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Boekbesprekingen

W o u t e r  P o l s

Louis Logister (red.), John Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie. Budel: Damon, 
2005. ISBN 90-5573-654-6, 157 blz., € 16,90. 

Wie een willekeurig pedagogisch tijdschrift van wetenschappelijke snit door-
bladert, komt snel tot de conclusie dat de huidige pedagogische wetenschappen 
zich met een breed spectrum van opvoedkundige problemen bezighouden: van 
de effectiviteit van de thuishulp tot de feminisering van het basisonderwijs, van 
de relatie tussen zelfwaardering en gehechtheid bij kinderen tot het effect van 
sportbeoefening op de morele ontwikkeling, enzovoorts. Sinds de pedagogiek 
zich tot pedagogische wetenschappen heeft getransformeerd, is de kennispro-
ductie op het gebied van opvoeding en onderwijs enorm toegenomen. 
 Maar daarvoor is een prijs betaald. Met dit transformatieproces zijn de peda-
gogische wetenschappen door haar opvoedingsfilosofische cocon heen gebro-
ken. Wat je ook zou kunnen zeggen, is dat zij door de bodem van haar eigen 
filosofie zijn gezakt. In haar val hebben zij begrippen uit de filosofie meegeno-
men. Niet alleen de oorspronkelijke betekenis, maar ook de samenhang tussen 
de begrippen is daarbij verloren gegaan en daarmee ook het zicht op het grote 
(pedagogisch) geheel. 
 Het tijdschrift Filosofie wijdde het afgelopen jaar een nummer aan de Ame-
rikaanse filosoof John Dewey (1859-1952). Hij was een veelzijdig filosoof die in 
de gestalte van het pragmatisme de 19de-eeuwse (vooral Duitse), continentale 
filosofie de 20ste eeuw binnenloodste. De evolutietheorie van Darwin fungeerde 
daarbij als bruggenhoofd. De continentale filosofie had niet alleen een politieke 
ondertoon maar ook een pedagogische. In het werk van Dewey wordt die on-
dertoon een boventoon. Democratie kan volgens hem niet zonder opvoeding; 
evenmin kan opvoeding zonder democratie.
 Boeken als How we Think (1910/1933), Democracy and Education (1916) en 
Experience and Education (1938) hebben grote invloed gehad en hebben dat nog 
steeds, niet alleen in Amerika maar ook hier in Europa. Deweyiaanse begrippen 
als ervaring en interactie zijn uit het huidige pedagogische denken niet meer 
weg te denken. Het is dan ook prijzenswaardig dat de uitgever het tijdschrift-
nummer – aangevuld met een hoofdstuk over Deweys esthetica – als boek heeft 
uitgegeven. Net als dat nummer staat het boek onder redactie van Louis Logis-
ter. In 2004 promoveerde hij op Deweys politieke filosofie. 
 In Dewey. Een inleiding tot zijn filosofie komen alle aspecten van het werk 
van Dewey – toegelicht door verschillende Deweykenners – aan bod: zijn ken-
theorie (Gert Biesta), godsdienstfilosofie (Alma Lanser-van der Velde en Siebren 
Miedema), ethiek (Lieke van der Scheer), politieke filosofie (Louis Logister), 
opvoedingsfilosofie (Joop Berding en Siebren Miedema) en esthetica (Thomas 
Alexander). Met uitzondering van Alexander zijn alle auteurs Nederlanders. De 
bijdragen zijn op een toegankelijke manier geschreven en ondersteunen elkaar. 
Met elkaar geven zij een goed beeld van Deweys filosofie. 
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 Uit de bundel komt duidelijk naar voren dat de begrippen ervaring en inter-
actie, of zoals Dewey dit begrip later noemt: transactie, de harde kern van zijn 
denken vormen. Vanuit die kern bouwt hij zijn filosofisch systeem op. Politiek, 
opvoeding, godsdienst, ethiek en esthetica; hij benadert die allemaal vanuit die 
kern. Voor Dewey is de mens de laatste schakel in een keten van organismen, 
die via een lange weg van transactie en ervaring geëvolueerd is.
 Elk organisme, ook het menselijke, kenmerkt zich doordat het via trans-
acties met zijn omgeving ervaringen opdoet: het grijpt in, staat open voor de 
gevolgen ervan (het ondergaat deze) om vervolgens opnieuw in te grijpen. Door 
die wisselwerking, waarbij het afwisselend actief en passief is, ontwikkelt het or-
ganisme zich. Dit transactieproces levert ervaringen op die tot habits leiden, tot 
handelingspredisposities. Die predisposities leiden weer tot nieuwe reeksen van 
activiteiten, ervaringen en veranderende predisposities. Via de door transacties 
teweeggebrachte ervaringen leert het organisme.
 Nu is de mens een bijzonder organisme. Mensen hebben namelijk hun leer-
ervaringen opgeslagen in symbolische systemen. Die systemen maken het mo-
gelijk dat de jonge generatie kan profiteren van de ervaringen van vroegere 
generaties; niet door deze klakkeloos over te nemen (dat zou geen leren zijn), 
maar door met behulp ervan zelf te gaan handelen en ervaringen op te doen.
 Die symboolsystemen maken nog iets anders mogelijk. Met behulp ervan 
kunnen mensen over hun handelen nadenken; zij kunnen gaan reflecteren op 
de voorwaarden waaronder ze hun handelingen verrichten en de gevolgen van 
die handelingen. Zo kunnen zij kennis opbouwen. Voor Dewey is kennis het 
product van handelingen. Het gaat daarbij allereerst om betekenis. Kennis heb 
je als je weet wat onder bepaalde voorwaarden de gevolgen zijn van bepaalde 
handelingen. Je weet dan wat de betekenis is van die handelingen. 
