderstelt altijd pluraliteit.
Want alleen in een wereld waarin
ieder een eigen positie inneemt,
kan gehandeld worden. Het
initiatief dat de een neemt, wordt
door de ander beantwoord. Dat
betekent dat de uitkomst van
een genomen initiatief nooit
precies te voorspellen is. Maar
het betekent ook dat men - ‘met
woord en daad’, zoals Arendt
zegt - steeds weer anders ten
overstaan van de ander verschijnt.
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Geen kunstonderwijs, maar kunsteducatie.
Educatie stamt af van het Latijnse educare
dat kweken en opvoeden betekent, maar het
stamt ook af van educere dat de betekenis
heeft van uittrekken en tevoorschijn
brengen. Waartoe voed je nu precies op als
je kunsteducatie geeft en wie is het die je
daarbij tevoorschijn brengt?
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In de wereld brengen
Voor de Duits-Amerikaanse denker Hannah Arendt is opvoeden:
kinderen en jongeren in de wereld
brengen. Als vertegenwoordigers van de oude generatie
staan opvoeders en leraren voor
de taak de jongere generatie in
de wereld in te leiden. Dat is de
‘oude’ wereld, de wereld zoals die
geworden is. Die wereld is door
vroegere generaties ‘ingericht’.
De dingen waaruit ze bestaat, zijn
door hen voortgebracht en daar
zogezegd door hen achtergela-

Kunsteducatie, dat is inleiden in
de wereld van de kunsten. Die
kunstwereld is bij uitstek een
wereld van middelen: materiële
(verf, een camera, een computer, een skate-board), maar ook
geestelijke middelen (concepten, designs, taal-, zang- en
bewegingsvormen). Met die
middelen laten leden van de oudere generatie de leden van de
jongere generatie kennismaken
en ze leren hen die te gebruiken.
Dat is niet zomaar gewoon werk,
het is in de ware zin ‘vrij werk’.
De Italiaanse filosoof Giorgio
Agamben noemt dat vrije
werk een profanatie. ‘Vrij werk’
bevrijdt de middelen uit hun
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gewone doen: hun alledaagse
doelgerichtheid. Het ‘vrije werk’
vindt zijn voleinding in het handelen. Want door te handelen
kan het werk niet alleen (nieuwe)
betekenissen krijgen, maar kan
elke ‘vrije’ werker ten overstaan
van de anderen op een nieuwe
manier verschijnen. En is dat niet
uiteindelijk het doel van kunsteducatie?

