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Voorwoord 
 
Na het lezen van John Deweys Democracy and Education besloot ik mij te wijden aan een 
grondige studie van de filosofie van deze belangrijke vertegenwoordiger van het klassiek 
Amerikaans pragmatisme. Het werk van Dewey blijkt een rijk en boeiend gedachtegoed te 
bevatten dat in Nederland nog vrij onbekend is. Met deze studie beoog ik een bijdrage te 
leveren aan de groeiende internationale belangstelling voor het Amerikaans pragmatisme en 
Dewey in het bijzonder.  

Edith Brugmans en Siebren Miedema ben ik dank verschuldigd voor hun deskundig 
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Hoofdstuk 1: Introductie 
 
1.1 Inleiding 
Op 26 september 1949 stuurt de toenmalige Nederlandse premier Willem Drees een brief aan 
de Amerikaanse filosoof John Dewey ter gelegenheid van diens negentigste verjaardag. De 
inhoud van deze korte felicitatiebrief luidt als volgt: 
 

To Professor John Dewey, 
 

Conveying to you my warm congratulations with your 90th birthday I can assure you that in the 
Netherlands your important work in the field of philosophy and education is wellknown and 
highly appreciated. Undoubtedly it has helped a good deal to stimulate the movement for renewal 
of our educational system and to further the principles of sound democracy.1 
 

In werkelijkheid is er ruim een halve eeuw geleden in Nederland betrekkelijk weinig bekend 
over het werk van John Dewey.2 Dit is opzienbarend voor een denker die door velen wordt 
gezien als een van de grootste filosofen van de twintigste eeuw. Tijdgenoot Alfred North 
Whitehead wijst in 1939 reeds op het belang van Deweys filosofische opvattingen voor de 
Amerikaanse beschaving (Whitehead 1989:477). Meer recentelijk is het Richard Rorty die 
Dewey in één adem noemt met Wittgenstein en Heidegger (Rorty 1980:5).  

Dewey was een publiek filosoof. Naast zijn academische werkzaamheden streed hij 
voor de verbetering van wat hij beschouwde als onrechtvaardige maatschappelijke 
toestanden. Hierbij schuwde hij de media niet waardoor hij ook buiten de academische wereld 
bekendheid genoot. Tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw domineerde hij als geen 
ander de Amerikaanse publieke opinie inzake politieke en ethische kwesties.3 Befaamd is het 
citaat van de historicus Henry Steele Commager waarin deze beweert dat er in de Verenigde 
Staten een generatie lang geen publieke discussie werd beslecht voordat Dewey er zijn 
mening over had gegeven (Commager 1950:100).4  

De laatste drie decennia is er internationaal sprake van een renaissance van het 
Amerikaans pragmatisme en van John Dewey in het bijzonder. Volgens Habermas is Dewey 
tegenwoordig ‘in aller Munde’ (Habermas 1998:27).5 Deweys filosofie blijkt een bruikbaar 
hulpmiddel te zijn bij de benadering van actuele ethische, sociale en politieke problemen. In 
deze studie zal ik Deweys politiek-filosofische inzichten analyseren en interpreteren in 
                                                
1 Drees, W. aan Dewey, John, 26-9-1949, The Correspondence of John Dewey. 
2 Voor de bekendheid van Dewey onder pedagogen in die tijd zie: Biesta, Miedema 2000:27-34; 1996:16-18. 
3 Rorty verwoordt het als volgt: ‘For the 40 years before his death in 1952, Dewey was for the United States 
what Jean-Paul Sartre was for midcentury France, and what Jürgen Habermas is for present-day Germany: the 
conscience of his country’ (Rorty 2003:14). 
4 Sidney Hook beschrijft Deweys invloed als volgt: ‘In America’s intellectual coming of age, no person has 
played a more important role than John Dewey. There is hardly a phase of American thought to which he has not 
made some contribution, hardly an aspect of American life which he has left uninterpreted. His influence has 
extended to the schools, the courts, the laboratories, the labor movement, and the politics of the nation’ (Hook 
1939:4; cf. Rockefeller 1991:3).  
5 Habermas plaatst Dewey op één lijn met Wittgenstein, Lukács, Cassirer, Scheler, Plessner en Heidegger 
(Habermas 1998:27). 
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functie van de doordenking van een maatschappelijke toestand die zich kenmerkt door sound 
democracy. 
 
1.2 Onderzoeksvraag 
Door een grondige bestudering en interpretatie van enkele belangrijke aspecten van Deweys 
werk zal ik een antwoord geven op de centrale vraagstelling van deze studie: ‘Kan Deweys 
concept van participatieve democratie, dat hij fundeert op een pragmatistische antropologie 
en ethiek, vruchtbaar zijn bij de benadering van hedendaagse sociale en politieke 
vraagstukken?’ Deze onderzoeksvraag komt voort uit de hieronder geschetste problematiek. 
 
1.3 Problematiek 
Aan de problematiek die ten grondslag ligt aan dit onderzoek kan een intern en een extern 
aspect worden onderscheiden. Het extern aspect heeft betrekking op het functioneren van de 
hedendaagse liberale rechtsstaat. Het intern aspect van de probleemstelling verwijst naar een 
bepaalde relatie tussen verschillende deelgebieden van Deweys filosofie. De analyse van 
Deweys filosofie blijkt vruchtbaar te zijn om te komen tot een theoretische onderbouwing van 
een bepaalde visie op het functioneren van de liberale rechtsstaat. 

Het extern aspect van de probleemstelling heeft betrekking op het democratisch gehalte 
van de hedendaagse rechtsstaat. Sinds het laatste decennium van de twintigste eeuw 
verkondigen velen het einde van de liberale democratische staatsvorm (cf. Guéhenno 1994). 
Negentiende-eeuwse politieke opvattingen blijken niet meer te passen bij de hedendaagse 
snel veranderende maatschappelijke werkelijkheid. Hoewel de democratische rechtsstaat nog 
steeds bestaat, kampt het democratiebegrip zowel op praktisch als op theoretisch niveau met 
moeilijkheden. 

Op praktisch niveau wijzen lage opkomstpercentages bij verkiezingen en een 
structureel dalend ledenaantal van politieke partijen erop dat het vertrouwen van de burger in 
de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en de bestaande politiek als geheel 
afneemt (Hertz 2001:106; cf. Patterson 2002). Volksvertegenwoordigers zien zich steeds 
meer gebonden aan partijprogramma’s en regeerakkoorden, wat resulteert in een toenemende 
beperking van de mogelijkheden het bestuur te controleren en indien noodzakelijk 
beleidsvoornemens ter discussie te stellen. Deze tendens wordt versterkt door wat wordt 
aangeduid als het ‘democratisch deficiet’ van Europa. De supranationale 
besluitvormingsprocessen die plaatsvinden op EU-niveau en grote invloed hebben op 
nationale wetgeving gaan grotendeels aan de invloed van burger en parlement voorbij 
(Witteveen, Klink, et al. 2002:87-88, 95). 

Daarnaast doet zich het verschijnsel voor dat het publieke domein, het domein waar de 
overheid een belangrijke rol speelt, steeds meer onder invloed komt te staan van 
marktwerking. Publieke dienstverlening is tegenwoordig niet meer de taak van de overheid 
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alleen (Ham en van der Meer 2001:7, 11). Openbaar vervoer, gezondheidszorg, veiligheid en 
onderwijs zijn publieke sectoren die in naam van efficiëntie steeds verder geïnfiltreerd 
worden door economische krachten. Economische criteria vervangen democratische criteria 
als rechtvaardigingsgrond voor beleidsbeslissingen in het publieke domein. De vraag of met 
economische efficiëntie het publieke belang optimaal gediend is, blijft vaak buiten 
beschouwing. 

Als tegenkracht voor de marktwerking verschijnen allerlei belangenorganisaties in de 
politieke arena. Consumentenorganisaties, milieugroeperingen en andere ‘one issue’-
groeperingen proberen op hun manier politieke besluitvorming naar hun hand te zetten. Alle 
goede bedoelingen ten spijt, is ook hier sprake van krachten die een democratisch tekort 
vertonen (Hertz 2001:153). De ontevredenheid bij de burgers die door deze problemen op 
democratisch vlak wordt opgeroepen, schept een voedingsbodem voor populistische retoriek. 
 Op theoretisch niveau treden praktische problemen van de liberale samenleving, zoals 
machtsverhoudingen, de positie van minderheden, de verhouding tussen overheid en individu, 
en concepties van de multiculturele samenleving, opnieuw op de voorgrond. De discussie 
liberalisme-communitarisme waarmee filosofen sinds de late jaren tachtig van de vorige eeuw 
deze problemen trachten te benaderen, heeft naast een stortvloed van publicaties weinig 
resultaat opgeleverd.  

De laatste jaren neemt op het gebied van de politieke theorievorming de aandacht toe 
voor vormen van democratie die een alternatief vormen voor het concept van de 
representatieve democratie. Een van de mogelijkheden tot uitbreiding van het democratisch 
gehalte van de samenleving is het benadrukken van een actieve betrokkenheid van de burger 
bij het bestuur. Binnen deze context neemt de aandacht voor publieke participatie in de vorm 
van politieke deliberatie toe (Witteveen, Klink, et al. 2002:87; cf. Hajer 2004; Wright, Fung 
2004; Valadez 2001; Dryzek 2000; Elster 1998; Fishkin 1991). Een belangrijk verschil tussen 
een concept van democratie dat de nadruk legt op een kwantitatief overwicht en het concept 
van deliberatieve democratie wordt door Witteveen, Klink, et al. als volgt beschreven: ‘Voor 
deliberatieve democraten vloeit de aanvaardbaarheid van democratische besluitvorming niet 
puur voort uit een directe, of afgeleide, numerieke meerderheid die een besluit ondersteunt, 
maar vooral ook uit de kwaliteit van het debat dat tot het besluit heeft geleid’ (Witteveen, 
Klink, et al. 2002:89).  
 Het interne aspect van deze studie sluit aan bij het concept van een participatieve en 
deliberatieve democratie. Het denken van John Dewey biedt een filosofische onderbouwing 
van het concept van een samenleving die bestaat uit betrokken burgers. Deweys interactief en 
handelingstheoretisch concept van menselijke socialisatie, maakt een interessante benadering 
van de geschetste problemen van de hedendaagse democratische rechtsstaat mogelijk. Zijn 
wijsgerige antropologie en zijn daaruit voortvloeiende sociale ethiek vormen een vruchtbare 
basis om te komen tot een politieke filosofie die geschikt is om de huidige maatschappelijke 
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problemen op theoretisch en praktisch vlak te analyseren en te reconstrueren. Dewey 
beschouwt de mens als een wezen dat zich ontwikkelt tot gemeenschapswezen en dat met 
behulp van zijn intelligente vermogens de problemen benadert waarmee het zich in zijn leven 
geconfronteerd ziet. In deze studie zal blijken dat deze visie op de mens als een intelligente, 
coöperatieve en creatieve actor in de wereld een rijk filosofisch perspectief biedt voor de 
benadering van hedendaagse sociaal-maatschappelijke problemen (cf. Campbell 1995:xi). De 
relatie tussen antropologie, ethiek en democratie is bij Dewey slechts impliciet aanwezig. Het 
verband tussen deze concepten wordt wel genoemd in de secundaire literatuur (Honneth 
1998:772; Westbrook 1991:346; Gouinlock 1988:xxix) maar nergens systematisch uitgewerkt 
(Caspary 2000:5).6 Dit onderzoek beoogt een systematische uitwerking te presenteren van het 
verband tussen Deweys antropologie, ethiek en politieke filosofie, en met behulp daarvan een 
bevestigend antwoord te geven op de centrale vraagstelling. 
 
1.4 Waarom John Dewey? 
Dewey heeft zich zowel theoretisch als praktisch beziggehouden met sociale en politieke 
aangelegenheden. Samen met George Herbert Mead heeft hij meer dan andere pragmatisten 
aandacht besteed aan de sociale context van het menselijk gedrag. Daarnaast heeft Dewey 
zich gemengd in veel nationale en internationale politieke discussies van zijn tijd. Hierbij 
fungeert hij als Amerika’s onofficiële ambassadeur voor democratie (Bullert 1983:9). Veel 
van de politiek-filosofische thema’s die hij hierbij aansnijdt, zijn ook tegenwoordig nog 
actueel. De recente discussie binnen de politieke filosofie over de twee standpunten die 
aangeduid worden als liberalisme en communitarisme wordt in Deweys werk reeds 
ontmanteld als een discussie die gebaseerd is op een bedenkelijke dichotomie tussen het 
individu en de samenleving en daarom resulteert in pseudo-problemen (Savage 2002:1). 
Dewey laat zien dat vrijheid en sociale verantwoordelijkheid niet noodzakelijk botsende 
politieke concepten zijn. Hij ontwikkelt een opvatting van gemeenschap waarin beide polen 
als elementen van een meeromvattende eenheid worden beschouwd. Het is niet mijn 
bedoeling om in deze studie op de liberalisme-communitarisme discussie in te gaan. Deze 
discussie is door anderen uitvoerig beschreven (cf. De Jong 1998:141-279). Welke bijdrage 
Deweys filosofie in deze discussie zou kunnen leveren, blijkt echter impliciet uit zijn notie 
van burgerschap die wel in deze studie ontwikkeld wordt. 

Sinds de late jaren zeventig van de vorige eeuw verschijnt er zo nu en dan een studie 
over Deweys politieke filosofie. Een thema dat tot nu toe nog weinig aandacht heeft 
gekregen, is zijn opvatting van democratie.7 Deze opvatting sluit goed aan bij de hedendaagse 
discussie over de mogelijkheden en de gewenste vorm van participatieve ofwel deliberatieve 
democratie (Cochran 2002:458). Het is niet mijn bedoeling om slechts een beschrijving te 

                                                
6 Savage (2002), Caspary (2000) en Festenstein (1997) doen een poging hiertoe. 
7 Uitzonderingen hierop zijn Honneth (1998) en Caspary (2000). 
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geven van een historische politiek-filosofische opvatting. Met behulp van het denken van 
Dewey zal ik een opvatting van democratie reconstrueren waarmee de hedendaagse 
maatschappelijke toestand intellectueel beter gevat kan worden en de bestaande discrepantie 
tussen feitelijkheid en theorie wordt opgeheven.8 
 
1.5 Receptiegeschiedenis 
Na de Tweede Wereldoorlog neemt in de Verenigde Staten en daarbuiten de academische 
aandacht voor het werk van John Dewey en de overige denkers die worden beschouwd als 
vertegenwoordigers van het klassiek Amerikaans pragmatisme sterk af. Hiervoor zijn 
meerdere oorzaken aan te wijzen, waarvan er twee in de literatuur het meest worden 
benadrukt (cf. Capps 2003; Good 2003). In de eerste plaats wordt het denken van Charles 
Sanders Peirce, William James, John Dewey, George Herbert Mead en anderen 
overschaduwd door de snel in populariteit toenemende wijsgerige stromingen van het logisch 
positivisme en de analytische taalfilosofie (cf. Fott 1998a:20; Hoy 1998:5-6; Welchman 
1995:3). De filosofische analyse dient volgens de vertegenwoordigers van deze stromingen 
waarden-neutraal te zijn en niet te resulteren in uitspraken op het gebied van de pedagogiek, 
politiek, kunst en ethiek. De tweede reden voor de ondergang van het pragmatisme is politiek 
van aard. Tijdens de Koude Oorlog blijkt een filosofie die beweert dat waarden contingent, 
relatief en feilbare constructies zijn moeilijk te accepteren (Menand 2001:441; Caspary 
2000:1; McCumber 1996). Daarnaast wordt het pragmatisme in de periode na de Tweede 
Wereldoorlog vaak geïdentificeerd met moreel relativisme en nihilisme, gecombineerd met 
een naïef optimisme met betrekking tot het menselijk vermogen tot vreedzaam samenleven 
(Hoy 1998:4). Welke oorzaken er dan ook debet aan zijn, het pragmatisme raakt vanaf de 
jaren veertig tot de jaren tachtig van de vorige eeuw sterk op de achtergrond van het 
academisch wijsgerig bedrijf. De weinige filosofen die er in die periode nog aandacht aan 
besteden, verdienen lof omdat zij ervoor hebben gezorgd dat het pragmatisme niet geheel in 
vergetelheid is geraakt. Het zijn vooral Sidney Hook en Richard Bernstein die tijdens de 
donkere jaren van het pragmatisme blijven wijzen op de relevantie van Deweys filosofie 
(Ryan 1995:22-23). 

De aandacht voor sociale en politieke filosofie is tijdens de eerste decennia na de 
Tweede Wereldoorlog gering en zal pas na het verschijnen van Rawls’ A Theory of Justice in 
1971 weer toenemen. Na het beëindigen van de Koude Oorlog komt het pluralisme op 
politiek en moreel gebied weer volop in de belangstelling te staan, wat een gezonde 
intellectuele voedingsbodem levert voor stromingen die sceptisch staan tegenover elke vorm 
van absolutisme. Richard Rorty geeft met zijn Philosophy and the Mirror of Nature (1979) de 

                                                
8 Ik sluit me aan bij de opvatting van Charles W. Anderson: ‘[T]here is little novelty in political thought. The 
task of political theory is largely that of reassessing our current state of civic consciousness in the light of our 
total heritage of ideas, and recommending a different distribution of emphasis from time to time, or reminding 
us of neglected possibilities’ (Anderson 1990:xi). 
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aanzet voor een hernieuwde interesse in het pragmatisme en John Dewey in het bijzonder. 
Het feit dat zijn interpretatie van Dewey door veel vakgenoten als uiterst dubieus wordt 
beschouwd, heeft hier slechts toe bijgedragen (Shook 2000:14; Biesta 1992:8; cf. Hickman 
2004:170). Recentelijk zijn het Jürgen Habermas, die meer van Dewey geleerd heeft dan hij 
zelf toegeeft (Ryan 2003:43; Gouinlock 1993:91), en Hilary Putnam die de aandacht op 
Dewey vestigen (Putnam 2001). Tenslotte wijzen enkele auteurs op de teleurstelling die bij 
velen bestaat over zowel het functioneren van de filosofie in haar traditionele betekenis van 
metafysica als over de twintigste-eeuwse Angelsaksische analytische filosofie en logica, als 
drijfveer achter de hernieuwde aandacht voor het pragmatisme (Hoy 1998:6; Campbell 
1995:ix; Alexander 1990:327; West 1989:3).9 

Het gereedkomen van de kritische editie van Deweys werk in 1990 heeft een grote 
bijdrage geleverd aan de beschikbaarheid van Deweys teksten. Tegenwoordig is er dan ook 
sprake van een grote en nog steeds groeiende stroom aan publicaties over de meest 
uiteenlopende aspecten van Deweys filosofie. Daarnaast verschijnen er de laatste jaren 
publicaties binnen de vele vormen van toegepaste filosofie waarin geprobeerd wordt Deweys 
instrumenteel denken op vruchtbare wijze toe te passen bij de reflectie op problemen van de 
specifieke disciplines. Naast publicaties op het gebied van de pedagogiek (o.a. Fishman, 
McCarthy 1998; Biesta, Miedema, Berding 1997), zijn recentelijk publicaties verschenen op 
het gebied van de rechtsfilosofie (Posner 2003), milieuethiek (McDonald 2004, 2002; 
Hickman 1996), sociaal beleid (Evans 2000), medische ethiek (Van der Scheer 1999), 
techniekfilosofie (Hickman 2002, 2001, 1992) en economische theorie (Mousavi, Garrison 
2003; Khalil 2003; White 2003). 

Van de grote berg aan recente publicaties zijn enkele het vermelden waard. Een groot 
deel van het laatste kwart van de vorige eeuw fungeerde George Dykhuizens The Life and 
Mind of John Dewey (1973) als de standaard intellectuele biografie van Dewey. In de eerste 
helft van de jaren negentig verschenen drie belangrijke monografieën waardoor Dykhuizens 
boek enigszins op de achtergrond is geraakt: John Dewey and American Democracy van 
Robert Westbrook (1991), John Dewey: Religious Faith and Democratic Humanism van 
Steven C. Rockefeller (1991) en John Dewey and the High Tide of American Liberalism van 
Alan Ryan (1995). Deze studies zijn niet slechts intellectuele biografieën, maar geven tevens 
een synopsis van Deweys denken. In het begin van deze eeuw verscheen The Metaphysical 
Club (2001) waarin Louis Menand de ontstaansgeschiedenis schetst van het klassiek 
Amerikaans pragmatisme en de daaraan ten grondslag liggende opvattingen.10 De meest 
recente biografie van Dewey is The Education of John Dewey: A Biography van Jay Martin 
                                                
9 ‘The distinctive appeal of American pragmatism in our post-modern culture is its unashamedly moral emphasis 
and its unequivocally ameliorative impulse. In this world-weary period of pervasive cynism, nihilism, terrorism, 
and possible extermination, there is a longing for norms and roles that can make a difference, a yearning for 
principled resistance and struggle that can change our desperate plight’ (West 1989:4). 
10 Menands vlot leesbaar en informatief boek heeft de nodige kritiek opgeroepen. Cf. Wilshire 2002; Kuklick 
2001. 
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(2002). Tot de betere werken die een overzicht van Deweys filosofie geven zonder 
biografisch te zijn, behoren Understanding John Dewey: Nature and Cooperative Intelligence 
van James Campbell (1995) en Dewey van J.E. Tiles (1988). Thomas Daltons Becoming John 
Dewey (2002) ten slotte, geeft een overzicht van de ontwikkelingen van Deweys naturalisme 
en de discussies die hij in verband hiermee voert met wetenschappers uit andere disciplines 
dan de filosofie. 
 