 De symboolsystemen die de oudere generatie aan de jongere overdraagt, re-
presenteren dus betekenisvolle handelingen. Elke generatie gaat met behulp 
van die systemen opnieuw aan het werk; ze handelen ermee en doen er nieuwe 
ervaringen mee op. Zo bouwt elke generatie niet alleen steeds weer nieuwe ken-
nis op, maar verandert ook de betekenissen van de door haar overgenomen 
symboolsystemen. 
 Zoals gezegd, vormen ervaring en transactie de harde kern van Deweys filo-
sofie. Die kern vind je ook terug in zijn kunsttheorie. Kunst is volgens Dewey 
“een vorm van handelen die verzadigd is van onmiddellijke betekenissen” (p. 
121). Zij is samengebalde ervaring, waarin verleden, heden en toekomst samen-
komen; in alle opzichten is ze vol van betekenis.
 In zijn opvoedingsfilosofie komt die kern weer terug, zij het op een andere 
manier. Ontwikkeling staat hier centraal; niet als een proces dat van binnenuit 
gebeurt, maar in wisselwerking met de omgeving. Dewey spreekt hier over groei. 
De overgeleverde symboolsystemen spelen daarbij een cruciale rol. De jongere 
generatie ontwikkelt zich door – naar aanleiding van opgeworpen problemen 
– met de overgeleverde symboolsystemen te gaan handelen. Niet overdracht is 
hier het trefwoord maar participatie. De jongere generatie kan zich slechts ont-
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wikkelen als zij binnen betekenisvolle praktijken kan meedoen en met behulp 
van de daar overgeleverde symboolsystemen kan handelen en ervaringen kan 
opdoen.
 Dat sluit nauw aan bij Deweys politieke filosofie. Ook hier staat participa-
tie centraal. Participatie is een vanzelfsprekendheid in een gemeenschap waar 
mensen direct met elkaar in contact staan. Maar in een moderne maatschappij, 
een great society, die uit een veelheid van gemeenschappen, groepen en indivi-
duen bestaat, is dat niet meer mogelijk. Je hebt daarvoor (politieke) instituties 
nodig die tussen de verschillende gemeenschappen, groepen en individuen in 
staan. Die politieke instituties hebben tot taak oplossingen te vinden voor de 
problemen die het op elkaar inwerken van die gemeenschappen, groepen en 
individuen teweegbrengen. Maar zij hebben eveneens tot taak van de great so-
ciety een politieke gemeenschap te maken door gemeenschappen, groepen en 
individuen op elkaar te betrekken en tot politieke participatie aan te zetten.
 In zijn politieke filosofie klinken Deweys ethiek en godsdienstfilosofie door. 
Ethiek is voor Dewey niets anders dan het gezamenlijk oplossen van problemen 
die als ‘goed’ gekwalificeerd kunnen worden. Godsdienstfilosofie gaat over dat 
‘goede’; niet als iets wat aan de mensheid geopenbaard is, maar als iets wat hij 
via door samen te handelen dichterbij kan brengen.
 De auteurs van de bundel schrijven met enthousiasme over ‘hun’ Dewey. 
Dat gaat ten koste van een kritische distantie. Niet-deweyianen typeren hem 
vaak als een boy scout binnen de moderne filosofie. In zekere zin is hij dat ook. 
Dewey verkent vanuit overgeleverde filosofische vragen over hoe men binnen 
de moderne geseculariseerde samenleving zonder vaste criteria kan samenle-
ven. Een zekere naïviteit is hem daarbij niet vreemd. Dat komt ook binnen zijn 
politieke filosofie en ethiek tot uiting. Hij heeft weinig oog voor de wetten van 
de macht en het geld. Daarnaast weigert hij absolute criteria te hanteren, ook 
niet op ethisch gebied. Daarvoor is hij te veel doordrongen van de historiciteit 
van de menselijke activiteiten.
 Toch is hij een vooruitgangsdenker bij uitstek. Hij gelooft in de vooruitgang; 
hij gelooft dat naarmate mensen meer samen gaan handelen en meer ervaring 
en kennis gaan delen, de wereld beter wordt. Je zou kunnen zeggen dat hij 
de geschiedenis van de mensheid denkt vanuit een regulatief idee: dat van de 
beterwording van de mensheid. Daarin is hij meer kantiaan dan hem lief zou 
zijn.
 Het is jammer dat de auteurs niet wat kritischer op het gedachtegoed van 
Dewey zijn ingegaan. Ze hebben zijn denkbeelden evenmin geconfronteerd 
met huidige filosofische discussies. Ook dat is jammer, want Dewey neemt bin-
nen die discussies vaak een tussenpositie in. Binnen de politieke filosofie staat 
hij tussen de communitaristen en de neorepublikeinen in, binnen de ethiek 
tussen de deugdenleer en de regelethiek, binnen de godsdienstfilosofie tussen 
eindigheid en oneindigheid en – last but not least – binnen de pedagogiek tussen 
degenen die opvoeden beschouwen als het begeleiden van een ontwikkelings-
proces en hen die het zien als een proces van overdracht. 
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 Het belang van deze bundel staat buiten kijf, zeker voor pedagogen. In een 
klimaat waarin wetenschappelijk onderzoek onze kennis almaar doet toene-
men, zonder ons een eenduidig beeld te geven waar het nu bij opvoeding en 
onderwijs om gaat, en waar het ene onderwijsconcept over het andere heen 
buitelt, is een bezinning op de grondbegrippen (opnieuw) geboden. John Dewey. 
Een inleiding tot zijn filosofie biedt daar alle gelegenheid toe.
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