Een pedagogische kaart
Arendt wijst ons erop waar het
in opvoeding en onderwijs om
gaat: om een in de wereld inleiden en - in het verlengde ervan om volwassenen die daarvoor
de verantwoording op zich
nemen. Men kan pas opvoeden
en onderwijzen als men zich
bewust is van de taak waarvoor
men staat, als men zicht heeft op
de wereld waarin men kinderen
en jongeren wil inleiden, als men
weet wat men uit die wereld aan
hen wil voorleggen en weet hoe
men dat wil doen. Maar dat alles
is slechts mogelijk als je als volwassene gelooft dat kinderen en
jongeren kunnen leren en zich
kunnen ontwikkelen, of zoals de
Duitse pedagoog Johann Friedrich Herbart zei: als je gelooft in
de vormbaarheid – Bildsamkeit van kinderen en jongeren.
In de wereld inleiden is geen
eenvoudige aangelegenheid.
Dat geldt ook voor het inleiden
in de wereld van de kunsten. Je
zult allereerst moeten geloven
dat de kinderen en jongeren
die je zijn toevertrouwd, ook op
kunstzinnig gebied vatbaar zijn
voor vorming. Je zult moeten weten wat je hen wilt voorleggen en
hoe je dat wilt doen: hoe je hen
met de aangereikte middelen
wilt laten werken en naar aanleiding ervan wilt laten handelen.
Maar bovenal zul je moeten
weten waartoe je dat wilt doen.
Wat zijn je oogmerken, waar ben
je uiteindelijk op gericht? En dan
is er nog een andere vraag die je
zult moeten beantwoorden: hoe
wil je de (school- of anderszins
de educatieve) wereld waarin
je hen wilt laten werken en
handelen inrichten en hoe wil je
een relatie aangaan binnen die
door jou ingerichte wereld met
de kinderen en jongeren die je
zijn toevertrouwd? Want zonder
met hen een relatie aan te gaan,
kun je hen niets voorleggen, laat
staan hen tot werk en handelen
uitdagen.
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Al die vragen zijn pedagogische vragen. De pedagogiek
helpt opvoeders en leraren bij hun pedagogisch werk en
handelen. Pedagogiek is oriëntatiehulp. Ze bestaat niet uit
recepten, want opvoeden en onderwijzen zijn situatiespecifiek. Elke opvoeder en leraar zal zelf moeten uitvinden wat
voor deze kinderen, voor deze jongeren in deze situatie
het beste is. De reguliere (sociale) wetenschap kan daar
nauwelijks bij helpen. Die doet algemene uitspraken: als je
in het algemeen dit doet, gebeurt dat. Maar het probleem is
dat pedagogische situaties geen algemene situaties zijn, het
zijn specifieke situaties. De pedagogiek doet geen als-danuitspraken. Ze helpt de opvoeder of leraar zich te oriënteren
binnen de specifieke situatie waarbinnen hij zich bevindt. Je
zou de pedagogiek kunnen opvatten als een kaart.
Tweehonderd jaar geleden deed Herbart dat al. Hij sprak
over de pedagogiek als een landkaart of plattegrond waarmee de opvoeder of leraar zijn richting kan bepalen. Om
te kunnen opvoeden, zo zegt Herbart, moet je weten welke
richting je uit wilt gaan, je hebt oogmerken nodig. Maar je
moet ook weten wat je wilt aanbieden en wat daarbij mogelijk is, wat deze kinderen, hier-en-nu, aankunnen en hoe je,
wat je hen wilt aanbieden, dat het beste zou kunnen doen.
Het gaat hier, kortom, om een kaart waarop - vanuit de idee
van de vormbaarheid van kinderen en jongeren - het waartoe, wat en hoe van opvoeding en onderwijs is ‘ingetekend’.
De kern van pedagogiek is nu precies die vraag naar het
waartoe, wat en hoe van opvoeding en onderwijs.
Vandaag de dag verdwijnt die pedagogische kern achter
wat politici en beleidsmakers met opvoeding en onderwijs
voor hebben. Ze spreken over uitkomsten, over doelgroepen en realisaties. Dat is geen pedagogische taal; dat is
de taal van de economie. De pedagogiek spreekt over
vormbaarheid, over inleiden in de wereld, over het waartoe,
wat en hoe van opvoeding en onderwijs. Kunstpedagogiek
is geen kunsteconomie. Ook in de kunstpedagogiek gaat
het om het waartoe, wat en het hoe van kunsteducatie. In
wat voor wereld willen we de jongere generatie inleiden?

“De pedagogiek
doet geen alsdan-uitspraken. Ze
helpt de opvoeder
of leraar zich te
oriënteren binnen
de specifieke situatie
waarbinnen hij
zich bevindt. Je zou
de pedagogiek
kunnen opvatten
als een kaart”

Waartoe willen we dat, wat willen
we daarbij aanbieden en hoe
willen we dat doen? En willen we
de jongere generatie daarbij tot
werk en handelen uitdagen? Zo
ja, hoe willen we dat dan doen?
Dat is heel wat anders dan het
inspelen op trends, het aanboren van nieuwe doelgroepen en
het effectueren van van tevoren
vastlegde uitkomsten. Nogmaals: dat is economie, geen
pedagogiek. v
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