1.6 Dewey-onderzoek in Nederland 
De Nederlandse receptiegeschiedenis van het werk van Dewey kenmerkt zich tot voor kort 
door een afwijzing van zijn filosofische opvattingen. Deze negatieve houding tegenover 
Dewey wordt teruggevoerd op zijn vermeende religieuze neutraliteit of antigodsdienstigheid 
(Berding 1999:5).11 Hoewel de bekendheid van Dewey in de twintigste eeuw bij Nederlandse 
pedagogen groter is dan bij filosofen heeft dit niet geleid tot een noemenswaardige invloed 
van Dewey op de Nederlandse pedagogiek. Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw 
initieert Siebren Miedema onderzoek naar verschillende pedagogische en filosofische 
aspecten van Deweys werk. Dit heeft geresulteerd in een aanhoudende stroom van publicaties 
van Miedema, Biesta en Berding waarin deze dimensies van Deweys werk worden belicht.12  

De toegenomen internationale aandacht voor het werk van John Dewey is niet geheel 
aan Nederland voorbij gegaan. Hoewel er in Nederland nog geen sprake is van een 
renaissance van het Amerikaans pragmatisme valt er de laatste tien jaar, net als in Duitsland, 
een toenemende aandacht voor het werk van Dewey waar te nemen. Hierbij valt op dat de 
interesse voor Dewey niet meer beperkt blijft tot (wijsgerig-)pedagogen. Naast de 
proefschriften van Biesta (wetenschapsfilosofie), Berding (historische pedagogiek) en 
Lanser-Van der Velde (godsdienstpedagogiek) verschijnen er studies op het gebied van de 
medische ethiek, rechtsfilosofie, psychologie en techniekfilosofie (Alma 2002; Takema 2002; 
Keulartz, Korthals, Schermer, Swierstra 2001; Westerman 1999).13 

Deweys politieke filosofie, met als centrale elementen zijn concepten van 
individualisme, gemeenschap en participatieve democratie, heeft in Nederland, ondanks de 
opmerking in Drees’ brief, nooit enige invloed gehad in filosofische of politieke discussies. In 
deze studie toon ik aan dat een grondige bestudering van Deweys werk vruchtbaar kan zijn 
voor sociale en politieke vraagstukken. 

 

                                                
11 Voor een overzicht van de aandacht voor Deweys filosofie in Nederland tot 1990 zie: Biesta 1992:211-216. 
12 Voor een overzicht van deze publicaties zie: Berding 1999:5-6. 
13 Recente Nederlandse studies die Deweys denken niet expliciet thematiseren, maar waarin aandacht wordt 
geschonken aan zijn denken zijn Takema (2000), Sierksma (1991) en Koenis (1990). Reeds in 1983 verschijnt er 
een artikel van Baumeister over Deweys esthetica (Baumeister 1983). 
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1.7 Onderzoeksmethode en afbakening 
Deze studie is gebaseerd op literatuuronderzoek. Ze is primair filosofisch van aard, wat 
impliceert dat de gehanteerde methode bestaat uit een analyse en interpretatie van de voor de 
beantwoording van de onderzoeksvraag van belang geachte concepten uit Deweys werk. 
Hierbij zal Deweys denken niet gepresenteerd worden als geheel opzichzelfstaand, maar waar 
verheldering van zijn opvattingen dit vereist, zal op de continuïteit en breuk met andere ter 
zake doende opvattingen worden gewezen. 

Voor wat betreft de teksten van Dewey zal steeds verwezen worden naar de kritische 
editie van zijn werk.14 De meeste teksten van Dewey die van belang zijn voor deze studie 
stammen uit de periode 1916-1939. Tijdens het interbellum is Dewey meer dan voor die tijd 
zowel praktisch als theoretisch gericht op sociaal-maatschappelijke en politieke problemen. 
Het grondigst bestudeerd zijn Democracy and Education (1916; MW9), Human Nature and 
Conduct (1922; MW14), The Public and Its Problems (1927; LW2), Ethics (1932; LW7) en 
Experience and Education (1938; LW13). Daarnaast wordt bij de analyse van Deweys 
denken indien noodzakelijk ook teruggegrepen op teksten van voor 1916 en na 1939. Een 
voorbeeld hiervan is het artikel The Reflex Arc Concept in Psychology uit 1896 (EW5:96-
109). Deze vroege tekst van Dewey wordt uitvoerig besproken in hoofdstuk twee, omdat hij 
van belang is voor een goed begrip van enkele concepten uit Deweys latere filosofie. 

Wat de secundaire literatuur betreft, zal gebruik worden gemaakt van, en indien van 
belang in discussie worden gegaan met, recente inzichten van het internationale Dewey-
onderzoek. De meeste literatuur is van na 1990 toen het Dewey-onderzoek, met name door de 
voortreffelijke studies van Westbrook en Rockefeller, een stevige impuls kreeg.15 Op het 
gebied van Deweys politieke filosofie zijn de volgende gehanteerde studies het vermelden 
waard: John Deweys Liberalism: Individual, Community, and Self-Development van Daniel 
Savage (2002), Dewey on Democracy van William Caspary (2000), The Political Philosophy 
of John Dewey: Towards a Constructive Renewal van Terry Hoy (1998), John Dewey: 
America’s Philosopher of Democracy van David Fott (1998a), Pragmatism and Political 
Theory: From Dewey to Rorty van Matthew Festenstein (1997) en The Community 
Reconstructs van James Campbell (1992). 
 

                                                
14 De kritische editie van Deweys werk bestaat uit: The Early Works of John Dewey, 1882-1898. 
Carbondale/Edwardsville: Southern Illinois University Press; London/Amsterdam: Feffer, Simons (vijf delen, 
afgekort als EW1-5:paginanummer), The Middle Works of John Dewey, 1899-1924. Carbondale/Edwardsville: 
Southern Illinois University Press (15 delen, afgekort als MW1-15:paginanummer) en The Later Works of John 
Dewey, 1925-1953. Carbondale/Edwardsville: Southern Illinois University Press (17 delen, afgekort als LW1-
17:paginanummer). 
15 In 1991 schrijft Westbrook: ‘The secondary literature on Dewey is enormous, though much of it is not worth 
reading’ (Westbrook 1991:556; geciteerd in Ryan 1995:13).  
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1.8 Moeilijkheden bij het Dewey-onderzoek 
De meeste academisch geschoolde lezers van Dewey zijn het erover eens dat zijn teksten niet 
gemakkelijk toegankelijk zijn (Fott 1998a:21; Boisvert 1988:15). De schrijfstijl is soms 
onhelder en zijn teksten lijken vaak fragmentarisch (Kaplan 1989:vii; cf. Welchman 1995:5; 
Westbrook 1991:xiii; Alexander 1990:326; Boisvert 1988:15, n. 2).16 Het komt zelden voor 
dat Dewey een bepaald thema in één tekst uitputtend aan de orde stelt. Om inzicht te krijgen 
in zijn opvattingen omtrent een specifiek onderwerp is het dan ook noodzakelijk om meerdere 
teksten te bestuderen (cf. Caspary 2000:5). Zo is het lezen van Ethics of The Public and Its 
Problems niet voldoende om een coherent beeld te krijgen van Deweys ethische 
respectievelijk zijn politiek-filosofische opvattingen.  
 Dewey probeert op een originele wijze een beschrijving te geven van de werkelijkheid. 
Hierbij maakt hij gebruik van de bestaande Engelse taal. Deze taal heeft zich ontwikkeld in 
een periode waarin een geheel andere visie op de realiteit heerst. Hierdoor ontbeert het Engels 
de terminologie die Dewey in zijn filosofie nodig heeft (Fishman, McCarthy 1998:17; 
Boisvert 1988:210). Dewey kiest er voor om geen nieuwe termen te bedenken om zijn 
opvattingen onder woorden te brengen. Om in staat te zijn een groter publiek te bereiken dan 
alleen intellectuelen en academici gebruikt hij termen met een gevestigde betekenis. 
Voorbeelden hiervan zijn de woorden ervaring (experience) en gewoonte (habit) die bij 
Dewey een geheel eigen betekenis krijgen. Deze betekenis legt hij niet in elke tekst opnieuw 
uit, wat de helderheid van zijn teksten vaak niet ten goede komt. Hiermee begeeft hij zich op 
glad ijs. Lezers die zich niet de tijd gunnen om zijn teksten grondig te bestuderen, vertalen de 
door Dewey gehanteerde termen gemakkelijk terug naar de hun vertrouwde betekenis met als 
gevolg dat zijn opvattingen als triviaal of onjuist worden begrepen (Van der Scheer 1999:146, 
n. 20; Murphey 1988:ix; Alexander 1987:xiii). 

De manier waarop Dewey definities geeft van concepten kan bij de lezer gemakkelijk 
tot misinterpretatie leiden. Wat definities lijken te zijn, blijken vaak beginpunten voor 
reflectie waarin de betekenis die Dewey aan een begrip geeft, ontwikkeld wordt (Welchman 
2001; cf. 1995:172). Hierdoor kan het lijken dat Dewey bepaalde concepten op verschillende 
plaatsen in zijn werk verschillend definieert.17 Daarnaast is het vanzelfsprekend dat iemands 
denken aan een bepaalde ontwikkeling onderhevig is en dat de betekenis van concepten na 
verloop van tijd wordt bijgesteld. Dit geldt zeker als er tussen de vroegste en de laatste 
teksten zeven decennia liggen. Veel van Deweys teksten zijn polemisch van aard en hebben 
                                                
16 De opmerkingen die recensenten van Deweys werk maken over zijn schrijfstijl lopen uiteen van beweringen 
als: ‘… the lucidity and intelligibility of his writing’ tot ‘… expressed in such difficult and involved language as 
to discourage all but the serious student and most patient reader’ (LW1:404). Voor kritische opmerkingen van 
recensenten over Deweys schrijfstijl zie o.a. LW2:430. Voor opmerkingen van Dewey over zijn eigen schrijfstijl 
zie: Rockefeller 1991:332. 
17 Dit heeft bij lezers tot vertwijfelde uitspraken geleid. Zo schrijft De Boer: ‘Voorzoover [Dewey] zich duidelijk 
uitspreekt – dit is helaas niet altijd het geval – ... Naturalisme. Wat wil hij hiermee zeggen? Naar ik meen, heeft 
iemand een poging gedaan om aan te toonen, dat hij het woord Natuur wel in 10 verschillende beteekenissen 
gebruikt’ (De Boer 1934:201). 
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dikwijls betrekking op in zijn tijd actuele filosofische en maatschappelijke thema’s. Voor een 
goed begrip van zijn teksten is het daarom vaak van belang de context waarin ze zijn 
geschreven in overweging te nemen (Boisvert 1988:211).  

Een laatste opmerking betreft de manier waarop Dewey verwijst naar filosofische 
denkers en stromingen. Bij zijn historische referenties maakt Dewey zich vaak schuldig aan 
grove generalisaties waarbij hij significante verschillen tussen auteurs uit eenzelfde periode 
negeert. Dergelijke passages dienen dan ook in de eerste plaats gelezen te worden als 
verheldering van zijn eigen theorie en niet als accurate informatie over de denkers die hij 
kritiseert (cf. Boisvert 1988:49). 

Ik zal in deze studie rekening houden met de geschetste moeilijkheden en de lezer een 
zo helder en duidelijk mogelijk beeld schetsen van het denken van een van Amerika’s 
invloedrijkste pragmatici. 
 
1.9 Opzet van deze studie 
Bij de beantwoording van mijn onderzoeksvraag zal ik aantonen dat Deweys politieke 
filosofie slechts goed begrepen kan worden tegen de achtergrond van enerzijds zijn 
handelingstheoretische antropologie en anderzijds zijn ethiek. Deze aspecten van Deweys 
denken zijn op hun beurt verbonden met zijn cultureel-naturalistische 
werkelijkheidsopvatting.18  
 In het tweede hoofdstuk, dat deels inleidend maar desalniettemin fundamenteel is voor 
een goed begrip van Deweys denken, wordt een uiteenzetting gegeven van deze cultureel-
naturalistische werkelijkheidsopvatting en de rol die Dewey op basis hiervan aan de filosofie 
toekent. Bij de beschrijving van de ontwikkeling van Deweys denken zal aandacht worden 
besteed aan de wetenschappelijke en academische context waarin deze ontwikkeling zich 
heeft voltrokken. Er zal worden ingegaan op Deweys selectieve overname van elementen van 
stromingen als hegelianisme en darwinisme bij zijn kritiek op de in zijn tijd heersende 
opvattingen binnen de psychologie. Veel aandacht zal worden besteed aan de analyse van 
Deweys ervaringsbegrip dat in zijn filosofie fungeert als een soort fundament waarop de 
verschillende wijsgerige disciplines zijn gegrondvest. 

In zijn cultureel-naturalistische antropologie, die in de hoofdstukken drie en vier zal 
worden uiteengezet, gaat Dewey al dan niet impliciet de discussie aan met auteurs als 
Descartes, Hume, Darwin, Spencer, Freud, McDougall, Aristoteles en Mill. Hierbij huldigt 
hij de opvatting dat de mens voor wat betreft zijn gedrag van nature gekenmerkt wordt door 
een grote mate van plasticiteit en in belangrijke mate beïnvloed wordt door zijn sociale 
omgeving. Voor Dewey bestaat de samenleving niet uit een verzameling atomistische 
individuen zoals in het (neo)liberalisme, noch uit mensen die van nature sociale neigingen 
                                                
18 Ook Matthew Festenstein beweert dat Deweys politieke filosofie begrepen moet worden vanuit zijn ethiek, 
psychologie en metafysica. Hij toont dit aan door Dewey te vergelijken met Rorty, Putnam en Habermas (cf. 
Festenstein 1997:10). 
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bezitten, zoals communitaristische denkers beweren. Human Nature and Conduct is Deweys 
meest genuanceerde uitwerking van zijn sociaal-psychologische interpretatie van het 
menselijk gedrag. In dit boek duidt hij zijn wijsgerige antropologie dan ook aan als sociale 
psychologie. Hij laat zien dat de natuurlijke inbedding van het individu in de groep niet leidt 
tot een opvatting van de mens die gevangen is binnen de kaders van de culturele context 
waarin hij zich bevindt.  

Dewey ziet een grote rol weggelegd voor de menselijke intelligentie bij het construeren 
van richtlijnen voor het handelen en bij de reconstructie van bestaande instituties die niet 
meer van deze tijd zijn. Zijn visie op het menselijk denken is monistisch in die zin dat hij elk 
antropologisch dualisme, dat het bestaan van een van het lichaam onderscheiden geestelijke 
substantie als domein van het denken veronderstelt, ontkent. Het denken ofwel de menselijke 
intelligentie ontstaat tijdens een ervaring in situaties waarin het vertrouwde handelen op een 
hindernis stuit. In een dergelijke situatie waarin het gedrag wordt geblokkeerd, uit 
intelligentie zich in het maken van een weloverwogen keuze uit een reeks alternatieve 
handelingsmogelijkheden. Deweys antropologie gaat hier over in ethiek. 

In hoofdstuk vijf bespreek ik Deweys ethiek. Deze ethiek is consequentialistisch van 
aard. De keuze voor een handeling in een situatie waarbij niet teruggegrepen kan worden op 
gewoonte of gebruik wordt bepaald door de te verwachten gevolgen ervan. Vooraf gegeven 
absolute waarden of morele imperatieven sluit Dewey uit als uiteindelijk criterium voor 
moreel gedrag. Hij benadrukt dat niet de wenselijke, maar de waarschijnlijke consequenties 
van beoogde handelingen doorslaggevend dienen te zijn bij ethische keuzen. Hiermee 
onderscheidt Dewey zich niet alleen van vormen van deugdethiek of deontologische ethiek, 
maar ook van consequentialistische stromingen als utilitarisme of hedonisme.  

Hoewel Deweys ethiek formeel van aard is, veronderstelt zijn formalisme een inhoud 
die sociaal is. Het morele gehalte van een handeling is contextafhankelijk met als enige 
voorwaarde dat het handelen een bijdrage moet leveren aan het probleemoplossend vermogen 
in het domein van het menselijk samenleven. Dit resulteert in een open en creatieve houding 
ten aanzien van huidige en toekomstige problemen, die bij Dewey niet leidt tot een naïef 
meliorisme, maar tot een constructieve bijdrage aan zowel de ontwikkeling van de 
persoonlijkheid van het individu als het functioneren van de samenleving. Zijn 
pragmatistische antropologie, die uitmondt in een sociale ethiek, fungeert zo als basis voor 
een sociaal-politieke filosofie die bij nadere analyse niet geheel waardevrij blijkt te zijn. 
Gelijkheid, vrijheid en de voortdurende zelfontwikkeling van het individu zijn constante 
waarden binnen Deweys filosofie. 

In zijn politieke filosofie onderwerpt Dewey de concepten van deze discipline aan een 
grondige reconstructie. In hoofdstuk zes wordt beschreven hoe Dewey dit doet vanuit de 
overtuiging dat politieke termen gereedschappen zijn waarmee sociale problemen kunnen 
worden opgelost. Deze gereedschappen zijn in een bepaalde maatschappelijke context 
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ontstaan en alleen binnen deze context functioneel. Ten gevolge van voortdurende 
maatschappelijke veranderingen zijn de gehanteerde politieke concepten volgens Dewey 
periodiek aan verandering toe. Concepten waar Dewey veel aandacht aan besteedt, zijn 
individualisme, gemeenschap en democratie.  

Vanuit zijn antropologie formuleert Dewey een concept van individualisme waarbij de 
nadruk ligt op de sociale context waarin het individu zich altijd bevindt. Het individu kan 
slechts tot zelfverwerkelijking komen in een sociale omgeving, waarbij het in het proces van 
zelfverwerkelijking een bijdrage levert aan het goed functioneren van de gemeenschap. Een 
gemeenschap kenmerkt zich op haar beurt erdoor dat ze een bijdrage levert aan het proces 
van zelfverwerkelijking van elk individu. Dewey duidt dit proces aan met de term groei. Een 
dergelijke verhouding tussen individu en gemeenschap is van belang voor de 
karakterontwikkeling van het individu. Als dit gepaard gaat met een vorm van opvoeding en 
onderwijs waarbij iedereen leert sociale problemen op intelligente wijze op te lossen, ontstaat 
volgens Dewey de mogelijkheidsvoorwaarde voor een democratisch functionerende 
samenleving. Dit is een samenleving die op basis van een positief vrijheidsbegrip werkt aan 
een voortdurende ontwikkeling van zowel het individu afzonderlijk als de samenleving als 
geheel. 

Democratie is bij Dewey niet in de eerste plaats een regeringsvorm als wel een vorm 
van samenleven. Overeenkomstig zijn antropologie ontwikkelt Dewey een 
handelingstheoretisch concept van de burger. De burgers in een samenleving duidt Dewey 
aan met de term publiek. Het publiek zijn die mensen die op basis van gedeelde belangen uit 
hun midden een regering vormen. Een randvoorwaarde voor het goed functioneren van een 
publiek is vrije communicatie en beschikbaarheid van actuele informatie van sociaal-
wetenschappelijke aard. 

In hoofdstuk zeven wordt Deweys visie op het onderwijs geschetst. Het ligt in het 
verlengde van zijn formele ethiek dat Dewey het doel van opvoeding en onderwijs niet ziet in 
de reproductie van de bestaande sociale situatie. Ook geeft hij zich niet over aan een 
romanticisme dat, in de lijn van Rousseau of Russell, opvoeding en onderwijs onderwerpt aan 
de wensen van het kind. De relatie tussen individu en sociale omgeving, die een centrale 
plaats inneemt in Deweys antropologie, speelt ook in zijn pedagogische teksten een 
belangrijke rol. Door het leren van een bepaalde benadering van praktische problemen 
verwerven leerlingen het vermogen de relatie tussen zichzelf en de samenleving op 
intelligente wijze vorm te geven. Deweys opvattingen op het gebied van opvoeding en 
onderwijs vormen de schakel tussen zijn antropologie en ethiek enerzijds en zijn politieke 
filosofie anderzijds. 

De hoofdstukken twee tot en met zeven staan in dienst van de analyse en interpretatie 
van Deweys filosofie waarbij de relatie tussen antropologie, ethiek en democratie centraal 
staat. In het laatste hoofdstuk zal ik op basis van wat in de voorafgaande hoofdstukken 
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besproken is een antwoord geven op de vraagstelling van deze studie. Hierbij zal ik aandacht 
besteden aan de bijdrage die Deweys filosofie kan leveren aan het democratisch functioneren 
van de liberale rechtsstaat. 
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Hoofdstuk 2: Cultureel Naturalisme 
 
2.1 Uitgangspunten van Deweys filosofie  
 
2.1.1 De mens als handelend organisme 
Dewey begrijpt de mens en het menselijk samenleven vanuit een handelingstheoretisch 
perspectief. De mens kenmerkt zich boven alles door zijn hoedanigheid als handelend 
organisme. Het feit dat de mens leeft en dat het menselijk leven gekenmerkt wordt door 
voortdurende activiteit neemt Dewey als uitgangspunt van zijn denken (Allport 1989:265; 
Boisvert 1988:102). Wat verklaring behoeft, is niet het feit dat de mens handelt, maar 
waarom hij op een bepaalde manier handelt.1 Al handelend verhoudt de mens zich ten 
opzichte van, en bevindt hij zich in, een voortdurend veranderende omgeving. Deze 
handelingstheoretische invalshoek vormt niet alleen de basis van Deweys psychologie, maar 
van zijn gehele filosofie. Een goed begrip van zijn antropologie, ethiek en zijn politieke 
filosofie is niet mogelijk zonder kennis te nemen van dit handelingstheoretisch uitgangspunt.  
 Deze visie op de mens heeft een optimistisch aspect. Dewey gaat ervan uit dat de mens 
als handelend organisme beschikt over het vermogen om de problemen waarmee hij in de 
interactie met zijn omgeving wordt geconfronteerd op creatieve wijze op te lossen. Door 
sommige auteurs wordt dit optimisme in verband gebracht met de Amerikaanse frontier-
ervaring (Campbell 1995:3-6; Hook 1988:xviii). Tot ver in de negentiende eeuw bestond voor 
de Amerikaanse immigranten de mogelijkheid om onontgonnen gebieden naar eigen inzicht 
in te richten. De mogelijkheid om onafhankelijk van rang of stand op gelijke wijze zijn geluk 
te beproeven en bij mislukking verder te trekken en het opnieuw te proberen, heeft 
ongetwijfeld een bijdrage geleverd aan de unieke Amerikaanse ervaring van vrijheid en 
democratie. Volgens Sidney Hook is het plausibel te veronderstellen dat de transformatie van 
de Amerikaanse wildernis, met behulp van wetenschap en technologie, in een industriële 
beschaving invloed heeft gehad op Deweys mensbeeld (Hook 1988:xviii). 

Hoewel Dewey als een origineel denker kan worden beschouwd, is hij natuurlijk ook 
een kind van zijn tijd. Bij de ontwikkeling van zijn eigen filosofie put hij selectief inzichten 
uit verschillende negentiende-eeuwse denkrichtingen. Deweys handelingstheoretisch 
perspectief komt voort uit zijn naturalisme en de daarop gebaseerde psychologie waarin hij 
op originele wijze neohegeliaanse en darwinistische elementen weet te verenigen. In deze 
paragraaf zal ik een uiteenzetting geven van de belangrijkste kenmerken van Deweys 

                                                
1 Op verschillende plaatsen wijst Dewey op de evidentie van de benadering van de mens als primair een 
handelend organisme: ‘It is absurd to ask what induces a man to activity generally speaking. He is an active 
being and that is all there is to be said on that score’ (MW14:84); ‘Observation of a child, even a young baby, 
will conceive the observer that a normal human being when awake is engaged in activity …. Periods of 
quiescence and rest are of course needed for recuperation. But nothing is more intolerable to a healthy human 
being than enforced passivity over a long period. It is not action that needs to be accounted for, but rather the 
cessation of activity’ (LW7:289). 
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handelingstheoretisch perspectief. Hierbij zal zowel aandacht worden besteed aan de 
filosofische opvattingen waartegen Dewey zich afzet als die waarvan hij bepaalde inzichten 
overneemt. Dit overzicht van de ontwikkeling van Deweys denken zal ik beginnen met een 
korte schets van zijn intellectuele ontwikkeling gedurende de periode 1875-1910. Dit is van 
belang voor een goed begrip van zijn teksten die in deze studie centraal staan. De meeste van 
die teksten zijn na 1910 geschreven. 
 
2.1.2 Intellectueel portret (1875-1910) 
John Dewey wordt in 1859 als derde kind geboren in het gezin van Archibald en Lucina 
Dewey. De Deweys zijn de nazaten van Nederlandse immigranten, die vele generaties terug 
de overtocht naar Amerika hebben gemaakt.2 John groeit op in zijn geboortestad Burlington 
(Vermont) waar hij op zestienjarige leeftijd gaat studeren aan de University of Vermont. Op 
deze universiteit krijgen de studenten les in de zogenaamde ‘Burlington filosofie’ ofwel de 
Vermont-versie van het transcendentalisme (Menand 2001:249). 

Het transcendentalisme, dat moeilijk als een coherente stroming kan worden 
beschouwd, ontstaat in de eerste helft van de negentiende eeuw in New England als reactie op 
het destijds heersende calvinistische denken en de filosofische opvattingen van het Brits 
empirisme en het Schotse common sense realisme.3 Uit kritiek op deze religieuze en 
filosofische stromingen wijden intellectuelen zich aan de filosofie van idealistische denkers 
als Kant, Schleiermacher, Jacobi, Fichte, Schelling en Hegel. Meestal baseren zij zich op de 
interpretaties van deze filosofen door de dichter en criticus van theologische en filosofische 
problemen Samuel Taylor Coleridge en de historicus Thomas Carlyle (Rockefeller 1991:12; 
cf. LW5:148). De term transcendentalisme stamt uit de filosofie van Kant, die als antwoord 
op het scepticisme van het Brits empirisme de menselijke geest een actievere rol geeft bij het 
kenproces. De transcendentalisten gaan verder dan Kant, die in zijn transcendentaalfilosofie 
ook de grenzen van het denken afbakent. Ze beweren dat het denken onafhankelijk van de 
zintuigen door middel van intuïtie tot absolute waarheden kan komen van zichzelf, de wereld 
en van God. Het Vermont transcendentalisme onderscheidt zich van de bekendere varianten 

                                                
2 In 1885 schrijft Dewey in een brief aan zijn toekomstige echtgenote: ‘... I am Dutch by descent …’ (Dewey, 
John aan Chipman, Alice, 6-8-1885, The Correspondence of John Dewey). Menand verwijst naar 
correspondentie uit 1915 waaruit blijkt dat Dewey denkt dat zijn Europese voorouders uit Vlaanderen kwamen 
(Menand 2001:400). In 1946 schrijft een nicht aan Dewey: ‘I found that Thomas was the first Dewey in this 
country – from England? There is a Douai in France, a DeWie in Holland’ (Dewey Sackett, Clara aan Dewey, 
John, ?-10-1946, The Correspondence of John Dewey). Hieruit blijkt dat Dewey mogelijk niet zeker was van de 
herkomst van zijn familie. Volgens Martin zijn Deweys voorouders Vlaamse wevers die in de zestiende eeuw dit 
deel van de Nederlanden ontvluchtten. Hun Nederlandse familienaam luidde waarschijnlijk De Wei of Van de 
Wei (Martin 2002:15). 
3 De filosofische stroming van het common sense realisme, die buiten Groot-Brittannië vooral in de Verenigde 
Staten en Frankrijk aanhangers kende, baseert zich op het werk van de Schotse filosoof Thomas Reid (1710-
1796). De common sense realisten kritiseren de epistemologie van het Brits empirisme en gaan ervan uit dat 
common sense opvattingen intuïtief gekend worden en evident juist zijn onafhankelijk van hun empirische of 
rationele onderbouwing (Madden 1998:447; Rockefeller 1991:8). 
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uit Concord (Emerson, Thoreau) en Boston doordat het conservatief is en zich niet verzet 
tegen bestaande instituties en de calvinistische dogmatiek (Menand 2001:249-250).  

Hoewel het transcendentalisme tijdens Deweys studie nog invloed uitoefent op het 
onderwijs aan de universiteit, is deze stroming in die tijd reeds over haar hoogtepunt heen. 
Menand schrijft dat Dewey de University of Vermont verlaat als laatste van de Vermont 
transcendentalisten (Menand 2001:238). Terwijl in Amerika de aandacht voor 
transcendentalistische opvattingen sterk afneemt, blijft in de Angelsaksische wereld de 
interesse in het Duits idealisme bestaan.  

Van de auteurs die Dewey tijdens deze periode leest, maakt Comte grote indruk op 
hem. Dewey voelt zich vooral aangetrokken tot Comtes kritiek op het moderne 
individualisme en zijn visie op wetenschap als methode ter regulering van het sociale leven. 

Na zijn studie werkt Dewey twee jaar als docent op een middelbare school in Oil City 
(Pennsylvania), waar hij onderwijs geeft in Latijn, algebra en natuurwetenschappelijke 
vakken. Vervolgens doceert hij gedurende een semester op een middelbare school in 
Charlotte (Vermont). Om een baan als docent filosofie aan een universiteit te krijgen, ziet 
Dewey zich genoodzaakt om verder te studeren. Hij kiest voor de Johns Hopkins University 
in Baltimore; de enige universiteit in de Verenigde Staten die het onderwijs en het onderzoek 
inricht naar Duits voorbeeld. Als graduate student (1882-1884) volgt Dewey colleges 
filosofie bij de idealist George Sylvester Morris en colleges psychologie bij de psycholoog G. 
Stanley Hall. Morris levert in zijn colleges kritiek op de filosofie van het Brits empirisme en 
op Kant, en confronteert deze wijsgerige stromingen met de zegeningen van de idealistische 
filosofie van Hegel en Engelse neohegelianen als T.H. Green en F.H. Bradley. Hall brengt 
Dewey in contact met de experimentele en theoretische psychologie van Wilhelm Wundt . De 
inzichten die Dewey opdoet bij de hegeliaan Morris en de darwinist Hall zullen zijn denken 
blijvend bepalen. Charles Sanders Peirce, bij wie Dewey tijdens zijn tweede jaar een cursus 
mathematische logica volgt, maakt op de jonge Dewey weinig indruk. Het zal nog dertig jaar 
duren voordat Peirce’s opvattingen invloed gaan uitoefenen op Deweys denken. In het 
voorjaar van 1884 sluit Dewey zijn studie af met een dissertatie over de psychologie van Kant 
(cf. Martin 2002:46-48, 51, 55, 63-73; Shook 2000:16; Bredo 1998:450; Dykhuizen 
1973:21). 

Van 1884 tot 1894 werkt Dewey op de University of Michigan in Ann Arbor; eerst als 
medewerker van Morris en na diens overlijden als decaan van de filosofiefaculteit.4 Onder 
Morris en Dewey wordt de filosofiefaculteit in Michigan tot het belangrijkste centrum van 
neohegelianisme in de Verenigde Staten. In 1889 neemt Dewey James Hayden Tufts, met wie 
hij later Ethics (1908; MW5 en 1932; LW7) zal schrijven, aan als medewerker. Als Tufts 
twee jaar later voor enkele semesters naar Freiburg vertrekt, wordt zijn plaats ingenomen 
                                                
4 Tijdens het academisch jaar van 1888-1889 aanvaardt Dewey een professoraat en tevens decanaat van de 
filosofiefaculteit aan de University of Minnesota in Minneapolis. Wanneer Morris in maart 1889 onverwacht aan 
een longontsteking overlijdt, krijgt Dewey uit Michigan het aanbod Morris op te volgen. 
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door George Herbert Mead (Dykhuizen 1973:64). Tijdens het laatste decennium van de 
negentiende eeuw schrijft Dewey een tweetal boeken waarin ondanks de idealistische 
ondertoon reeds kenmerken van zijn latere ethiek doorklinken: Outlines of a Critical Theory 
of Ethics (1891; EW3:239-388) en The Study of Ethics: A Syllabus (1894; EW4:221-362; cf. 
Martin 2002:120-121). Morele waarden zijn volgens Dewey geen vaststaande gegevens, maar 
moeten gezien worden als werkhypothesen ten behoeve van de oplossing van morele 
problemen. De opvatting van wetenschap als een methode ter regulering van het sociale 
leven, die Dewey als student in de teksten van Comte aantrof, komt hier naar voren. In 
Deweys latere ethische en sociaal-politieke teksten zal ze meer expliciet terugkeren 
(Dykhuizen 1973:69-71). 
 In 1894 wordt Dewey hoofd van de filosofiefaculteit van de vier jaar eerder opgerichte 
University of Chicago. Al snel na zijn aanstelling haalt hij Mead naar Chicago. Naast Dewey 
en Mead bestaat de filosofiefaculteit, die ook het onderzoek en onderwijs in de psychologie 
verzorgt, uit wetenschappers als James Hayden Tufts, James Rowland Angell en Addison 
Webster Moore. Tijdens de tien jaar dat Dewey in Chicago werkt, doen zich een aantal 
belangrijke ontwikkelingen in zijn denken voor. Langzamerhand neemt hij steeds meer 
afstand van het neohegelianisme en integreert hij inzichten van Peirce, Darwin, Mead5 en 
William James in zijn denken, dat verschuift van psychologische naar ‘logische’ problemen.6 
Dewey-onderzoekers komen de laatste jaren tot de conclusie dat de blijvende invloed van 
Hegel op Deweys denken groter is dan over het algemeen wordt aangenomen (Manicas 
2002:271).  

Net als voor Peirce is logica voor Dewey de bestudering van de manier waarop het 
denken praktische problemen oplost (LW12:17, n. 1). Dewey neemt de gedachte van Peirce 
over dat het denken ontspringt aan het proces van onderzoek dat een gevolg is van twijfel die 
ontstaat naar aanleiding van een praktisch probleem. Ook voor zijn concept van ‘probleem’ 
gaat Dewey bij Peirce te rade wanneer hij een probleem beschouwt als een interruptie of 
beperking van gedrag (Nagel 1991:xiii).7 Logica is voor Dewey theoretische reflectie met 
betrekking tot onderzoek (inquiry) en onderzoek is een menselijke activiteit die gericht is op 
de oplossing van problemen (Manicas 2002:282; Holmes 1964:401-402). Het denken moet 
volgens Dewey opgevat worden als iets dat ontstaat bij de poging een specifiek en praktisch 
probleem op te lossen. Een idee is in deze visie niet een getrouwe weergave van reëel 

                                                
5 Er is nog weinig onderzoek verricht naar de invloed van Mead op Dewey en omgekeerd (cf. Biesta 1998). 
Volgens Deweys dochter Jane was de invloed van Mead op Dewey aanzienlijk (Jane Dewey 1989:26; cf. Shook 
2000:17). 
6 ‘There was a period extending into my earlier years at Chicago when, in connection with a seminar in Hegel’s 
Logic I tried reinterpreting his categories ... . Gradually I came to realize that what the principles actually stood 
for could be better understood and stated when completely emancipated from Hegelian garb’ (Jane Dewey 
1989:18). 
7 De invloed van Peirce op Deweys denken tijdens de Chicago periode is vrij gering. Pas vanaf de helft van het 
tweede decennium van de twintigste eeuw wijdt Dewey zich aan een grondige studie van het werk van Peirce 
(Shook 2000:14; cf. Martin 2002:195).  
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bestaande entiteiten, maar een ‘plan of action’ in dienst van de oplossing van een bepaald 
probleem. De waarheid van een idee wordt niet bepaald door de correspondentie met een 
empirisch verschijnsel, maar door de functionaliteit ervan (cf. LW12:113, n. 6). Deze visie op 
logica, die voor het eerst wordt uiteengezet in Studies in Logical Theory (1903; MW2:293-
375) en Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality (1903; MW3:3-39), krijgt 
veel kritiek. Ze wordt echter positief ontvangen door William James die inzichten van 
Deweys functioneel waarheidsbegrip overneemt in zijn eigen denken dat hij de naam 
pragmatisme (pragmatism) meegeeft (James 1996:27-44). De term pragmatisme is voor het 
eerst gebruikt door Peirce die hem ontleent aan een passage in Kants Kritik der reinen 
Vernunft (LW2:3). Peirce die zich niet kan vinden in James’ gebruik van de term noemt zijn 
eigen denken voortaan pragmaticism, in de hoop dat deze lelijke term niet snel door iemand 
zal worden overgenomen. Dewey geeft zelf de voorkeur aan de termen instrumentalisme of 
experimentalisme ter aanduiding van zijn functionalistische filosofie, omdat deze termen 
benadrukken dat het denken primair gericht is op het oplossen van een probleem (cf. Martin 
2002:192-197; Menand 2001:227; Oehler 2000:29-30; Fott 1998a:3; Festenstein 1997:2; 
Campbell 1995:19; Thayer, Thayer 1985:xii; Dykhuizen 1973:84;). 

Daarnaast gaat Dewey zich in Chicago steeds meer bezighouden met wijsgerig-
pedagogische problemen. Voor de bestudering van deze problemen, die tot dan toe samen 
met psychologie tot het domein van de filosofische faculteit behoren, wordt in 1895 op 
Deweys verzoek een eigen faculteit opgericht. Ook van deze faculteit wordt Dewey decaan. 
Om de bruikbaarheid van zijn pedagogische opvattingen in de praktijk te toetsen, richt Dewey 
in 1896 de University Elementary School op. Dit pedagogisch laboratorium zal de 
geschiedenis ingaan als de Laboratory School. 
 Van belang voor de ontwikkeling van Deweys denken in deze periode is de aandacht 
die hij besteedt aan sociale problemen. Op de universiteit wordt hij hierbij beïnvloed door 
mensen als Thorstein Veblen, die met zijn The Theory of the Leisure Class (1899) scherpe 
kritiek uit op de aannames van de klassiek-liberale economie en een bijdrage levert aan 
Chicago’s reputatie als centrum van postlaissez-fairedenken (Menand 2001:305). Daarnaast 
stuurt Deweys betrokkenheid bij de activiteiten van Jane Adams’ Hull House zijn denken in 
de richting van sociale problemen in de samenleving. Hull House is een zogenaamd 
settlement house: een gebouw voor maatschappelijk werk dat zich bevindt in een arme wijk. 
Hull House is in 1889 in Chicago gesticht door de sociologe Jane Adams en haar vriendin 
Ellen Gates Starr. Dewey, die reeds voordat hij naar Chicago komt, regelmatig lezingen in 
Hull House geeft, raakt onder de indruk van de opvattingen en de werkzaamheden van de 
latere Nobelprijswinnares voor de vrede Jane Adams (Menand 2001:306-316; Rockefeller 
1991:207-208; Dykhuizen 1973:104-105; Deledalle 1967:189-194). 
 In 1905 verruilt Dewey zijn positie in Chicago voor een speciaal voor hem opgerichte 
leerstoel in de filosofie aan de Columbia University in New York en een aanstelling aan het 
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Teachers College aldaar. Hier werkt hij zijn filosofisch naturalisme en zijn theorie van de 
ervaring verder uit. De eveneens op Columbia werkende cultureel antropologen Frans Boas 
en Ruth Benedict beïnvloeden Deweys handelingstheoretische benadering van de mens (Edel 
2001:xiii). Zij verschaffen een sociaal-wetenschappelijke onderbouwing van de menselijke 
flexibiliteit en de opvatting van cultuur waarbij de dichotomie tussen individu en groep 
conceptueel wordt opgeheven (Dykhuizen 1973:123; Bullert 1983:13).8 Gedurende de 
vijfendertig jaar dat hij in New York werkt, zal Dewey zijn bekendste boeken schrijven en 
zich ontwikkelen tot publiek filosoof.9  

Dewey bouwt tijdens zijn lange werkzame leven een wijsgerig oeuvre op dat in omvang 
en originaliteit door weinig denkers wordt geëvenaard. Hij schrijft maar liefst 40 boeken en 
meer dan 700 artikelen (Dykhuizen 1973:xvi). De kritische editie van zijn werk omvat 37 
delen ofwel ongeveer 18.000 pagina’s. Deweys filosofie omvat alle grote wijsgerige 
disciplines: metafysica, logica, ethiek, sociaal-politieke filosofie, godsdienstfilosofie en 
esthetica. In zijn filosofie combineert Dewey de kernideeën van de grondleggers van het 
Amerikaans pragmatisme met opvattingen van het Amerikaans neohegelianisme. Dit 
resulteert bij hem in een originele wijsgerige benadering van sociaal-politieke, morele en 
pedagogische problemen.  
 
2.1.3 Neohegelianisme 
Gedurende de twee jaar als graduate student op Johns Hopkins University in Baltimore volgt 
Dewey alle colleges van de hegeliaan George Sylvester Morris.10 Een decennium lang wijdt 
hij zich vervolgens in Michigan aan een grondige studie van Hegel. Daarbij leest hij veel 
werken van het Brits neohegelianisme (Hook 1939:13). Hegel is voor Dewey ‘a breath of 
fresh air in the empiricist chamber’ (Goodman 1990:95). In het idealisme ziet Dewey de 
verlossing van de halsstarrige dualismen die de filosofie, met name het Brits empirisme van 
Locke tot Mill, teisterden.11 Hegel is voor hem een denker die in zijn idealistische filosofie de 
empirische werkelijkheid niet veronachtzaamt (cf. Smith 1973:141). In de manier waarop 
Hegel de samenleving denkt, ziet Dewey een alternatief voor de standenmaatschappij van het 
New England waarin hij opgroeide. Door de nadruk die Hegel legt op de relatie tussen het 
                                                
8 Deze beïnvloeding is wederzijds. In haar Patterns of Culture wijst Benedict op Deweys inzicht met betrekking 
tot de mogelijkheid van sociale reconstructie (Benedict 1934:271; cf. Ratner 1985:xvi). 
9 Voor een kort overzicht van Deweys periode in New York zie Biesta 1992:206-210. 
10 Morris kwam tot Hegel via een grondige bestudering van het werk van de Britse idealist Thomas Hill Green 
(1836-1882) wiens filosofie voortkomt uit kritiek op het Brits empirisme. Boisvert wijst daarnaast op de invloed 
die de aristoteliaan Friedrich Adolph Trendelenburg (1802-1872), onder wie Morris in Duitsland heeft 
gestudeerd, op Morris’ hegelinterpretatie heeft gehad (cf. Deledalle 1967:35-39). Het hegelianisme waarmee 
Dewey als student in contact komt, is dus reeds enkele malen door originele denkers gefilterd (Boisvert 
1988:22).  
11 Dewey verwoordt het als volgt: ‘Hegel’s synthesis of subject and object, matter and spirit, the divine and the 
human, was … no mere intellectual formula; it operated as an immense release, a liberation. Hegel’s treatment 
of human culture, of institutions and the arts, involved the same dissolution of hard-and-fast dividing walls, and 
had a special attraction to me’ (LW5:153; cf. Menand 2001:267). 
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individu en de omgeving komt Dewey tot de conclusie dat psychologie altijd sociale 
psychologie moet zijn (Shook 2000:15). 

Wat Dewey in zijn latere filosofie van Hegel overneemt, is aandacht voor de empirie in 
de vorm van ervaringskennis. Aan deze ervaringskennis kunnen volgens Dewey idealen 
ontspringen in de vorm van nastrevenswaardige handelingsdoelen. De hegeliaanse opvatting 
van continuïteit tussen het materiële en het geestelijke blijft in Deweys filosofie doorwerken. 
Het progressieve verloop van de geschiedenis en de ontwikkeling van het bewustzijn keert bij 
hem terug in de verderop te bespreken concepten van groei en reconstructie (Goodman 
1990:96). Echter, het noodzakelijke progressieve verloop dat dit proces bij Hegel heeft, 
vervangt Dewey door een ontwikkeling waarvan de richting contingent is en bepaald wordt 
door het functioneren van de menselijke intelligentie.  
 Na verloop van tijd begint Deweys filosofie zich steeds verder te verwijderen van het 
idealistisch denken. Hij komt tot het inzicht dat de rede of het denken beter niet opgevat kan 
worden als iets dat aan het menselijk gedrag vooraf gaat, maar als iets dat samen met het 
handelen deel uitmaakt van het menselijk gedrag. Hoewel Dewey uiteindelijk volledig 
afstand neemt van het idealisme laat het gedachtegoed van Hegel een blijvend spoor na in 
zijn filosofie (cf. LW5:154).  
 
2.1.4 Darwins evolutieleer 
In 1859, Deweys geboortejaar, publiceert Charles Darwin (1809-1882) zijn On the Origin of 
Species by Means of Natural Selection. De theorie die hij in dit boek ontvouwt, is gebaseerd 
op waarnemingen die hij meer dan twintig jaar eerder deed in Zuid-Amerika. Tijdens zijn 
beroemde reis naar de Galapagos-eilanden besteedde Darwin veel aandacht aan de 
verspreiding van planten en dieren, en de relatie tussen soorten en hun natuurlijke 
omgevingsfactoren (Darwin 1988:1). Bij dit onderzoek ontdekte Darwin dat er tussen de 
leden van dezelfde soort significante en op toeval berustende verschillen bestaan. Deze 
constatering vormt de basis van de door hem geformuleerde evolutietheorie. 

De centrale stelling van On the Origin of Species is dat de soorten zoals ze in de natuur 
bestaan (species) niet, zoals veel wetenschappers destijds dachten, als zodanig door God zijn 
geschapen (cf. Darwin 1988:120), maar door middel van een natuurlijk proces uit vroegere 
soorten zijn ontstaan. Kenmerkend voor dit evolutieproces is dat het gebaseerd is op het 
vermogen van organismen tot aanpassing aan een veranderde leefomgeving. Als leden van 
een soort door migratie in een andere natuurlijke omgeving terechtkomen, overleven slechts 
diegene die zich weten aan te passen. Door middel van natuurlijke selectie blijven alleen de 
leden die beschikken over bepaalde adaptieve eigenschappen in leven. Welke eigenschappen 
voor het voortbestaan van belang zijn, is afhankelijk van de nieuwe omgeving. Na verloop 
van tijd zal de groep steeds meer verschillen van de oorspronkelijke populatie en zich 
ontwikkelen tot een andere soort.  
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In The Descent of Man (1871) breidt Darwin zijn theorie uit tot de menselijke soort. 
Hierin betoogt hij dat de mens zich door middel van natuurlijke selectie uit lagere soorten 
heeft ontwikkeld. De mentale activiteit van de mens, die Darwin in de hersenen lokaliseert, is 
volgens hem een product van natuurlijke selectie. Het vermogen tot denken is ontstaan bij de 
poging van de mens zich aan te passen aan een nieuwe omgeving (Bowler 1998:798).  
 Darwin is niet de uitvinder van de evolutieleer. Reeds in het begin van de negentiende 
eeuw vormt de evolutieleer een actueel discussiepunt in de wetenschap. De Franse 
wetenschapper Jean-Baptiste Lamarck formuleert in zijn in 1809 verschenen Philosophie 
Zoologique een theorie van progressieve adaptatie. Gedurende de tweede helft van de 
negentiende eeuw vormt de Lamarckiaanse versie van de evolutieleer een populair alternatief 
voor de theorie van Darwin. Herbert Spencer publiceert The Principles of Psychology, zijn 
versie van de evolutietheorie, vier jaar voor het verschijnen van Darwins On the Origin of 
Species (Menand 2001:121). Twee jaar later, in 1857, introduceert Spencer in het artikel 
Progress: Its Law and Cause de term evolutie.12 Spencer is de grondlegger van het sociaal 
darwinisme, een theorie waar Dewey regelmatig kritiek op levert. 

Nieuw in Darwins theorie is het mechanisme dat ten grondslag ligt aan evolutionaire 
ontwikkeling: het proces van natuurlijke selectie. Hoewel het woord selectie een bepaalde 
intentie suggereert, is natuurlijke selectie volgens Darwin een blind proces dat niet wetmatig 
in een bepaalde richting wordt gestuurd. Natuurlijke selectie is een descriptief begrip. Het 
verklaart hoe veranderingen in de levende natuur ontstaan. Het geeft niet aan welke 
veranderingen zullen plaatsvinden (Menand 2001:122-123). De natuur kent in deze visie geen 
inherente (ontwikkelings)doelen. Dit botst met de opvattingen van veel negentiende-eeuwse 
evolutionisten die er een bepaalde variant van de christelijke of neohegeliaanse opvatting op 
na houden volgens welke de bestaande werkelijkheid het resultaat is van een bovennatuurlijke 
intelligentie (Menand 2001:121). Darwins evolutietheorie is niet teleologisch voor zover ze 
de wereld beschouwt als een werkelijkheid zonder inherent doel in de betekenis van een 
gericht ontwikkelingsproces (Menand 2002:364). Het enige ‘doel’ dat in Darwins theorie 
onderscheiden kan worden, is het leven zelf. Elk onderdeel van een organisme staat in dienst 
van de instandhouding van het leven van dat organisme of zijn nageslacht. 

Een van de problemen die het evolutionisme met zich meebrengt, is het aspect van 
orde. Kenmerkend voor het newtoniaanse wereldbeeld zijn onveranderlijke wetmatigheden 
die zekerheid met betrekking tot de gebeurtenissen in de natuur opleveren. Darwin, die het 
domein van de wetenschap uitbreidt met de levende natuur, introduceert op overtuigende 
wijze het aspect van toeval in de wetenschap. Het proces van natuurlijke selectie leidt tot een 
bepaalde orde die gebaseerd is op toeval (Menand 2001:194). Omdat een soort zich steeds in 
een bepaald stadium van het voortdurende evolutieproces bevindt, kan niet meer gesproken 
                                                
12 Ook de term survival of the fittest is afkomstig van Herbert Spencer (cf. Spencer 1864:444). Als idee komt het 
verschijnsel survival of the fittest al voor in Thomas Malthus’ Essay on the Principle of Population (1798). Deze 
tekst van Malthus heeft Darwin beïnvloed bij het ontwikkelen van zijn theorie. 
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worden van soort in de betekenis van een categorie die essenties weergeeft: vaststaande 
kenmerken die evolutiemogelijkheden beperken. Soorten zijn volgens Darwin generalisaties 
die betrekking hebben op groepen interagerende organismen. Ze verwijzen niet naar 
essenties, maar naar waarschijnlijkheid. Ze geven aan hoe een bepaald organisme zich onder 
bepaalde omstandigheden waarschijnlijk zal gedragen. Darwins leer wijst op het belang van 
statistiek en waarschijnlijkheidsberekeningen in de (biologische) wetenschap (Menand 
2001:194). Door de mens op te nemen in zijn evolutietheorie plaatst Darwin het menselijk 
gedrag in het onderzoeksdomein van de moderne wetenschap. 

Als undergraduate raakt Dewey tijdens het college fysiologie door het boek Lessons in 
Elementary Physiology van de Engelse bioloog en filosoof Thomas Henry Huxley (1825-
1895) bekend met het darwinisme (Bredo 1998:450; Dykhuizen 1973:17).13 Een kwart eeuw 
later schrijft Dewey dat Darwins inzichten van groot belang zijn geweest voor de wetenschap 
en de filosofie. In The Influence of Darwin on Philosophy (MW4:3-14) vergelijkt hij Darwin 
met wetenschappers als Copernicus, Kepler en Galileo. Darwin zegt met betrekking tot de 
soorten ‘what Galileo had said of the earth, ‘e pur si muove’,’ en verplaatst daarmee de 
levende natuur naar het domein van wetenschappelijk te onderzoeken fenomenen (MW4:8). 
Dit maakt het volgens Dewey voor de filosofie mogelijk nog een stap verder te gaan en de 
methode die de moderne natuurwetenschap op succesvolle wijze hanteert bij het oplossen van 
haar problemen over te nemen bij de benadering van ethische en politieke vraagstellingen 
(MW4:4, 8). Hierbij dient de filosofie niet meer te zoeken naar absolute oorzaken en doelen, 
maar rekening te houden met verandering en contingentie als kenmerken van de wereld 
waarin de mens leeft. 
 
2.1.5 Ontwikkeling van de Amerikaanse psychologie in de negentiende eeuw 
Tijdens de eerste helft van de negentiende eeuw hanteert de Amerikaanse psychologie, die 
zich nog niet als zelfstandige wetenschap van de filosofie heeft losgemaakt, inzichten van het 
Brits empirisme in combinatie met elementen uit de Newtoniaanse mechanica. Deze vroeg 
negentiende-eeuwse psychologie kan beschouwd worden als een kritiek op de moderne 
bewustzijnsfilosofie, die in navolging van Descartes de werkelijkheid verdeelt in een res 
extensa en een res cogitans. Dit dualisme leidt tot een aantal problemen bij de verklaring van 
menselijk gedrag. Het is bijvoorbeeld moeilijk uit te leggen hoe twee volledig van elkaar 
gescheiden substanties, de geestelijke en de lichamelijke, invloed op elkaar kunnen 
uitoefenen (Flower 1992:23). Descartes zelf is het, ondanks verschillende pogingen hiertoe, 

                                                
13 ‘I have an impression that there was derived from that study a sense of interdependence and interrelated 
unity that gave form to intellectual stirrings that had been previously inchoate, and created a kind of type or 
model of a view of things to which material in any field ought to conform. Subconsciously, at least, I was led to 
desire a world and a life that would have the same properties as had the human organism in the picture of it 
derived from study of Huxley's treatment. At all events, I got great stimulation from the study, more than from 
anything I had had contact with before; ... I date from this time the awakening of a distinctive philosophic 
interest’ (LW5:147-148). 
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niet gelukt een overtuigende theorie van menselijk gedrag te ontwikkelen. In de zeventiende 
eeuw hebben filosofen als Spinoza en Leibniz geprobeerd materialistische (het denken is 
inherent aan materiële substanties) of parallellistische (geestelijke en lichamelijke processen 
lopen parallel aan elkaar) oplossingen te vinden voor het lichaam-geest dualisme (cf. Wilson 
1978:177-220). 

In navolging van John Locke en David Hume beschouwt de vroeg negentiende-eeuwse 
Amerikaanse psychologie ervaringskennis als het resultaat van het contact tussen de 
zintuiglijke waarneming en externe objecten. De gewaarwordingen (sensations) die hiervan 
het gevolg zijn, doen in de menselijke geest psychische inhouden, zoals ideeën, gedachten en 
voorstellingen ontstaan, die door associatie in complexiteit toenemen. Deze 
associatiepsychologie is atomistisch en mechanistisch van aard. Ze beschouwt het menselijk 
denken als resultaat van een interactie tussen twee gegeven grootheden: de individuele mens 
en objecten uit zijn omgeving. Denken bestaat in deze visie uit het op mechanische wijze met 
elkaar verbinden van elementaire gewaarwordingen. Associatie (psychische zwaartekracht) 
verloopt analoog aan de principes van fysische zwaartekracht (Eisenga, Van Rappard 
1987:18). Ondanks haar empiristische en mechanistische uitgangspunten maakt de vroeg 
negentiende-eeuwse Amerikaanse psychologie bij het formuleren van haar inzichten toch nog 
gebruik van filosofische speculatie (Bredo 1998:448-451). 
 Rond 1870 ontstaat in Europa een nieuwe vorm van psychologie die gebruik maakt van 
experimentele onderzoeksmethoden. De Duitser Wilhelm Wundt (1832-1920) is de bekendste 
vertegenwoordiger van deze experimentele psychologie, die aangeduid werd als fysiologische 
psychologie. De basisgedachte van deze nieuwe wetenschap is dat elke mentale activiteit een 
fysieke basis heeft. Het centrum van deze fysieke basis vormen de hersenen en het 
zenuwstelsel. Deze fysieke basis maakt het mogelijk op grond van empirische waarnemingen 
uitspraken te doen over mentale processen. Wundt geeft aan het denken een actievere rol dan 
de empiristen, maar houdt vast aan introspectie als een belangrijk element van de 
psychologie. Verder beschouwt hij het denken niet als iets dat zich op individueel niveau 
afspeelt, maar als een sociaal verschijnsel (Manicas 2002:269; cf. Eisenga, Van Rappard 
1987:20-25). 

Door de intensieve academische uitwisseling tussen de Verenigde Staten en Duitsland 
wordt de experimentele aanpak van psychologische problemen snel populair in de Nieuwe 
Wereld.14 In 1887 publiceert Dewey Psychology (1887; EW2); de eerste Amerikaanse tekst 
over de nieuwe experimentele psychologie (Bredo 1998:452). In dit boek probeert Dewey de 
bevindingen van de nieuwe empirische psychologie te verenigen met idealistische 
opvattingen (cf. Martin 2002: 104-107; Dykhuizen 1973:54). 

                                                
14 In 1900 zijn er in Amerika 42 psychologielaboratoria waarvan er maar liefst 13 zijn opgericht door studenten 
van Wundt (Manicas 2002:269).  
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 De experimentele psychologie in Amerika maakt gebruik van het in die tijd populaire 
fysiologische concept van de reflexboog: de beschrijving van het menselijk gedrag als een 
boog die begint met een zintuiglijk waarneembare stimulus en via het zenuwstelsel resulteert 
in een motorische reactie. Psychologen denken op basis van kennis van de stimulus die op 
een individu inwerkt de respons van dat individu te kunnen voorspellen. Deze opvatting van 
de reflexboog vormt een poging om zowel het dualisme tussen waarneming en psychische 
inhoud van de associatiepsychologie als de problematiek van het lichaam-geest dualisme van 
de moderne bewustzijnsfilosofie te omzeilen. Het eerste dualisme lost de experimentele 
psychologie op door in het concept van de reflexboog waarneming en psychische inhoud als 
onderdelen van één proces te zien. Het dualisme tussen lichaam en geest wordt opgelost door 
het bestaan van elke mentale entiteit te ontkennen en de geest te beschouwen als een proces 
dat zich voltrekt in de hersenen en het zenuwstelsel (Biesta, Miedema, Van IJzendoorn 
1989:212). Door haar onderzoeksdomein te beperken tot waarneembare verschijnselen wordt 
de experimentele psychologie een wetenschap die overeenkomstig de moderne 
natuurwetenschap haar onderzoek verricht in laboratoria waar zij haar uitspraken 
proefondervindelijk kan toetsen. 

De new psychology, zoals de experimentele psychologie wordt genoemd die zich als 
zelfstandige wetenschappelijke discipline begint te ontwikkelen, wordt beïnvloed door het 
heersende darwinistische denken (Menand 2001:259-260, 451).15 William James, die een jaar 
in Duitsland heeft doorgebracht en samen met Wundt als grondlegger van de academische 
Amerikaanse psychologie wordt beschouwd, bouwt in 1875 op Harvard het eerste 
psychologisch laboratorium in de Verenigde Staten (Manicas 2002:272). In 1890 verschijnt 
zijn omvangrijke werk The Principles of Psychology. In dit boek neemt James de 
darwinistische opvatting over dat het menselijk denkvermogen is ontstaan in het 
evolutieproces. Ten gevolge van natuurlijke selectie is er een organisme ontstaan dat beschikt 
over intelligentie: het vermogen om keuzen te maken. Dit vermogen speelt een belangrijke rol 
bij het verloop van het natuurlijke proces van menselijke adaptatie (Bredo 1998:448). Het 
element van toeval waardoor het evolutieproces wordt gekenmerkt, wordt vervangen door de 
mogelijkheid van bewuste keuze. Elke vorm van menselijk gedrag dat gebaseerd is op een 
keuze, dat wil zeggen dat dit gedrag ook niet gekozen had kunnen worden, is volgens James 
moreel gedrag (Menand 2001:146). De mens is in deze visie de sturende kracht achter zijn 
eigen bestemming: het denken is een ‘fighter for ends’ (Menand 2001:371; Westbrook 
1991:66). James gaat ervan uit dat de beslissende criteria waarop de mens zijn keuze baseert, 
ontstaan in de confrontatie van de mens met zijn omgeving. Deze evolutionaire en 
functionalistische beschrijving van het menselijk denken schept een nauwe band tussen de 
natuur (biologische ontwikkeling) en ethiek. Ze onderscheidt zich van de meeste negentiende-

                                                
15 Een andere benaming voor de experimentele psychologie is physiological psychology of psychophysics. 
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eeuwse opvattingen door haar ontkenning van enige vorm van determinisme (Menand 
2001:371; Westbrook 1991:70).  

The Principles of Psychology heeft een belangrijke invloed uitgeoefend op de 
ontwikkeling van Deweys denken (Bredo 1998:455; Westbrook 1991:66). In Chicago is 
Dewey hoofd van de filosofiefaculteit waaronder ook de afdeling psychologie valt. Het werk 
van Dewey, Mead en hun collega’s leidt tot een nieuwe benadering binnen de psychologie: 
het functionalisme. 

 
2.1.6 Chicago-functionalisme 
Hoewel James in 1904 spreekt van ‘the emergence of a distinctive school’ wordt er de laatste 
tijd steeds vaker op gewezen dat er op de filosofiefaculteit in Chicago geen sprake was van 
één nieuwe benadering van psychologische problemen, maar van meerdere. Het 
gemeenschappelijke van deze benaderingen zit niet zozeer in hun conforme aanpak als in hun 
oppositie tegen een op introspectie gebaseerde psychologie (Tiles 1999:40-42) in combinatie 
met aandacht voor de sociale dimensie van het menselijk gedrag (Rucker 1969:76).  

Het Chicago-functionalisme neemt net als James de handelende mens en de rol die het 
denken bij het handelen speelt als uitgangspunt van psychologische analyse (Bredo 
1998:448). Centraal staat het poneren van een functionele relatie tussen fysiologische en 
psychische gebeurtenissen (Manicas 2002:272). De aandacht verschuift van gerichtheid op de 
structuur van het denken naar gerichtheid op de functie ervan. Het menselijk bewustzijn 
wordt niet langer gezien als een geestelijke substantie, maar als een proces van 
probleemoplossing (Rucker 1969:72). 

Een belangrijke tekst van Dewey uit deze periode is The Reflex Arc Concept in 
Psychology (1896, EW5:96-109). Deze tekst, die inzicht verschaft in de psychologische 
aspecten van Deweys concept van de mens als handelend organisme, vormt een kritiek op 
bepaalde methodologische inzichten van de laat negentiende-eeuwse psychologie. Het is een 
vorm van kritiek die gepaard gaat met vergaande filosofische implicaties (Westbrook 
1991:68; Smith 1973:122). Daarnaast vormt deze tekst de blauwdruk voor bepaalde 
opvattingen die, verder uitgewerkt, kenmerkend zijn voor Deweys latere filosofie (Morris 
1996:30; Flower 1992:21, 26; Alexander 1987:41). Opvattingen die een belangrijke rol 
spelen in zijn latere ethisch en politiek-filosofisch denken, zoals conflict en de rol van 
doelstellingen voor het handelen, komen hier in embryonale vorm reeds voor.  

De Chicago-functionalisten omarmen de visie die Dewey uitwerkt in The Reflex Arc 
Concept in Psychology, omdat deze de theoretische rechtvaardiging levert voor een 
verbeterde vorm van experimentele psychologie. De functionalistische psychologie verruilt 
metafysische uitgangspunten voor evolutiebiologische (Welchman 1995:129). Dewey zelf zal 
zich na het reflexboogartikel niet meer wijden aan dergelijke fundamentele psychologische 
analyses. Zijn aandacht gaat voortaan uit naar de relevantie van psychologische inzichten 
voor de logica (cf. Toulmin 1964:3), de pedagogiek en de ethiek (Rucker 1969:67). Nu de 
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psychologie zich steeds verder gaat verwijderen van de filosofie en de psychologen zich 
ontpoppen als gespecialiseerde empirische wetenschappers laat Dewey het laboratoriumwerk 
voor wat het is en richt hij zijn aandacht op sociaal-filosofische en pedagogische problemen.16 

Hoewel Dewey als een van de belangrijkste denkers van de Chicago School in 1905 
naar New York vertrekt, zal het Chicago-functionalisme nog tot 1931 als school blijven 
bestaan. Buiten de filosofie en de psychologie hebben de basisideeën van het functionalisme 
invloed in de pedagogiek, de sociologie en zelfs op het gebied van de religie (Rucker 
1969:26, 132).  
 
2.1.7 ‘The Reflex Arc Concept in Psychology’ 
Louis Menand beschouwt The Reflex Arc Concept in Psychology als ‘de sleutel tot Deweys 
filosofie’ (Menand 2001:327).17 Hoewel Dewey zich in het reflexboogartikel beperkt tot de 
psychologie van het gedrag, bevat het artikel de basisstructuur van het dynamisme dat ten 
grondslag ligt aan zijn concept van ervaring dat in de volgende paragraaf aan de orde komt. 
Het is daarom zinvol om aan het begin van deze studie aandacht te besteden aan dit artikel, 
dat niet alleen beschouwd wordt als manifest van het Chicago-functionalisme, maar tevens 
als een van de invloedrijkste teksten in de geschiedenis van de psychologie (Tiles 1999:41; 
Neubert 1998:142; Morris 1996:58; Shook 1995:347; Welchman 1995:124; Biesta 1992:49). 

Volgens Welchman zet Dewey zich in zijn reflexboogartikel specifiek af tegen de 
stroming binnen de experimentele psychologie die aangeduid wordt als psychofysisch 
parallellisme.18 Deze variant van psychologisch empirisme gaat ervan uit dat er bij een 
menselijke handeling sprake is van zowel een inwendig mentaal als van een uitwendig 
mechanisch causaal proces. Beide processen, die elkaar op geen enkele wijze beïnvloeden, 
lopen parallel aan elkaar en zijn reacties op dezelfde stimulus. Deze theorie, waarvan de 
oorsprong bij Leibniz ligt en waarvan elementen bij Wundt te vinden zijn, is niet in staat het 
dualisme tussen geest en lichaam te overstijgen (Welchman 1995:125-126). Ten tijde van de 
publicatie van het reflexboogartikel zijn het met name de psychologisch structuralist E.B. 
Tichener en zijn volgelingen die het psychofysisch parallellisme verdedigen (Rucker 
1969:62).  

Dewey noemt nergens in zijn reflexboogartikel het psychofysisch parallellisme bij 
naam. Hij zet zich volgens mij dan ook niet af tegen een bepaalde stroming binnen de 
experimentele psychologie, maar tegen een methodologische misvatting op basis waarvan de 

                                                
16 In 1905 wordt er op de universiteit van Chicago een afzonderlijke vakgroep voor psychologie opgericht die 
wordt geleid door James Rowland Angell en later Harvey Carr. 
17 Menand vermeldt ten onrechte dat The Reflex Arc Concept in Psychology nooit werd herdrukt (Menand 
2001:327). Het artikel verscheen voor het eerst in Psychological Review 3 (July 1896): 357-370. Het werd in 
1931 onder de titel The Unit of Behavior herdrukt in Philosophy and Civilization, New York: Minton, Balch and 
Co., 233-248. 
18 Welchman baseert haar bewering op het volgende citaat: ‘We ought to be able to see that the ordinary 
conception of the reflex arc theory, instead of being a case of plain science, is … a mixed materialist-
spiritualistic assumption’ (EW5:104). 
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psychologie dacht een oplossing te hebben gevonden voor de problematiek van het lichaam-
geest dualisme. Hij levert een (wetenschaps)filosofische kritiek op de wijze waarop de 
psychologie in haar concept van de reflexboog van de fysiologie bepaalde onderdelen van een 
handeling (stimulus, hersenen en zenuwstelsel, respons) overneemt en deze met elkaar in 
verband brengt door middel van een causale relatie (Smith 1973:123, 126, 135) waarbij voor 
het denken geen plaats is. 
 
2.1.7.a Beschrijvende analyse van de reflexboog 
Dewey begint zijn artikel met een beschrijvende analyse van het concept van de reflexboog. 
In deze beschrijvende analyse levert hij vooral kritiek op het stimulus-respons dualisme dat 
aan deze interpretatie van het menselijk handelen ten grondslag ligt. De aanwezige 
wetenschappelijke kennis aan het eind van de negentiende eeuw is volgens Dewey te 
omvangrijk en te gevarieerd om nog te passen in dit eenvoudig verklaringsmodel. Het schema 
van de reflexboog, dat de relatie tussen stimulus en respons als twee opzichzelfstaande 
entiteiten verklaart, is slechts van toepassing op eenvoudige reflexbewegingen. Dewey juicht 
de werkwijze van de nieuwe experimentele psychologie dan ook toe, maar vindt dat ze met de 
reflexboog nog te dicht bij het schema van de oude bewustzijnsfilosofie blijft staan 
(EW5:96). Analoog aan het Cartesiaans dualisme legt de psychologie te veel de nadruk op het 
onderscheid tussen de door haar gehanteerde concepten. De experimentele psychologie maakt 
zich volgens Dewey schuldig aan wat hij aanduidt als dé psychologische drogreden: de 
veronderstelling dat distincties die gemaakt worden bij de analyse van gedrag daadwerkelijk 
in een organisme bestaan (cf. Morris 1996:29).19 In plaats van de werkelijkheid te verklaren 
door essenties (waarneming, idee, handeling) bloot te leggen, dient volgens Dewey een 
verklaringsmodel ontwikkeld te worden dat de nadruk legt op functies. In een dergelijk model 
worden stimulus, idee en respons niet gezien als zelfstandige onderdelen van een ‘patchwork 
of disjointed parts’, maar als functies binnen een organische eenheid (EW5:97). Deze 
organische eenheid, die verwijst naar de aard van de relatie tussen stimulus en respons, kan 
volgens Dewey het beste omschreven worden met de term coördinatie.20  

Ter verklaring voor het gebruik van de term coördinatie wijst Dewey op het voorbeeld 
uit James’ The Principles of Psychology van het kind dat zijn hand brandt aan een kaars 
(James 1890, I:24-26). De experimentele psychologie ziet in dit voorbeeld twee reflexbogen: 
het kind ziet een brandende kaars (stimulus), grijpt ernaar (respons), brandt zijn hand 
(stimulus) en trekt deze vervolgens terug (respons). Volgens Dewey is dit wel een globale 
beschrijving, maar geen adequate psychologische analyse van wat er gebeurt. Het zien van de 

                                                
19 James spreekt met betrekking tot hetzelfde verschijnsel in zijn Principles of Psychology van de 
‘‘psychologist’s fallacy’ par excellence’ (James 1890, I:196). 
20 Bredo wijst op het darwinistisch denkpatroon waar Dewey hier gebruik van maakt: ‘Assuming that the 
“forms” of stimulus and response are mutually adapted to one another ... provided Dewey with a tool for 
considering the different parts of an act, just as the assumption of mutual adaptation helped Darwin analyze the 
interrelated structures of orchids and insects’ (Bredo 1998:455). 
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kaars is geen stimulus voor het grijpen ernaar. De beschreven handeling begint niet met een 
zintuiglijk waargenomen stimulus, maar met een coördinatie van zowel een stimulus als een 
respons. Dewey spreekt van een sensori-motor co-ordination: een coördinatie van zowel 
zintuiglijke waarneming als motorische reactie (EW5:97). De gebeurtenis begint met een kind 
dat kijkt. Dit proces van kijken is geen passieve gebeurtenis zoals wordt voorgesteld in het 
reductionistische schema van de reflexboog. Kijken vergt bewegingen van lichaam, hoofd en 
oogspieren. De manier waarop lichaam, hoofd en oogspieren bewegen, bepaalt de kwaliteit 
van wat zintuiglijk wordt waargenomen. De act van het kijken bevat reeds een bepaalde 
samenwerking of coördinatie van sensorische en motorische elementen (EW5:98) voordat de 
brandende kaars als stimulus wordt waargenomen (Flower 1992:24). De stimulus is dus niet 
iets dat geheel extern is aan het waarnemend organisme. Hij ontstaat door een herschikking 
van de bestaande coördinatie van sensorische en motorische elementen (Tiles 1988:46). 
 De act van het kijken vormt dus volgens Dewey een stimulans voor het grijpen naar de 
kaars. Dit komt doordat beide handelingen onderdeel zijn van een meeromvattende 
coördinatie. Deze coördinatie waarbij kijken en grijpen door voortdurende terugkoppeling 
met elkaar verbonden zijn, is eigen aan de menselijke aard.21 De act van het grijpen wordt 
zowel gestimuleerd als gestuurd door de act van het kijken en stimuleert en stuurt op zijn 
beurt zelf het kijken (cf. MW1:182-183). Het grijpen wordt als het ware toegevoegd aan de 
sensor-motorische coördinatie van lichaam, hoofd en oogspieren (Tiles 1988:47). Wanneer 
het kind zich vervolgens brandt aan de kaars is er volgens Dewey ook weer sprake van een 
‘sensori-motor co-ordination’ en niet slechts van een waarneming. Het branden van de hand 
is daarnaast niet het begin van een tweede en nieuwe reflexboog, maar een aanvulling van de 
oog-arm-hand coördinatie (EW5:98). Het gevoel van pijn dat veroorzaakt wordt door de vlam 
van de brandende kaars wordt toegevoegd aan het ervaringsgebied dat gevormd wordt door 
de oog-arm-hand coördinatie. Hierdoor leert het kind. Er is een betekenis gegenereerd. Het 
zien van een brandende kaars roept in het vervolg een andere ervaring op dan voorheen. Het 
zien van een brandende kaars verandert in het zien van een brandende-kaars-die-pijn-doet-bij-
aanraking. Volgens de experimentele psychologie wordt de gewaarwording van licht in de 
eerste reflexboog vervangen door de gewaarwording van pijn in de tweede reflexboog. In 
Deweys opvatting is er geen sprake van de vervanging van de ene stimulus door een andere, 
maar van de ontwikkeling van een ervaring door middel van interpretatie (EW5:99).  
Een adequate beschrijving van het menselijk gedrag gaat volgens Dewey niet uit van een 
boog of een deel van een cirkel bestaande uit opzichzelfstaande elementen die op de een of 
andere manier, zij het met behulp van het bewustzijn of het zenuwstelsel, met elkaar 
verbonden moeten worden, maar van een circuit van voortdurende reconstitutie. De functie 
van de verschillende onderdelen van dit circuit staat niet op voorhand vast (EW5:100). 
                                                
21 Tiles formuleert het als volgt: ‘This pattern of coordination has its roots in an innate reflex, a ‘natural 
curiosity’, which is on the same level as, and contributes to, the so-called ‘will to survive’ (for eventually the 
mature human will survive through handling and manipulating)’ (Tiles 1988:46). 
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Dewey geeft er de voorkeur aan om niet te spreken van een reflexboog, maar van een 
organisch circuit.22 Deze term geeft aan dat niet alleen de stimulus de respons voortbrengt, 
maar dat motorische elementen ook de stimulus beïnvloeden (EW5:102). De relatie die 
Dewey aanduidt als organisch circuit bezit een bepaalde mate van continuïteit zonder dat er 
sprake is van de eenduidig lineaire causaliteit die kenmerkend is voor zowel de negentiende-
eeuwse experimentele psychologie als het klassiek behaviorisme.  

Het gaat Dewey er niet alleen om een complexere en juistere beschrijving van het 
menselijk gedrag te geven. Met de beschrijving van het organisch circuit wil hij ook de 
betekenis van de termen stimulus of waarneming en respons of beweging verhelderen. Deze 
termen verwijzen volgens hem niet naar vaststaande entiteiten, maar naar een onderscheid dat 
verwijst naar flexibele en wederkerig op elkaar betrokken functies (EW5:102). Vanuit een 
functionele benadering kan een verschijnsel afhankelijk van het gezichtspunt zowel stimulus 
als respons zijn. Hierdoor blijkt volgens Dewey dat het probleem van het contact tussen beide 
een probleem is dat door het dualistisch uitgangspunt van de bewustzijnsfilosofie zelf is 
gecreëerd (EW5:103). Met de functionele beschrijving van het menselijk gedrag vallen deze 
problemen die een essentialistische en dualistische beschrijving met zich meebrengt weg. Het 
eenheidsdenken dat in Deweys concept van organisch circuit naar voren komt als de prioriteit 
van de complete act op elk van zijn onderdelen is in James’ functionalisme, zoals verwoord in 
The Principles of Psychology, niet aanwezig. Dewey combineert hier functionalistische 
inzichten met het idealistisch concept van eenheid.23 
 
2.1.7.b Verklarende analyse van de reflexboog 
Op de beschrijvende analyse van de reflexboog laat Dewey een verklarende analyse volgen. 
Dewey merkt op dat een functionele of teleologische beschrijving van het menselijk handelen 
veronderstelt dat het onderscheid tussen stimulus en respons in het menselijk gedrag wordt 
aangebracht met betrekking tot het bereiken van een bepaald doel (EW5:104). Het is in 
werkelijkheid dan ook niet de act van het kijken die een stimulus vormt voor het grijpen, 
maar het doel dat het grijpende kind voor ogen heeft (EW5:107). Tijdens de act van het 
kijken is er sprake van een organische coördinatie van sensor-motorische activiteiten. In 
eerste instantie is de betekenis van het licht van de kaars dat de aandacht van het kind trekt 
onduidelijk. De betekenis is afhankelijk van vroegere ervaringen die het kind heeft gehad met 
een brandende kaars. Voordat het kind het lichtgevende voorwerp dat het ziet, heeft 
geïdentificeerd, bijvoorbeeld als een brandende-kaars-die-pijn-doet-bij-aanraking, weet het 
niet hoe te reageren. De organische coördinatie van sensor-motorische activiteiten wordt dan 
verstoord door twijfel omtrent de betekenis van de waarneming van de brandende kaars. 

                                                
22 In zijn latere werk spreekt Dewey in dit verband van een opwaarts bewegende spiraal (cf. MW14:225; 
Neubert 1998:151). 
23 In de woorden van Menand: ‘The “organic circuit” is biologized Hegel’ (Menand 2001:329; cf. Shook 
2000:19; Smith 1973:139). 
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Zonder voorafgaande ervaring is zowel de stimulus als de respons onzeker (EW5:106). Het 
opheffen van deze onzekerheid vereist onderzoek naar de betekenis van het waargenomen 
voorwerp aan de hand waarvan een doel kan worden bepaald. Een waargenomen voorwerp 
als stimulus staat niet op zichzelf, maar moet eerst als zodanig worden geïnterpreteerd. Het 
doel van het grijpen naar de kaars vormt de stimulus voor het daadwerkelijk grijpen ernaar. 
Een zintuiglijke waarneming als stimulus vergt altijd de mentale activiteit van interpretatie en 
heeft dus functionele waarde. Een stimulus staat niet op zichzelf, maar is het resultaat van een 
constructie die wordt opgeroepen door de neiging van een individu om een verstoorde 
coördinatie tussen zichzelf en zijn omgeving te herstellen (Vanderstraeten 2002:236). De 
motorische beweging als respons staat in functie van een doelstelling die uiteindelijk het 
herstel van de verstoorde organische coördinatie van sensor-motorische activiteiten beoogt 
(EW5:107). Een beweging heeft in zichzelf geen betekenis. Alleen vanuit een functionele 
interpretatie kan ze aangeduid worden als respons. Een functionele interpretatie van een 
handeling vergt niet alleen gerichtheid op de mogelijke consequenties ervan, maar vereist 
daarnaast een terugkoppeling naar voorafgaande handelingen (Tiles 1999:45). 

Dewey confronteert het reflexboogmodel met het inzicht dat de mens die met een 
nieuwe situatie geconfronteerd wordt niet start vanuit een absoluut beginstadium van 
handelen dat opgeroepen wordt door een stimulus. De mens is altijd al in actie (cf. Biesta 
1992:50-51).24 Stimulus en respons dienen geïnterpreteerd te worden in hun functionaliteit ten 
aanzien van de instandhouding van de continuïteit van het handelen. Deze continuïteit kan 
slechts gewaarborgd worden door de aard van het handelen te veranderen.25 De mens heeft in 
het verleden altijd al gehandeld en gereageerd op situaties en gebeurtenissen. De wijze 
waarop een verstoorde coördinatie tussen individu en omgeving wordt benaderd, is steeds een 
weerspiegeling van geaccumuleerde ervaring (Flower 1992:27). Een zintuiglijke waarneming 
kan volgens Dewey alleen aangeduid worden als stimulus en een beweging als respons als ze 
voortkomen uit een bepaalde motivatie en gericht zijn op een bepaald doel (EW5:108). 
Alleen in een dergelijke beschrijving van het menselijk gedrag is het onderscheid tussen 
stimulus en respons psychologisch functioneel (Neubert 1998:149). Dewey beschouwt de 
stimulus als een gebeurtenis die een verandering teweegbrengt binnen een handelingscontext 
die gekenmerkt wordt door een actieve organische coördinatie. De aard van de verandering 
(respons) is niet alleen afhankelijk van de stimulus, maar ook van de aard van de bestaande 
organische coördinatie. Door te abstraheren van het genetische en functionele aspect van wat 
met stimulus en respons wordt aangeduid, vat de experimentele psychologie het menselijk 

                                                
24 In Conduct and Experience formuleert Dewey het als volgt: ‘No external change is a stimulus of itself. It 
becomes the stimulus in virtue of what the organism is already preoccupied with. To call it, to think of it, as a 
stimulus without taking into account the behavior that is already going on is so arbitrary as to be nonsensical’ 
(LW5:223). 
25 ‘A stimulus is always a change in the environment which is connected with a change in activity. No stimulus 
is a stimulus to action as such but only to a change in the direction or intensity of action. A response is not 
action or behavior but marks a change in behavior’ (LW5:224). 
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gedrag niet op als een circuit waarvan de boog een onderdeel vormt, maar als een gebeuren 
waarvan ze de samenhang tussen de elementen niet kan verklaren (EW5:109). In het 
alternatief dat Dewey in zijn kritiek op het reflexboogmodel schetst, probeert hij een niet-
dualistische psychologie te ontwikkelen waarin plaats is voor mentale processen (Biesta, 
Miedema, Van IJzendoorn 1989:214). 

In het reflexboogartikel komen enkele gedachten voor die in Deweys latere 
pragmatistische filosofie in een meer uitgewerkte vorm terugkeren (Alexander 1987:129). 
Het concept van organische coördinatie, dat hij voor het eerst tegenkwam in Huxleys Lessons 
in Elementary Physiology, wordt een vast kenmerk van zijn versie van naturalisme. Twijfel 
en onzekerheid, ten gevolge van een verstoring van de dynamische verhouding tussen 
organisme en omgeving, vormen bij Dewey de psychologische basis van reflectie. Denken of 
reflectie, functioneel voor het vinden van een oplossing voor situaties van verstoorde 
coördinatie, maakt gebruik van geaccumuleerde ervaringskennis. De opvatting van ervaring 
als een objectieve gebeurtenis, bestaande uit een handeling en het ondergaan van de 
consequenties ervan, die zich voordoet in een situatie van integratie tussen organisme en 
omgeving, is in het reflexboogartikel al aanwezig. Het op een evolutionistische psychologie 
gebaseerde ervaringsbegrip dat Dewey hieruit ontwikkelt, wordt een van de centrale 
concepten van Deweys naturalistische en instrumentalistische filosofie.26  
 
2.1.8 Behaviorisme 
Hoewel het reflexboogartikel in 1943 wordt gekozen tot het belangrijkste artikel dat ooit is 
gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Review, moet de invloed van Deweys 
opvattingen op psychologen die als functionalisten worden aangeduid niet worden overschat. 
De opkomst van het behaviorisme tijdens het tweede decennium van de twintigste eeuw 
vormt een aanwijzing dat deze Amerikaanse psychologen Dewey niet goed hebben begrepen 
(Tiles 1999:49).27 Het behaviorisme, waarvoor J.B. Watson in 1913 met het artikel 
Psychology as the Behaviorist Views It de grondslag legt, neemt belangrijke elementen van 
het functionalisme over, maar vervalt tot een mechanisme dat zich toelegt op voorspelling en 
sturing van gedrag.28 Om deze twee taken goed te kunnen vervullen dient de psychologie 
volgens Watson vast te houden aan een strikt antimentalisme. Hij ontdoet de psychologie 
daarom van termen als bewustzijn en introspectie (Eisenga, Van Rappard 1987:83-84). Naast 

                                                
26 Alexander wijst er op dat het handelingstheoretisch model dat aan het reflexboogartikel ten grondslag ligt in 
latere jaren veelal door filosofen en psychologen wordt genegeerd, maar dat hetzelfde model onafhankelijk 
wordt gehanteerd door denkers als Maurice Merleau-Ponty, Jean Piaget en Susanne Langer (Alexander 
1987:129). Volgens Shook is de lof die James toekomt als inspiratiebron van het reflexboogartikel overdreven 
en gaat hij voorbij aan de rechtstreekse invloed van Wilhelm Wundt (Shook 1995; cf. Shook 2000:71-120). 
27 Elders wijst Tiles op Watsons uitspraak: ‘… John Dewey. I never knew what he was talking about then, and 
unfortunately for me, I still don’t know’ (Tiles 1999:50; cf. Manicas 2002:278).  
28 Ook voor het behaviorisme geldt dat er moeilijk gesproken kan worden van een ‘school’ omdat bij de 
vertegenwoordigers ervan geen sprake is van overeenstemming met betrekking tot een inhoudelijk programma 
of onderzoeksmethode (cf. Eisenga, Van Rappard 1987:84-89). 
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de veronachtzaming van het denken negeert het behaviorisme de sociale context van het 
menselijk gedrag (Manicas 2002:277). Uit het reflexboogartikel blijkt juist de belangrijke rol 
die Dewey het denken toebedeelt bij de constructie van handelingsdoelen. Daarmee wordt 
nog eens duidelijk dat voor Dewey de aanname van een biologisch mechanisme ter verklaring 
van gedrag een onacceptabele vorm van psychologisch reductionisme is (cf. Deledalle 
1967:272-273). 
 Met de opkomst van het behaviorisme is het derde en laatste stadium bereikt van de 
ontwikkeling van de vroege academische psychologie. Het eerste stadium kenmerkt zich door 
gerichtheid op het bewustzijn in combinatie met introspectie als onderzoeksmethode. Tijdens 
het tweede stadium wordt net als in het eerste het bewustzijn als object van onderzoek 
beschouwd, maar verandert de onderzoeksmethode in een combinatie van introspectie en 
experimenteel onderzoek. Tijdens het laatste stadium verschuift het onderzoeksdomein van 
bewustzijn naar gedrag en komt de nadruk op experimenteel onderzoek te liggen (Morris 
1996:23). Vanaf het begin van de twintigste eeuw verwijdert Deweys denken over het 
menselijk gedrag zich van de mainstream Amerikaanse psychologie. In tegenstelling tot de 
behavioristen legt Dewey steeds meer de nadruk op de sociale kant van denken en handelen 
bij de oplossing van morele problemen. Deze nadruk op de sociale aspecten van menselijk 
gedrag incorporeert hij in zijn radicale vorm van naturalisme (Manicas 2002:282).  
 
2.1.9 Naturalisme 
Tijdens de periode van 1884 tot 1909 ondergaat Deweys denken een verschuiving van 
idealisme naar naturalisme. Zijn natuuropvatting die zich kristalliseert tijdens het eerste 
decennium van de twintigste eeuw vormt de basis van zijn latere filosofie (Collins 1960:2-3). 
Deweys naturalisme ontbeert elke romantische verheerlijking van de natuur zoals bij de 
transcendentalistische denkers Thoreau en Emerson (Campbell 1995:78). Centraal staan de 
formele aspecten van de relatie van de mens tot zijn omgeving en van het functioneren van de 
mens als onderdeel van zijn omgeving (Teehan 2002:229).29 In deze natuuropvatting zijn 
zowel elementen van Hegel als van Darwin terug te vinden. Ze vormt de basis voor Deweys 
opvatting van ervaring en fungeert in het verlengde daarvan als uitgangspunt voor zijn kritiek 
op de ethische opvattingen van het sociaal darwinisme van Spencer en vormen van 
deontologische en utilitaristische ethiek.  

Dewey lijkt geïnspireerd door Hegels en Darwins aandacht voor het leven en de 
belangrijke rol die de concepten van verandering en integratie in hun theorieën spelen (Bredo 
1998:450). Hij gaat uit van een wereld waarin stabiliteit en verandering elkaar afwisselen. In 
deze door contingentie gekenmerkte wereld leven organismen die steeds op een dynamische 
wijze bij deze wereld betrokken zijn en streven naar een toestand van organische coördinatie. 

                                                
29 ‘Nature is an environment only as it is involved in interaction with an organism, or self, or whatever name be 
used’ (LW12:110). 
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James verwijst treffend naar de darwinistische elementen in Deweys werkelijkheidsopvatting 
als hij schrijft: ‘reality … for pragmatism is still in the making’ (MW4:99; LW2:13). 

Wat Dewey overneemt van Hegel zijn de concepten van eenheid en ontwikkeling. Het 
belangrijkste kenmerk van het idealisme dat Dewey verwerpt, is het concept van de absolute 
geest als een allesomvattende totaliteit van bewustzijn. De mens als handelend organisme en 
zijn omgeving dienen gezien te worden in hun eenheid van interactie.30 De mens past zich 
niet alleen aan zijn omgeving aan, maar is daarnaast in staat deze omgeving aan te passen aan 
zijn eigen behoeften.31 Een belangrijk aspect van Deweys opvatting van de relatie tussen het 
organisme en de omgeving is dat tijdens het proces van interactie niet slechts één van de 
polen van de eenheid van mens en omgeving een verandering ondergaat, maar dat de eenheid 
in haar totaliteit verandert (Biesta, Miedema, Van IJzendoorn 1989:215; Bredo 1998:456). 
Dit verklaart waarom Dewey de term interactie later vervangt door transactie. In 
tegenstelling tot de term interactie, die verwijst naar een relatie tussen twee opzichzelfstaande 
entiteiten, duidt transactie op de eenheid die gevormd wordt door de relatie tussen organisme 
en omgeving.32 
 Naast een afkeuring van het idealisme, dat zich beroept op een transcendente bron voor 
mentale processen, levert Dewey kritiek op het mechanisch determinisme van evolutionisten 
als Herbert Spencer die in de natuur een ethische fundering zien voor het menselijk gedrag. 
Doelstellingen voor het handelen, die mentaal van aard zijn, komen voort uit de interactie 
tussen het organisme en zijn omgeving en zijn gebaseerd op menselijke ervaring. Normen 
voor het handelen ontstaan in de context van de relatie tussen de mensen onderling of de 
relatie tussen de mens en de natuurlijke omgeving. Doelen voor het handelen hebben volgens 
Dewey geen aan de context van dat handelen externe oorsprong. Hiermee bedoelt hij zowel 
transcendente bronnen (Hegel) als aan de natuur immanente bronnen in de vorm van 
vaststaande natuurwetten (Spencer).33 Dewey beschrijft het menselijk gedrag dus als een 
proces dat niet gereduceerd kan worden tot zuiver fysieke causaliteit (Collins 1960:3).  

Van Darwin neemt Dewey de opvatting over dat de natuur zich kenmerkt door 
voortdurende verandering en dat organismen het vermogen bezitten zich hieraan aan te 

                                                
30 ‘[M]an is within nature, not a little god outside’ (LW1:324). 
31 ‘The words "environment," "medium" denote something more than surroundings which encompass an 
individual. They denote the specific continuity of the surroundings with his own active tendencies’ (MW9:15). 
32 ‘... interaction taking place between what we term organism, on one side, and environment, on the other. This 
interaction is the primary fact, and it constitutes a trans-action. Only by analysis and selective abstraction can 
we differentiate the actual occurrence into two factors, one called organism and the other, environment. This fact 
militates strongly against any form of behaviorism that defines behavior in terms of the nervous system or body 
alone’ (LW5:220). In 1946 schrijft Dewey in een brief aan Charles W. Morris: ‘[T]he activity of the "organism" 
in general cannot be intelligently severed from that of the "environment", both these names being abstractions 
within an inclusive activity which can be said to be the sole actual existence or event’ (Dewey, John aan Morris, 
Charles W, 30-7-1946, The Correspondence of John Dewey). 
33 In tegenstelling tot Spencer, die in navolging van Lamarck uitgaat van vaststaande wetmatigheden die aan het 
evolutieproces ten grondslag liggen, sluit Dewey aan bij de evolutionistische opvattingen van Darwin: ‘[T]here 
is and can be no such thing as a physical ideal. Nature has no end, no aim, no purpose. There is change only, not 
advance towards a goal’ (EW1:213).  
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passen. Doordat de aard van de verandering van de omgeving op toeval berust, kan het niet zo 
zijn dat er aan de natuur vaste maatstaven voor het menselijk gedrag te ontlenen zijn.34 Het 
concept van doeloorzakelijkheid, dat sinds Aristoteles de filosofische benadering van de 
natuur heeft bepaald en in Spencer zijn laat negentiende-eeuwse vertegenwoordiger heeft 
gevonden, is volgens Dewey door Darwin van zijn voetstuk gestoten. Uit de natuur zijn geen 
vaststaande doelstellingen voor het handelen af te leiden. In de natuur vindt slechts 
verandering plaats die gebaseerd is op toeval.  

In het reflexboogartikel blijkt dat een handeling nooit zuiver mechanisch is, maar altijd 
een handelingsdoel veronderstelt. Een handelingsdoel, dat mentaal van aard is, ontstaat in een 
toestand van verstoorde coördinatie van de relatie tussen een individu en zijn omgeving en is 
dus immanent aan de handelingscontext. Dit maakt het voor Dewey mogelijk af te zien van 
een idealistische opvatting van het menselijk denkvermogen. In een handelingstheoretisch 
concept van de mens, dat uitgaat van een functionalistische opvatting van het denken, is geen 
plaats voor een allesomvattende en eeuwige geestelijke substantie (Collins 1960:4, 8). Dewey 
ziet de werkelijkheid als een eenheid waarvan de denkende en handelende mens samen met 
de omgeving waarin deze mens zich bevindt deel uitmaakt. Het is daarom terecht zijn 
naturalistische filosofie aan te duiden als transactioneel realisme (cf. Sleeper 2001:92; Biesta 
1992:146). Dewey beschouwt het denken als een mentaal proces dat ontstaat in de transactie 
tussen de mens en zijn omgeving. 

Pas als de natuur een organisme heeft voortgebracht dat beschikt over intelligentie 
kunnen er waarden en normen ontstaan die ten grondslag liggen aan het gedrag: ‘nature gives 
birth to the kind of being which envisions ideals and establishes ends for action’ (Collins 
1960:13). Het is binnen de menselijke ervaring, beschouwd als transactie tussen organisme en 
omgeving, dat de natuur betekenis krijgt. Deweys natuuropvatting kan beschouwd worden als 
een hegeliaanse reconstructie van Darwin. Hij combineert het darwinistische en 
functionalistische concept van adaptive adjustment met Hegels concept van ontwikkeling van 
het bewustzijn. Hierbij vervangt hij het evolutionistische concept van adaptive adjustment 
door een concept dat gebaseerd is op een door intelligentie bemiddelde verandering. 

Dewey gaat ervan uit dat de handelende mens niet los gezien kan worden van de 
context waarin hij zich bevindt. Een handelend organisme maakt steeds deel uit van een 
transactionele eenheid waarvan op analytisch niveau een onderscheid kan worden gemaakt 
tussen dit organisme en zijn omgeving. Dit is de reden waarom zijn filosofie als naturalisme 
kan worden gekenschetst. In het naturalisme, zoals dat naar voren komt bij de 
functionalistische beschrijving van het menselijk gedrag in The Reflex Arc Concept in 
Psychology, abstraheert Dewey van belangrijke aspecten van het menselijk samenleven. In 
zijn latere teksten staat het menselijk handelen nog steeds centraal, maar wordt het ingebed in 

                                                
34 ‘Can the ethical be regarded as one with the natural? ... In a word, we utterly deny that the physical world, as 
physical, has any end; that nature, as natural, can give birth to an ideal’ (EW1:212-213). 
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een sociale context (Vanderstraeten 2002:237).35 Tegelijk met deze ontwikkeling naar een 
sociaal concept van het menselijk handelen komt Dewey tot de uitwerking van zijn 
ervaringsconcept. Dit ervaringsconcept ligt ten grondslag aan zijn sociale psychologie die op 
haar beurt als uitgangspunt dient voor zijn ethische en sociaal-politieke filosofie.  

 
2.2 Deweys cultureel-naturalistisch ervaringsbegrip 
 
2.2.1 Inleiding 
Sinds zijn beginjaren als filosoof hecht Dewey veel waarde aan de zintuiglijke waarneming. 
Het succes van de moderne wetenschapsbeoefening toont volgens hem aan dat theoretische 
kennis die niet gebaseerd is op gegevens die stammen uit de zintuiglijke ervaring van geringe 
waarde is (cf. Ross 1988:xiv). Theorieën en begrippen dienen uit de ervaring te stammen en 
op de wijze van de moderne experimentele wetenschap verifieerbaar te zijn. Ervaringskennis 
levert volgens Dewey niet alleen een betrouwbaar beeld van de levenloze natuur, maar ook 
van het menselijk gedrag. Hiermee ligt zijn concept van ervaring in het verlengde van het 
Brits empirisme waarvoor de ervaring niet alleen een belangrijke rol speelt op 
epistemologisch vlak, maar ook dient als uitgangspunt voor maatschappijkritiek (Rockefeller 
1991:365). Naast empiristische zijn er ook rationalistische kenmerken aan te wijzen in 
Deweys ervaringsconcept. Het menselijk denkvermogen krijgt een belangrijke rol toebedeeld. 

Hoewel Deweys denken overeenkomt met zowel empiristische als rationalistische 
theorieën kan hij zich niet vinden in veel vooronderstellingen die in deze theorieën vaak 
expliciet aanwezig zijn. Vooral de radicale dualismen tussen lichaam en geest en tussen 
subject en object die voortvloeien uit het Brits empirisme en resulteren in subjectivisme en 
scepticisme zijn Dewey een doorn in het oog. Ook van de door rationalisten veronderstelde 
apriori principes van het denken, die een bijdrage leveren aan de constructie van 
ervaringskennis, wil Dewey niets weten. Het belangrijkste verschil tussen Deweys 
ervaringsbegrip en vroegere empiristische en rationalistische benaderingen van ervaring is dat 
hij ervaring niet epistemologisch beschouwt, maar handelingstheoretisch. Ervaring staat niet 
in dienst van het kennen van de werkelijkheid, in de betekenis van een representatie ervan op 
mentaal niveau, maar van het oplossen van praktische problemen die worden opgeroepen in 
een situatie van verstoorde transactie tussen de mens en zijn omgeving. 

In het neohegelianisme vindt Dewey een hulpmiddel om te komen tot een geheel nieuw 
ervaringsbegrip. Hierbij combineert hij het neohegeliaanse sociale ervaringsbegrip, dat 
                                                
35 Reeds in zijn eerste teksten kritiseert Dewey het sociaal atomisme van het Brits empirisme en wijst hij op het 
belang van de sociale omgeving voor het menselijk handelen. In een commentaar op James Mill schrijft hij: ‘We 
know better now. ... We see that man is somewhat more than a neatly dovetailed psychical machine who may be 
taken as an isolated individual, laid on the dissecting table of analysis and duly anatomized. We know that his 
life is bound up with the life of society, of the nation in the ethos and nomos; we know that he is closely 
connected with all the past by the lines of education, tradition, and heredity; we know that man is indeed the 
microcosm who has gathered into himself the riches of the world, both of space and of time, the world physical 
and the world psychical’ (EW1:48-49). 
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uitgaat van de eenheid tussen geest en wereld, met de darwinistische en pragmatistische 
psychologie van William James. Van de neohegelianen neemt hij verder de opvatting over 
van de menselijke geest als een actief orgaan. Voor zijn visie op de intelligente regulering van 
het menselijk gedrag gaat Dewey te rade bij de betekenisleer van Peirce (Hickman 1998:xi). 
Met de reconstructie van het ervaringsbegrip levert Dewey een originele bijdrage aan de 
oplossing van enkele hardnekkige problemen die de westerse filosofie sinds de moderniteit 
bezighouden.36 

Deweys ervaringsconcept is een van de meest belangrijke concepten van zijn 
naturalistische filosofie. Het speelt een centrale rol in zijn antropologische, pedagogische, 
ethische en politiek-filosofische opvattingen. In deze paragraaf zal ik een uiteenzetting geven 
van Deweys ervaringsbegrip. Bij deze reconstructie zullen concepten worden uiteengezet die 
voor het vervolg van deze studie van belang zijn. Achtereenvolgens zal duidelijk worden wat 
Dewey verstaat onder (primaire en secundaire) ervaring, reflectief denken, onderzoek, 
continuïteit en groei van de ervaring. 
 
2.2.2 Deweys dynamisch ervaringsconcept: een eerste omschrijving 
Ervaring is volgens Dewey een concept dat niet alleen van toepassing is op de mens, maar op 
alle levende organismen. Ervaring heeft betrekking op de wijze waarop levende organismen 
invloed op elkaar of op de hen omringende levenloze natuur uitoefenen. Omdat levende 
organismen zich voortdurend in een actieve interactie met de omgeving bevinden, is ervaring 
iets dat voortdurend plaatsvindt (LW10:42). 

Menselijke ervaring moet niet begrepen worden als iets mentaals dat zich in de hoofden 
van mensen bevindt, maar als een bepaald aspect van de relatie tussen een mens en zijn 
omgeving.37 Menselijke ervaring bestaat volgens Dewey niet uit ideeën in de menselijke geest 
die terug te voeren zijn op weerspiegelingen van gegevens die stammen uit de zintuiglijke 
waarneming. Ervaring moet volgens hem ook niet opgevat worden als het resultaat van het 
eenrichtingsverkeer van informatie die stroomt van een object naar een waarnemend subject, 
maar als een interactief proces tussen de mens en de natuurlijke en sociale omgeving waarvan 
hij deel uitmaakt (Ross 1988:xiv-xv). 

In de vorige paragraaf bleek dat in Deweys naturalistisch wereldbeeld de relatie tussen 
een organisme en zijn omgeving transactioneel van aard is. Ervaring is bij Dewey een proces 
dat resulteert uit de transactionele relatie tussen een organisme en zijn omgeving. Met het 
evolutionisme stelt Dewey dat de mens, net als alle andere levende organismen, de 

                                                
36 Cf. Rockefeller: ‘By this step Dewey found a way through the most difficult epistemological problems that 
have faced modern philosophy since Descartes, and he was able to develop a theory of knowledge that could 
support a new naturalistic vision of the dynamic interrelation of nature and values, of the real and the ideal’ 
(Rockefeller 1991:366). 
37 ‘Experience [is] not some person’s; it is nature’s, localized in a body as that body [happens] to exist by nature’ 
(LW1:178). Cf. Biesta, Miedema 1999:25. ‘[E]xperience is the fulfillment of an organism in its struggles and 
achievements in a world of things’ (LW10:25). 
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biologische behoefte heeft aan adaptive adjustment. Om te overleven moet de mens in staat 
zijn om zich aan te passen aan zijn omgeving. Meer dan alle andere levende wezens is de 
mens daarnaast op grond van zijn intelligentie in staat de omgeving te reconstrueren naar zijn 
eigen behoeften (cf. Rockefeller 1991:368-369). Ervaring als transactionele relatie impliceert 
dat ervaring kan leiden tot een verandering in de eenheid van organisme en omgeving. 

Uit onderstaand citaat uit Art as Experience (1934; LW10) blijkt dat Deweys 
ervaringsconcept voortkomt uit zijn naturalistische filosofie: 
 

‘There are conditions to be met without which an experience cannot come to be. The outline of the 
common pattern is set by the fact that every experience is the result of interaction between a live 
creature and some aspect of the world in which he lives. A man does something; he lifts, let us say, 
a stone. In consequence he undergoes, suffers, something: the weight, strain, texture of the surface 
of the thing lifted. The properties thus undergone determine further doing. The stone is too heavy 
or too angular, not solid enough; or else the properties undergone show it is fit for the use for 
which it is intended. The process continues until a mutual adaptation of the self and the object 
emerges and that particular experience comes to a close. What is true of this simple instance is 
true, as to form, of every experience. The creature operating may be a thinker in his study and the 
environment with which he interacts may consist of ideas instead of a stone. But interaction of the 
two constitutes the total experience that is had, and the close which completes it is the institution 
of a felt harmony’ (LW10:50). 

 
Dewey beschouwt menselijke ervaring als een proces dat bestaat uit twee onderling 
verbonden elementen waarvan het ene actief en het andere passief of receptief van aard is. In 
Democracy and Education en in Art as Experience spreekt hij van doing en undergoing 
(MW9:146-147: LW10:50-52). Het actieve element dat kenmerkend is voor ervaring bestaat 
uit een handeling. Een handeling is altijd min of meer experimenteel van aard, dat wil zeggen 
dat het resultaat ervan vooraf nooit helemaal zeker is: ‘[o]n the active hand, experience is 
trying’ (MW9:146). Het receptieve element van de ervaring is de gewaarwording door het 
handelend subject van het resultaat van het handelen. Het is het ondergaan van de reactie van 
de natuurlijke of sociale omgeving op de desbetreffende handeling. De ervaring krijgt 
betekenis wanneer het subject dat de handeling heeft uitgevoerd een verband weet te leggen 
tussen zijn handeling, inclusief de eraan ten grondslag liggende intentie, en het effect dat deze 
handeling heeft bewerkstelligd (cf. Campbell 1995:70).38 Inzicht in de relatie tussen het 
actieve en het receptieve element biedt de mogelijkheid tot groei van ervaring in de zin van 
een toename in betekenis (MW9:146). Het is niet zozeer de ervaring zelf, maar de betekenis 
van de ervaring die zich op het niveau van het denken bevindt en dus mentaal van aard is. Ze 

                                                
38 Deweys concept van betekenis is consequentialistisch. De betekenis van een ding, handeling of gebeurtenis 
ligt primair niet in dit ding, deze handeling of gebeurtenis, maar in de (waarschijnlijke) gevolgen die ze 
bewerkstelligen (cf. Van der Scheer 1999:155-159). Niet elke ervaring genereert betekenis. In paragraaf 2.2.5 
zal ik verder ingaan op het onderscheid dat Dewey maakt tussen ervaringen waarin geen nieuwe betekenis tot 
stand komt (primaire ervaringen) en die waarin dat wel het geval is (secundaire ervaringen). 
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komt in het ervaringsproces tot stand. Ervaring op zich is geen mentale entiteit, maar een 
‘objectief natuurlijk proces’ (Berding 1999:47) van interactie.39  
 In 1916, twintig jaar na de publicatie van The Reflex Arc Concept in Psychology, 
verduidelijkt Dewey zijn concept van ervaring aan de hand van het voorbeeld van het kind 
dat zijn hand brandt aan een kaars. Er is pas sprake van ervaring als het kind begrijpt dat er 
een verband bestaat tussen de pijn in zijn hand en de brandende kaars. Het pijngevoel alleen 
is slechts een fysieke gebeurtenis en daarom onvoldoende om ervaring op te roepen. De 
bewustwording van de causale relatie tussen de hand die in aanraking komt met de vlam 
(actieve element) en de pijn die het verbranden van de huid (receptieve element) veroorzaakt, 
verschaft de handeling betekenis.40 Zonder bewustwording van of inzicht in de relatie tussen 
het actieve en receptieve element in deze gebeurtenis kan er geen sprake zijn van een 
leermoment en dus ook niet van ervaring in de Deweyaanse betekenis van het woord: ‘There 
is no before or after to such experience; no retrospect nor outlook, and consequently no 
meaning’ (MW9:146-147), immers: ‘No experience having a meaning is possible without 
some element of thought’ (MW9:150).41 Slechts op basis van een gegenereerde betekenis kan 
het kind zich een doel voor ogen stellen dat fungeert als stimulus voor het handelen. 

Op basis van Deweys opvatting van ervaring en de wijze waarop in het ervaringsproces 
betekenis tot stand komt, kan Dewey aangeduid worden als empirist (cf. Biesta 1992:147). 
Toch vormt zijn instrumentalisme een uitbreiding op het empirisme doordat het niet alleen 
rekening houdt met antecedente gebeurtenissen, maar zich ook richt op waarschijnlijke 
toekomstige voorvallen (cf. Campbell 1995:71, n. 8). 
 
2.2.3 Verdieping 1: contextuele eenheid van de ervaring en de rol van cultuur 
Op bovenstaande wijze opgevat, is ervaring niet, zoals bij de empiristen, het waarnemen en in 
de geest vastleggen van objecten of gebeurtenissen door de zintuigen. Dewey benadrukt juist 
de actieve bijdrage die de mens levert aan zijn ervaring. In dit antidualistisch, 
handelingstheoretisch en naturalistisch ervaringsconcept staan waarnemend subject en 
waargenomen object niet tegenover elkaar, maar vormen een eenheid van actie en reactie. 
Menselijke ervaring resulteert uit de interactie tussen de mens en zijn omgeving waarbij de 

                                                
39 ‘Ervaring kan in objectieve termen worden beschreven zonder te verwijzen naar een ervarend ‘zelf’’ (Berding 
1999:47). Zo opgevat heeft het subject zelf geen ervaring, maar maakt het deel uit van een ervaring: 
‘Experience, a serial course of affairs with their own characteristic properties and relationships, occurs, happens, 
and is what it is. Among and within these occurences, not outside of them nor underlying them, are those events 
which are denominated selves’ (LW1:179). 
40 Voor een beschrijving van Deweys betekenisleer, zie Van der Scheer 1999:155-156. 
41 Ook in Art as Experience, 38 jaar na het reflexboogartikel, maakt Dewey gebruik van het voorbeeld van het 
kind en de kaars: ‘An experience has pattern and structure, because it is not just doing and undergoing in 
alternation, but consists of them in relationship. To put one’s hand in the fire that consumes it is not necessarily 
to have an experience. The action and its consequence must be joined in perception. This relationship is what 
gives meaning; to grasp it is the objective of all intelligence’ (LW10:50-51). 
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relatie tussen hen als eenheid moet worden voorgesteld.42 Het onderscheid tussen beide polen 
berust op abstractie en analyse (Garrison 1998:65). De inhoud van een ervaring, dat wil 
zeggen de betekenis die in het ervaringsproces totstandkomt, wordt bepaald door de 
specifieke context waarin de relatie tussen mens en omgeving plaatsvindt. Ik zal daarom in 
het vervolg spreken van contextuele eenheid van de ervaring. 

Menselijke ervaring onderscheidt zich niet alleen van de ervaring van andere 
organismen, omdat de mens beschikt over het intelligente vermogen om een verband te 
leggen tussen een handeling en de gevolgen ervan. Menselijke ervaring onderscheidt zich 
ook, omdat de omgeving waarin zij zich voltrekt in de eerste plaats een sociale omgeving is. 
In Deweys naturalisme, waarin naturalisme verwijst naar de transactionele relatie tussen de 
mens en zijn omgeving, wordt een belangrijke rol weggelegd voor de sociale context waarin 
de mens zich van nature bevindt. Deze sociale context is altijd een culturele context. De 
cultuur bepaalt immers voor een groot deel de wijze waarop mensen zich ten opzichte van 
hun omgeving gedragen. Deweys opvatting van de menselijke ervaring kan dan ook 
aangeduid worden als cultureel naturalisme (Biesta 1992:33) of naturalistisch humanisme 
(Hoy 1998:5).43  

De contextuele eenheid van het ervaringsproces volgt uit de transactionele relatie tussen 
de twee besproken elementen van de ervaring. De handeling die het actieve element van de 
ervaring vormt, maakt deel uit van cultureel bepaalde vormen van gedrag. Bij het ontstaan 
van deze cultureel bepaalde vormen van gedrag is altijd al rekening gehouden met de te 
verwachten reactie van de sociale omgeving. De daadwerkelijke reactie van de sociale 
omgeving, die voor het ervarende subject het receptieve element van de ervaring vormt, 
wordt ook bepaald door cultureel gevormde vormen van gedrag. Het is dus de sociale setting 
waarin de mens zich van nature bevindt die constitutief is voor de contextuele eenheid van 
het ervaringsproces. Daarnaast is het de contingente culturele context die constitutief is voor 
de betekenis die tijdens dit proces tot stand komt. Het sociale aspect van de ervaring bepaalt 
de vorm van het ervaringsproces, terwijl het culturele aspect van de ervaring bepalend is voor 
de inhoud van de ervaring in de vorm van een bepaalde betekenis die tijdens het 
ervaringsproces ontstaat. De inhoud van de (contextuele eenheid van de) ervaring wordt 
bepaald door de specifieke cultuur. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dewey aan het 

                                                
42 ‘Experience, in short, is not a combination of mind and world, subject and object, …, but is a single 
continuous interaction of a great diversity (literally countless in number) of energies’ (MW9:174). In dit 
eenheidsdenken zijn nog duidelijk sporen te onderscheiden van het neohegelianisme van de jonge Dewey. Voor 
Hegel kan de relatie tussen twee verschillende dingen slechts inzichtelijk worden door ze als reëel bestaande 
eenheid te denken. Met het benadrukken van deze eenheid onderscheidt Dewey zich van het dualistische actie-
reactie model van het klassiek behaviorisme van Watson. Het behaviorisme beschouwt de stimulus waarop een 
organisme reageert als iets wat van buiten op het organisme inwerkt. Het ziet de relatie tussen een handeling en 
de reactie van de omgeving niet als intern en organisch van aard, maar als extern en mechanisch. De sturing van 
menselijk gedrag wordt zo tot een zaak van manipulatie van externe elementen (cf. paragraaf 2.1.8; Neubert 
1998: 144-145). 
43 James duidt Dewey aan als humanist (James 1996:237). Hiermee verwijst hij naar het feit dat Dewey de mens 
in het centrum van filosofische reflectie plaatst (Cf. Ross 1988:x). 
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einde van zijn loopbaan de term ervaring wil vervangen door cultuur (LW1:361; 16:263; cf. 
Hook 1988:viii; Campbell 1995:68). Het is de cultuur in cultureel-antropologische zin, als 
geheel van betekenissen, die de menselijke ervaring inhoudelijk bepaalt.44  

De term cultureel naturalisme is niet alleen van toepassing op Deweys ervaringsbegrip, 
maar is tevens een juiste duiding van zijn gehele filosofie. Cultureel naturalisme verwijst dan 
niet alleen naar het belang van natuur (omgeving) en cultuur in Deweys denken, maar vooral 
ook naar de ‘interne relatie’ die natuur en cultuur in zijn filosofie krijgen toebedeeld. Dewey 
beschouwt natuur en cultuur als twee voortdurend met elkaar in transactie staande aspecten 
van de menselijke werkelijkheid (Biesta 1992:33). Bij de bespreking van het concept habit in 
het volgende hoofdstuk zal zowel het sociale aspect als het belang van cultuur in Deweys 
filosofie uitvoerig aan de orde komen. 
 
2.2.4 Rationaliteitsverbreding en objectief relativisme 
Dewey begrijpt menselijke ervaring als wisselwerking tussen een mens en zijn omgeving. 
Biesta onderscheidt bij Dewey twee manieren waarop deze ‘cultureel gemedieerde transactie 
tussen mens en wereld’ (Biesta 1992:33) kan plaatsvinden. Eén van die manieren duidt hij 
aan als cognitief: gebaseerd op kennis die proefondervindelijk, op de manier van de 
experimentele wetenschappen, is verworven. In de wisselwerking tussen de mens en zijn 
omgeving kunnen ook andere aspecten dan cognitieve een rol spelen, zoals bijvoorbeeld 
emotionele, morele, religieuze of esthetische. Op zich is de realiteitswaarde van al deze 
aspecten ofwel modi even groot: ze kunnen alle een rol spelen in het ervaringsproces. Ten 
gevolge van de populariteit van de moderne experimentele wetenschappen wordt volgens 
Dewey aan de cognitieve modus van de ervaring een grotere realiteitswaarde en 
rationaliteitswaarde toegekend dan aan de andere modi. De overige modi worden zelfs vaak 
aangeduid als irrationeel. De kijk op de werkelijkheid die hierdoor ontstaat, zou aangeduid 
kunnen worden als mechanisering of verwetenschappelijking van het wereldbeeld. Deze 
reductionistische benadering van de werkelijkheid waarbij aan de niet-cognitieve modi van de 

                                                
44 Aan de verhouding tussen de mens en zijn niet-sociale natuurlijke omgeving besteedt Dewey minder 
aandacht. Pas in Logic: The Theory of Inquiry (voortaan aangeduid als Logic) benadrukt Dewey de rol van 
fysieke omgevingsfactoren voor het menselijk gedrag (LW12:485-486; Allport 1989:284, n. 49). Ook in deze 
studie, die zich beperkt tot Deweys ethische, sociaal-politieke en educatieve teksten, zal aan dit aspect van de 
menselijke ervaring voorbij worden gegaan.  
Vanwege de mogelijke verwarring die het alledaagse filosofisch gebruik van de term ervaring met zich mee 
brengt, geeft Biesta de voorkeur aan de Heideggeriaanse uitdrukking ‘in-de-wereld-zijn’ (Biesta 1992:33, 41, n. 
7). Deze uitdrukking wordt reeds in 1977 door Kerstenbaum gebruikt ter aanduiding van Deweys concept van 
ervaring. Kerstenbaum hanteert ‘in-de-wereld-zijn’ naar aanleiding van een op het denken van Merleau-Ponty 
gebaseerde fenomenologische interpretatie van Deweys denken (Kerstenbaum 1977:7-9, 19). Het werk van 
Kerstenbaum werkt niet alleen door in Biesta 1992, maar ook in Alexander 1987 en Neubert 1998. Troutner 
wijst erop dat het fenomenologische begrip ‘in-de-wereld-zijn’ geen geschikte vertaling vormt voor Deweys 
pragmatische invulling van de begrippen ervaring en transactionisme (cf. Troutner 1992:310-313). Recentelijk is 
het Jackson die wijst op de gelijkenis tussen Deweys concept van ervaring en Heideggers concept van zijn in 
Sein und Zeit (Jackson 2002:61). 
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ervaring rationaliteit wordt ontzegd, beschouwt Dewey als problematisch.45 Dit ‘imperialisme 
van de wetenschappelijke rationaliteit’ (Van der Scheer 1999:163) heeft volgens hem geleid 
tot een rationaliteitscrisis in de westerse cultuur (Biesta 1992:22).46  
 Volgens Dewey garandeert het succes van de techniek bij de beheersing van de natuur 
niet dat natuurwetenschappelijke kennis tot een meer realistische weergave van de 
werkelijkheid leidt dan andere benaderingen. Met zijn cultureel-naturalistisch ervaringsbegrip 
wil hij volgens Biesta aantonen dat ervaring meer omvat dan cognitieve kennis en zodoende 
komen tot een rationaliteitsverbreding in de westerse cultuur.47 Deze rationaliteitsverbreding 
wil Dewey bewerkstelligen door de methode van de experimentele natuurwetenschappen toe 
te passen in de domeinen van de niet-cognitieve modi van de ervaring. Gedrag dat anders als 
irrationeel ter zijde wordt geschoven, omdat het niet beantwoordt aan de kenmerken van het 
wetenschappelijk wereldbeeld, zal dan serieus worden genomen. Een voorbeeld van deze 
rationaliteitsverbreding vormt Deweys ethiek waarin hij het begrip creatieve intelligentie 
introduceert en in dienst stelt van de oplossing van morele problemen. In Art as Experience 
past Dewey deze methode toe op het domein van het esthetische. 

Deze poging om de niet-cognitieve modi van de ervaring te herwaarderen door ze te 
doordrenken met de natuurwetenschappelijke rationaliteit wordt aangeduid als objectief 
relativisme. Deze term verwijst naar het feit dat alle vormen van ervaring bij Dewey dezelfde 
existentiële status hebben. De waarde van een ervaring is wel relatief aan de specifieke 
(morele, esthetische, ed.) context waarin zij zich voordoet, maar niet subjectief in de zin van 
bepaald door het handelend organisme alleen (Hickman 2004:171; Hook 1988:xx; cf. Kaplan 
1989:xvi).48 Deweys inzet kan inderdaad beschreven worden als een poging tot 
realiteitsverbreding (cf. Koenis 1993:224). Hij houdt vast aan het succes van de 
wetenschappelijke rationaliteit bij het oplossen van praktische problemen en introduceert 
deze rationaliteit in het domein van de niet-cognitieve modi waardoor deze hun irrationele 
karakter verliezen en zo aan realiteitswaarde winnen.  
                                                
45 Ook de term ‘niet-cognitief’ is van Biesta (cf. Biesta 1992:23). 
46 ‘It is more or less of a commonplace to speak of the crisis which has been caused by the progress of the 
natural sciences in the last few centuries. The crisis is due … to the incompatibility between the conclusions of 
natural science about the world in which we live and the realm of higher values, of ideal and spiritual qualities, 
which get no support from natural science’ (LW4:32-33). 
47 Biesta beschouwt het streven naar een verbreed rationaliteitsbegrip om een einde te maken aan deze 
rationaliteitscrisis als belangrijkste inzet van Deweys filosofie (Biesta 1992:23). Koenis kritiseert Biesta op dit 
punt en beweert dat Dewey hier te veel gezien wordt ‘door de bril van Habermas plus een vleugje Heidegger’ 
(Koenis 1993:322-323).  
48 Kaplan geeft in zijn introductie op Art as Experience het volgende voorbeeld: ‘Dewey is interested, rather, in 
the circumstance that what the art product does with and in experience depends on whose experience it is. … 
[A]rt, too, emerges from an interaction between organism and environment. Neither of these alone is decisive. 
That the work of art owes its existence and character to the person responding to it as well as to the art product 
does not make its attributes subjective. Dewey's esthetics is an application to art of the objective relativism 
found also in his ethics, logic, and metaphysics’ (LW10:xvi). De term objectief relativisme ter aanduiding van 
Deweys filosofie van de ervaring wordt voor het eerst gebruikt door Murphy (Murphy 1927:121-144; cf. 
Boisvert 1988:146-148). Van der Scheer wijst er op dat deze vorm van realisme tot de opvatting leidt dat iedere 
ervaring reductionistisch is omdat ze nooit betrekking heeft op alle aspecten van de werkelijkheid (Van der 
Scheer 1999:166). 
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Het is Dewey er bij deze realiteitsverbreding dus niet om te doen wijsgerige disciplines 
zoals ethiek en esthetica te positiveren. Het gaat hem erom de proefondervindelijke methode 
van de natuurwetenschap en het daarbij horende vooruitgangsconcept naar deze domeinen te 
verplaatsen zodat ook vanuit deze domeinen het menselijk handelen op intelligente wijze 
vorm krijgt. In paragraaf 2.2.11 kom ik hier uitvoeriger op terug. Alvorens in paragraaf 2.2.7 
aandacht te besteden aan Deweys interpretatie van de methode van de moderne wetenschap 
zal ik eerst nog iets dieper ingaan op zijn ervaringsbegrip. 
 
2.2.5 Verdieping 2: primaire en secundaire ervaring 
In het kader van zijn poging tot opwaardering van de niet-cognitieve modi van de ervaring 
ziet Dewey zich genoodzaakt zijn ervaringsconcept verder uit te werken.49 In Experience and 
Nature (1925; LW1) maakt hij daarom een onderscheid tussen primaire en secundaire 
ervaring (LW1:15-16). Dit onderscheid maakt hij door de causale relatie tussen het actieve en 
het receptieve element van een ervaring op verschillende manieren te denken. Primaire of 
onmiddellijke ervaring verwijst naar de alledaagse ervaring die mensen hebben van de hen 
omringende wereld. Op dit ervaringsniveau wordt een verband gelegd tussen een handeling 
en de gevolgen ervan zonder dit verband te begrijpen. Bij deze vorm van ervaring is er geen 
sprake van een leermoment zoals bij het kind dat voor het eerst zijn hand brandt aan een 
kaars. De ervaring van de relatie tussen een handeling en de consequentie ervan blijft 
impliciet. Primaire ervaring is onbewust en routineus van aard. 

Met de introductie van het begrip primaire ervaring wil Dewey benadrukken dat niet 
tijdens elke ervaring nieuwe betekenis ontstaat. Door een onderscheid te maken tussen 
primaire en secundaire ervaring verzet Dewey zich tegen wat hij aanduidt als dé 
intellectualistische drogreden binnen de filosofie: de opvatting dat elke ervaring kennis 
oplevert (LW1:28-30). Met behulp van deze drogreden heeft de filosofie volgens hem een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de rationaliteitscrisis in de cultuur (Biesta 1992:24). 
 Pas als mensen geconfronteerd worden met een problematische situatie, met andere 
woorden een situatie waarin de interactie tussen henzelf en de omgeving wordt geblokkeerd 
en er verlangens ontstaan om deze interactie te herstellen, ontstaat er secundaire ervaring. Om 
hun gedrag aan te passen aan de nieuwe situatie maken mensen op mentaal niveau een 
onderscheid tussen zichzelf als ervarend subject en het ervarene als waargenomen object. Dit 
analytisch onderscheid stelt mensen in staat om inzicht te verwerven in de causale relatie 
tussen hun handeling en de reactie van de omgeving.  
 Het onderscheid dat tijdens een secundaire ervaring wordt gemaakt tussen subject en 
object moet niet gezien worden als een reëel bestaand onderscheid, maar als een hulpmiddel 

                                                
49 Martin formuleert het als volgt: ‘Dewey’s great advance in [Experience and Nature] was his expansion of the 
concept of “experience“ to encompass all we have’ (Martin 2002:359). 
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van het denken in functie van de opheffing van de geblokkeerde interactie.50 Dewey 
verduidelijkt dit aan de hand van het voorbeeld van het eten van voedsel. Het is volgens hem 
onzinnig om de act van het eten en het voedsel als twee los van elkaar bestaande zaken te 
beschouwen. Een mens kan immers niet eten zonder iets te eten. Daarnaast zijn alle 
lichaamsdelen die bij het eten betrokken zijn, zoals de tanden, de kaken en het 
spijsverteringssysteem van nature aangepast aan het voedsel. Deze lichaamsdelen vormen ‘a 
continuous part of the very world in which food materials exist’. Ze zijn ‘intrinsically 
connected with the subject matter of the world’ (MW9:174). Pas wanneer de primaire 
ervaring van het eten van voedsel wordt geblokkeerd doordat er bijvoorbeeld hevige kiespijn 
ontstaat die het kauwen onmogelijk maakt, ontstaat er een secundaire ervaring waarin een 
onderscheid wordt gemaakt tussen het eten en het voedsel. Dit onderscheid is functioneel 
voor het oplossen van het ontstane probleem en kan bijvoorbeeld resulteren in het tot zich 
nemen van vloeibaar voedsel waardoor het onderbroken eetproces weer doorgaat. Het 
onderscheid tussen het eten en het voedsel moet dan ook slechts in zijn functionaliteit worden 
beschouwd en niet als reëel bestaand. Toch is de mens geneigd in dit en andere gevallen de 
continuïteit te veronachtzamen en het onderscheid tussen subject en object te zien als een 
reëel bestaand onderscheid tussen min of meer onafhankelijk van elkaar bestaande zaken.51 
 Primaire ervaring kan gezien worden als een concrete omgang met de omgeving 
waarbij kennis van ondergeschikt belang is (cf. LW10:45). Secundaire ervaring is een 
abstracte ofwel theoretische benadering van de omgeving (cf. LW8:294-296) in die zin dat ze 
betekenis genereert die richting geeft aan het handelen. Deze betekenis ontstaat doordat er 
bewust een verband wordt gelegd tussen een handeling, de er aan ten grondslag liggende 
intentie en de gevolgen die de handeling bewerkstelligt. Beide ervaringsniveaus verhouden 
zich ook transactioneel tot elkaar. Secundaire ervaring resulteert uit een situatie waarin een 
toestand van primaire ervaring wordt verstoord. Gedrag dat plaatsvindt op het niveau van de 
primaire ervaring is ooit eens ontstaan in de vorm van een secundaire ervaring als antwoord 
op een problematische situatie. Naarmate dit gedrag na verloop van tijd tot gewoonte wordt, 
verandert het van secundaire ervaring tot primaire ervaring (Ryan 2002:3-4). Primaire 
ervaring als onproblematische interactie van een subject met de omgeving fungeert zo als 
bewijs voor het succes van de resultaten van voorafgaande secundaire ervaring (Campbell 
1995:74). 
 Als synoniem voor secundaire ervaring gebruikt Dewey de termen reflectieve, 
cognitieve of intellectuele ervaring (Rockefeller 1991:366). De term secundair betekent niet 
dat deze vorm van ervaring minder belangrijk is dan primaire ervaring. Hoewel primaire 
ofwel alledaagse ervaring cultureel bepaald is, heeft de mens deze vorm van ervaring altijd al. 

                                                
50 ‘For the purpose of controlling the course or direction which the moving unity of experience takes we draw a 
mental distinction between the how and the what’ (MW9:174).  
51 ‘This distinction is so natural and so important for certain purposes, that we are only too apt to regard it as a 
separation in existence and not as a distinction in thought’ (MW9:173). 
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De mens maakt immers altijd deel uit van een gemeenschap en dus van een cultuur. Het 
verwerven van secundaire ervaringen moet daarentegen worden aangeleerd. Het is een vorm 
van ervaren die op een bepaald tijdstip in de geschiedenis van de mensheid ontstaat en die in 
functie staat van menselijke verlangens die erop gericht zijn een toestand van verstoorde 
transactie op te heffen. In hoofdstuk zes zal worden uiteengezet hoe het concept secundaire 
ervaring bij Dewey fungeert als mogelijkheidsvoorwaarde voor de reconstructie van 
instituties in de samenleving en daardoor een ethische en politieke lading krijgt.  
 
2.2.6 Reflectief denken 
Het ervaringsniveau dat Dewey aanduidt als secundaire of reflectieve ervaring ontstaat 
wanneer het subject begrijpt hoe de causale relatie tussen het handelen en de reactie van de 
omgeving tot stand komt en welke factoren hierbij een rol spelen. Het bewust onderscheiden 
van en een verband leggen tussen het actieve en het receptieve element van de ervaring 
definieert Dewey als denken, reflectie of reflectief denken (MW9:151, LW8:113-125).52 Het 
is dus het menselijk denkvermogen dat secundaire ervaringen mogelijk maakt. Een secundaire 
ervaring kan dan ook omschreven worden als een door denken bemiddelde ervaring, waarbij 
het denken gezien moet worden als een mentaal proces dat niet aan de ervaring extern is, 
maar tijdens de ervaring ontstaat. Daarnaast is het ook het denken dat aan de ervaring 
betekenis verleent door een handeling te evalueren op basis van haar gevolgen.  
 Denken of reflectie verandert een primaire ervaring in een secundaire ervaring. In plaats 
van het alleen maar hebben van een ervaring wordt er nu ook over nagedacht. Voor Dewey 
heeft het denken een functionele relatie tot de ervaring. In tegenstelling tot primaire ervaring 
is secundaire ervaring wezenlijk cognitief van aard: kennis van het ervarene staat voorop. 
Denken of reflectie leidt tot inzicht in en kennis van de causale relaties die in het 
ervaringsproces besloten liggen en die in de primaire ervaring slechts impliciet gekend 
worden. Denken maakt het mogelijk om door middel van manipulatie van factoren uit de 
ervaring op gerichte en efficiënte wijze invloed uit te oefenen op de omgeving (MW9:152). 
Dit betekent dat denken intelligent gedrag mogelijk maakt.53 Het leidt tot kennis van de 
causale relaties op basis waarvan tijdens het denkproces een keuze wordt gemaakt voor een 
bepaalde handeling. Denken maakt het mogelijk om zich een doel voor ogen te stellen 
(MW9:152). De constructie van doelstellingen impliceert dat denken steeds gericht is op de 

                                                
52 ‘Thinking … is the intentional endeavor to discover specific connections between something which we do and 
the connections which result, so that the two become continuous. … The occurence is now understood; it is 
explained; it is reasonable, as we say, that the thing should happen as it does’ (MW9:152). ‘Thinking is the 
accurate and deliberate instituting of connections between what is done and its consequences. It notes not only 
that they are connected, but the details of the connection. It makes connecting links explicit in the form of 
relationships’ (MW9:158). 
53 ‘[P]erception of relationship between what is done and what is undergone constitutes the work of intelligence’ 
(LW10:53). 
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toekomst: ‘To think … is to attempt to see what is indicated as probable or possible regarding 
an outcome’ (MW9:153).54 

Denken is gebonden aan spatio-temporaliteit. Het wordt opgeroepen op een bepaald 
moment in een bepaalde context. Het resultaat van het denken is slechts van toepassing op 
een contextueel bepaald probleem. Het is tijdelijk van aard. Wanneer er een nieuwe 
problematische situatie ontstaat, wordt er weer een nieuw denkproces of ‘process of problem-
solving’ (Campbell 1995:46) opgeroepen. 

De mens is van nature begiftigd met het vermogen om te denken. Het is aan de mens 
zelf om dit vermogen te ontwikkelen en te perfectioneren. De moderne wetenschap heeft 
volgens Dewey een methode ontwikkeld die alle andere pogingen voorbijstreeft in het 
adequaat blootleggen van causale relaties: de experimentele methode (trial-and-error). Het 
denkproces verloopt volgens Dewey dan ook het beste als het vrijwel dezelfde stappen 
doorloopt als de methode van de moderne natuurwetenschap. Om een goed inzicht te krijgen 
in Deweys opvatting van hoe de mens het beste denkt, is het essentieel om kennis te nemen 
van zijn reconstructie van de achtereenvolgende stappen van het denkproces. 
   
2.2.7 De stadia van het denkproces 
Denken is niet een proces dat voortdurend plaatsvindt. Voorafgaand aan het denken bevindt 
de ervaring zich in een prereflectief stadium (LW8:200) ofwel een stadium van primaire 
ervaring. In dit stadium overheersen in de ervaring andere dan cognitieve modi. De mens 
ervaart zijn omgeving niet actief-cognitief, dat wil zeggen niet met behulp van kennis die 
verkregen is door middel van reflectie overeenkomstig de methode van de moderne 
natuurwetenschap, maar passief-routineus. Het denkproces wordt geïnitieerd als er sprake is 
van een problematische situatie: een situatie waarin het individu zich in zijn handelen ziet 
geremd. Een toestand waarin de mens in evenwicht met zijn omgeving verkeert, verandert in 
een toestand van verwarring en twijfel met betrekking tot de meest geschikte wijze van 
handelen (MW9:156; LW12:110). Dewey vervangt Descartes’ methodische twijfel door 
Peirce’s reëel bestaande psychologische twijfel.55 Het gaat bij hem om twijfel die niet, zoals 
in Descartes’ Meditationes, het gevolg is van een gedachte-experiment, maar die wordt 
opgeroepen door concrete omstandigheden (Archambault 1974:xvi). Omdat in de 
problematische situatie het vertrouwde handelen wordt geblokkeerd, ontstaat het verlangen 
een oplossing te vinden en het handelen voort te zetten. De toestand van primaire ervaring 
gaat over in een toestand van secundaire ervaring. Wat hier opvalt, is dat het denken niet 

                                                
54 Dit geldt volgens Dewey ook wanneer iemand nadenkt over een gebeurtenis in het verleden. Deze gebeurtenis 
krijgt alleen betekenis in verband met haar gevolgen. Ook als deze gevolgen vanuit het heden gezien nog steeds 
in het verleden liggen. Wanneer een historische gebeurtenis beschouwd wordt als een op zichzelfstaand feit is ze 
betekenisloos (cf. MW9:154). 
55 ‘Many definitions of mind and thinking have been given. I know of but one that goes to the heart of the 
matter:—response to the doubtful as such’ (LW4:179). Peirce spreekt van ‘real and living doubt’ als begin van 
denken en onderzoek (Wiener 1966:100). 
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geïnitieerd wordt door reflectie, maar door een emotie (Garrison 1997:96).56 Als het individu 
een oplossing heeft gevonden voor de problematische situatie en zijn handelen daarop heeft 
afgestemd, zal er weer een toestand van rust of evenwicht ontstaan in de interactie met zijn 
omgeving. De ervaring komt in een postreflectief stadium ofwel een toestand van primaire 
ervaring terecht waarin er geen sprake meer is van denken, maar van routineus gedrag. Het is 
duidelijk dat Deweys concept van denken handelingstheoretisch van aard is. Denken kan niet 
plaatsvinden zonder dat er sprake is van een handelingscontext. Bij mijn bespreking van het 
reflexboogartikel bleek al dat denken en handelen transactioneel met elkaar verbonden zijn 
(cf. paragraaf 2.1.7). 

De methode die de mens toepast bij het zoeken naar een oplossing voor een 
problematische situatie bestaat volgens Dewey idealiter uit een vijftal stadia (MW9:157, 180; 
LW8:200-206; 12:109-118). Deze methode wordt door Dewey aangeduid met de term 
inquiry en het onderzoek naar deze methode noemt hij logica (Biesta 1992:115).57 Ze is in de 
moderne wetenschap gecultiveerd en wordt door de beoefenaars ervan systematisch 
toegepast. Het eerste stadium van onderzoek, dat nog in het verlengde ligt van de toestand 
van twijfel en verwarring, kenmerkt zich door het suggereren van een voorbarige oplossing. 
Een mens die zich in een problematische situatie bevindt, voelt nog steeds de drang om zijn 
vertrouwd gedrag voort te zetten. Immers: ‘The most “natural” thing for anyone to do is to go 
ahead’ (LW8:200). Ondanks het feit dat de interactie tussen de mens en zijn omgeving wordt 
geblokkeerd, geldt dat: ‘The tendency to continue acting nevertheless persists’ (LW8:200). 
Hierdoor ontstaat het verlangen om naar een oplossing voor het probleem te zoeken. Deze 
toestand is vergelijkbaar met de situatie van iemand die over een pad wandelt en bij een 
splitsing aankomt die niet bewegwijzerd is. De neiging om verder te wandelen in de richting 
van de bestemming wordt geblokkeerd. Deze geblokkeerde neiging roept het verlangen op 
om de wandeling voort te zetten. Uit dit verlangen ontstaat de behoefte om een mogelijke 
oplossing voor dit probleem te bedenken. In dit stadium is het inzicht in de probleemsituatie 
echter nog te beperkt om tot een werkbare oplossing te komen. 
 In het tweede stadium vindt een overgang plaats van een emotionele naar een 
intellectuele benadering van de problematische situatie. Dit stadium kenmerkt zich door het 
opschorten van de natuurlijke neiging om meteen te handelen. In plaats daarvan richt het 
subject zich op de feiten waardoor de interactie wordt belemmerd. Grondige waarneming van 
de kenmerken van de situatie waarin het gedrag wordt geblokkeerd, stelt het subject in staat 
om tot een omschrijving van het probleem te komen. In dit stadium geldt dat: ‘[t]he difficulty 
                                                
56 Emoties zijn volgens Dewey uitingen die het gevolg zijn van geblokkeerd gedrag. Zo opgevat, is rillen uit 
angst of woede, opgeroepen door een problematische situatie waarin iemand zich bevindt, wel emotioneel 
gedrag, maar rillen van de kou niet (cf. Rucker 1969:65). 
57 Dewey bespreekt het proces van inquiry op een groot aantal plaatsen binnen zijn werk. Naast de door mij 
bestudeerde passages in Democracy and Education, de tweede editie van How We Think en Logic, zie: EW3:83-
89; MW1:151-174; 2:306-307; 3:9; 4:71-75, 82-90; 6:236-237; 13:61-62; LW10:20-21. Cf. Campbell 1995:45-
53. Voor een beschrijving van het proces van inquiry gebaseerd op een grondige bestudering van Deweys Logic 
zie Biesta 1992:115-128.  
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is getting located and defined; it is becoming a true problem, something intellectual, not just 
an annoyance at being held up in what we are doing’ (LW8:201). Pseudo-problemen worden 
in dit stadium als zodanig ontmaskerd en onderscheiden van problemen die in principe voor 
een oplossing in aanmerking komen (Archambault 1974:xvi). 
 Naarmate de problematische situatie beter gedefinieerd is met behulp van 
waarneembare data ontstaat een beter inzicht in het probleem en daardoor een betere kijk op 
de gewenste oplossing (LW8:202). De voorbarige oplossing die in het eerste stadium werd 
aangedragen, kan in het licht van de intellectualisering van het probleem, die in het tweede 
stadium plaatsvindt, worden bijgesteld. Hierdoor wordt ze tot een idee of hypothese: 
‘anticipated consequences (forecasts) of what will happen when certain operations are 
executed under and with respect to observed conditions’ (LW12:113). In het derde stadium 
worden de eerste twee stadia met elkaar verbonden: ‘the sense of a problem becomes more 
adequate and refined and the suggestion ceases to be a mere possibility, becoming a tested 
and, if possible, a measured probability’ (LW8:203). De op basis van het feitenmateriaal 
aangepaste oplossing voor het probleem is een werkhypothese. Ze is voorlopig van aard en 
kan op basis van nieuwe observaties voortdurend worden bijgesteld. 
 Het vierde stadium van het denken omschrijft Dewey als een vorm van redeneren.58 In 
tegenstelling tot het voorafgaande stadium worden nu geen empirische feiten betrokken bij 
het aanscherpen van de hypothetische oplossing, maar reeds aanwezige kennis. De ideeën of 
hypothesen die op basis van empirische data op mentaal niveau ontstaan, kunnen zich daar 
zonder additionele empirische data verder ontwikkelen.59 Deze vorm van redeneren over de 
mogelijke oplossing, zou aangeduid kunnen worden als een verdere intellectualisering van de 
oplossing.60 De mate van intellectualisering die in dit stadium plaatsvindt, is afhankelijk van 
de aard en hoeveelheid kennis die het redenerende subject bezit. Op haar beurt is deze kennis 
weer afhankelijk van ervaring, genoten opleiding, van de cultuur en de stand van de 
wetenschap (LW8:204). Een belangrijk aspect van redeneren is dat het testen van hypothesen 
plaatsvindt op mentaal niveau en niet in de realiteit. 
 Het vijfde en laatste stadium van het denken bestaat in het daadwerkelijk testen van de 
opgestelde hypothese. Het uitgangspunt van het denken was immers een concreet probleem in 
de interactie met de omgeving. Wil er in het postreflectieve stadium weer sprake zijn van een 
toestand van evenwicht dan zal de hypothese uiteindelijk in de realiteit haar werking moeten 
bewijzen. In dit stadium is er sprake van een empirisch experiment waarbij de verificatie van 
de hypothese voor een groot deel afhankelijk is van de kwaliteit van de vier voorafgaande 
denkstadia.  
  
                                                
58 Dewey spreekt van ‘reasoning (in the narrower sense)’ (LW8:203). 
59 ‘[A]n idea is grounded in a set of controlled observations and of regulated conceptual ways of interpreting 
them’ (LW12:113). 
60 ‘Reasoning has the same effect upon a suggested solution that more intimate and extensive observation [in het 
tweede stadium van het denkproces, L.L.] has upon the original trouble’ (LW8:204). 
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2.2.8 ‘Inquiry’ 
Het proces van onderzoek (inquiry) staat in dienst van het oplossen van een problematische 
situatie.61 Onderzoek heeft als doel een verandering teweeg te brengen in een verstoorde 
relatie tussen organisme en omgeving waardoor er weer sprake is van harmonie. Omdat 
organisme en omgeving in een transactionele relatie tot elkaar staan, vinden er zowel 
veranderingen plaats aan de kant van de omgeving als aan de kant van het organisme 
(Caspary 2000:21). In Logic omschrijft Dewey inquiry als: ‘the controlled or directed 
transformation of an indeterminate situation into one that is so determinate in its constituent 
distinctions and relations as to convert the elements of the original situation into a unified 
whole’ (LW12:108; cursivering in het origineel).62  

In bovenstaande reconstructie van Deweys opvatting van het denkproces kunnen twee 
verschillende vormen van onderzoek worden onderscheiden.63 De ene manier van onderzoek 
is het proefondervindelijk toetsen van hypothesen in de empirie. Dit is de methode die in de 
wetenschapsfilosofie wordt aangeduid als trial-and-error. Deze methode heeft een 
onherroepelijk karakter. Daarom is het noodzakelijk dat ze wordt voorafgegaan door de 
andere methode van onderzoek: het redeneren of reflectief onderzoek.64 In hoofdstuk vier 
wordt hier verder op ingegaan en zal blijken dat dit onderscheid belangrijk is in morele 
situaties, omdat daar het verschil tussen het toetsen van hypothesen op mentaal niveau en het 
daadwerkelijk toetsen in een sociale situatie verstrekkende gevolgen heeft. Als het vierde 
stadium (redeneren) ontbreekt, kan er geen sprake zijn van een intelligent denkproces (cf. 
Biesta 1992:112, n. 64). 
 In hoofdstuk vier zal ik terugkomen op wat Dewey aanduidt als psychologie van het 
denken ofwel logica van het denken. Intelligentie zal, naast habit en impuls, besproken 
worden als derde belangrijk begrip uit zijn antropologie. Intelligentie stelt de mens in staat 
zijn gedrag te bepalen en zo vorm te geven aan zijn toekomst. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Dewey de ontwikkeling van intelligentie beschouwt als een van de 
belangrijkste taken van opvoeding en onderwijs (MW9:159). Kennis van Deweys concept 
van intelligentie is niet alleen essentieel voor inzicht in zijn theorie van opvoeding en 
onderwijs (Battacharyya 1992:85, 91), maar ook voor zijn ethiek. 
                                                
61 In navolging van De Boer en Biesta vertaal ik inquiry met onderzoek (cf. Biesta 1992:112, n. 65). 
62 ‘Thinking is a process of inquiry, of looking into things, of investigating. … all thinking is research’ 
(MW9:155). 
63 Biesta spreekt hier niet van denkproces, maar van cognitieve ervaringsmodus (Biesta 1992:115). 
64 Biesta formuleert het als volgt: ‘Deweys analyse van het onderzoeksproces laat vooral duidelijk zien dat het 
vanwege de samenwerking van conceptuele en existentiële operaties (denken en handelen) is, dat onderzoek 
zowel een existentiële als een conceptuele uitkomst heeft. Zonder conceptuele operaties is er geen sprake van 
een gereguleerde transformatie, maar slechts van een min of meer toevallige oplossing van het probleem; die 
oplossing heeft geen expliciete betekenis voor het toekomstige handelen. Zonder existentiële operaties kan er 
nooit sprake zijn van de oplossing van het probleem én blijft de waarde van de gepostuleerde feiten … en ideeën 
onbekend’ (Biesta 1992:124). Berding spreekt van ‘conceptueel (symbolisch) onderzoek’ (Berding 1999:93). De 
term ‘symbolisch’ kan verwarring scheppen wanneer hij tegenover praktisch (onderzoek/trail-and-error) wordt 
geplaatst. In Logic beweert Dewey dat in het onderzoeksproces zowel waargenomen feiten als hypothesen in de 
vorm van symbolen moeten worden weergegeven (cf. LW12:118). 



49 

Hoewel zijn teksten soms het tegendeel lijken te suggereren, is Dewey zich ervan 
bewust dat een bestudering van het denken zoals dit plaatsvindt in de experimentele 
wetenschappen niet zal leiden tot een wondermiddel voor het oplossen van (morele) 
problemen. De veronderstelling dat kennis van de beste denkwijze leidt tot een verbetering 
van het denken komt in de buurt van een vorm van platonisme die Dewey afwijst.  

Om niet te vervallen tot een abstract formalisme hoedt Dewey zich voor een al te 
precieze omschrijving van de verschillende stadia van het denkproces (Rorty 1989:xiv). Dit 
verklaart de variatie in beschrijvingen van de methode van de experimentele wetenschappen 
die in zijn werk te vinden is. Deweys reconstructie van het denkproces moet gezien worden in 
het licht van de poging een manier te vinden om ook de niet-cognitieve domeinen van de 
ervaring enigszins en op intelligente wijze te kunnen beheersen (cf. Westbrook 1991:142). 
Dewey kiest de methode van de moderne wetenschap als blauwdruk voor het denken, omdat 
deze methode in het verleden het meeste succes heeft gehad bij het oplossen van praktische 
problemen. Dit maakt haar niet absoluut. Als er in de toekomst een methode wordt gevonden 
die meer succes heeft dan dient deze de huidige methode te vervangen (Hickman 2001:51).  
 
2.2.9 Gewaarborgde bevestiging 
Het suggestieve element van het denkproces, de hypothese voor het handelen in een 
problematische situatie, duidt Dewey in Democracy and Education aan met de term idea. 
Ideeën zijn projecties naar de toekomst op basis van waarnemingen in het heden of 
herinneringen uit het verleden: ‘an invasion of the unknown, a leap from the known’ 
(MW9:165). Ideeën zijn ‘anticipations of possible solutions’ (MW9:167). Het ligt voor de 
hand dat een antidualistische filosofie niet kan spreken van ideeën in de traditionele betekenis 
van geestelijke afspiegelingen van bestaande materiële zaken. Vandaar dat Dewey in zijn 
opvatting van idee gebruikelijke kenmerken als representatie en waarheid vervangt door 
waarschijnlijkheid. 
 Dewey duidt de conceptuele resultaten van onderzoek of van het denken bij voorkeur 
niet aan als waarheid of kennis maar als warranted assertability (LW12:15-18; cf. Hickman 
2001:192, n. 5; Garrison 1998:71-72; Hickman 1998:xix; Biesta 1992:125). De term 
warranted assertability, die vertaald kan worden als gegarandeerde bevestiging of 
gewaarborgde bevestiging, verwijst naar een vroegere succesvolle confrontatie van een 
individu met een problematische situatie. De handelingen die op basis van een hypothese 
werden uitgevoerd in de context van een vroegere problematische situatie zijn als 
gerechtvaardigd te bestempelen, omdat ze hebben geleid tot opheffing van de geblokkeerde 
situatie. In de toekomst zullen deze ideeën of hypothesen bij gelijke problemen onder gelijke 
omstandigheden waarschijnlijk ook tot succes leiden. Zekerheid is volgens Dewey nooit 
gegarandeerd.  
 Het formuleren van hypothesen of ideas vereist creativiteit ofwel intellectueel 
constructivisme (MW9:166). De zelfwerkzaamheid of het scheppend vermogen van het 
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denken ligt volgens Dewey niet op het gebied van de dingen waarover wordt nagedacht. Deze 
zijn bekend. De originaliteit van het denken uit zich in de nieuwe relaties die het legt tussen 
de dingen en het gebruik ervan. Het jonge kind dat met blokken speelt en voor het eerst 
inzicht krijgt in de verhoudingen tussen de verschillend gevormde stukjes hout, denkt. 
Formeel gezien komt de creativiteit van het denken overeen met de creativiteit van de 
wetenschapper die iets nieuws ontdekt of de kunstenaar die een kunstwerk schept.65 Het is 
volgens Dewey dwaas om te veronderstellen dat de maatstaf voor creativiteit ligt in het 
scheppen van onbekende dingen. Creatief zijn wil zeggen gebruik maken van ‘everyday 
things’ op een manier ‘which had not occurred to others’ (MW9:166). Creativiteit 
veronderstelt dus een bepaalde mate van continuïteit of samenhang met het bekende. Er is 
sprake van zowel gerichtheid op het verleden als op de toekomst. 
 Deweys alternatief waarheidsbegrip waarvoor hij de term warranted assertability 
gebruikt, slaat op een bepaalde mate van stabiliteit in een voortdurend veranderende wereld 
(cf. Hickman 1998:166-167; Hook 1985:xviii-xix). Zo opgevat is waarheid niet een logisch 
dwingend concept, maar een argumentatief dwingend concept. De warranted assertability 
van een idee geeft aan dat de waarheid, ofwel het probleemoplossend vermogen ervan, 
intersubjectief navolgbaar is, maar nooit voor altijd vaststaat. 
 
2.2.10 Verdieping 3: educatieve ervaring: continuïteit en groei 
Reeds vanaf zijn vroegste teksten spreekt Dewey van de continuïteit van de ervaring of van 
ervaringscontinuüm.66 Dit principe stelt dat elke ervaring iets bevat van een voorafgaande 
ervaring en iets bijdraagt aan een toekomstige ervaring. Het concept van continuïteit van de 
ervaring kan gezien worden als een uitwerking van wat Dewey in het reflexboogartikel 
aanduidt met de term organisch circuit (Neubert 1998:148). In deze term wordt reeds 
verwezen naar de noodzaak van terugkoppeling naar voorafgaande ervaring ten behoeve van 
de constructie van doelstellingen die richting geven aan het huidige handelen en daardoor 
bijdragen aan de totstandkoming van toekomstige ervaringen. Ervaringen staan dus nooit 
geheel los van elkaar. Ze volgen elkaar chronologisch op en bepalen elkaar inhoudelijk.67  
 Als de continuïteit die een ervaring vertoont een progressief verloop heeft in de richting 
van een toename van betekenis, spreekt Dewey van educatieve ervaring. Hij duidt dit ook aan 
als groei van de ervaring. Een educatieve ervaring is rijker aan betekenis dan de eraan 
voorafgaande ervaring (LW13:19). Dit betekent dat iemand op basis van een educatieve 
ervaring de problemen waarmee hij wordt geconfronteerd beter aankan dan voorheen. Dewey 

                                                
65 Dewey noemt als voorbeeld Newton die een nieuwe wetenschappelijke theorie ontwerpt door nieuwe relaties 
te leggen tussen bekende dingen (zon, maan, planeten, soortelijk gewicht, afstand en massa) (MW9:165-166). 
66 Pas in 1938 introduceert Dewey in Logic en in Experience and Education de term experiential continuum 
(LW12:244-245, 250, 268, 465, 483, 526; 13:13, 17; cf. LW14:30, 39, 148). 
67 ‘[E]very experience affects for better or worse the attitudes which help decide the quality of further 
experiences … Moreover, every experience influences in some degree the objective conditions under which 
further experiences are had’ (LW13:20; cf. LW10:24). 



51 

evalueert ervaring op basis van consequenties, waarbij hij kijkt naar de functionaliteit van 
deze consequenties bij het herstel van een verstoorde transactie. Dewey spreekt van ‘having 
an experience’ of van ‘an experience’ wanneer een bepaalde doelstelling, als oplossing van 
het probleem dat de (secundaire) ervaring op gang bracht, is bereikt en er groei in betekenis 
heeft plaatsgevonden.68 Kaplan geeft er de voorkeur aan de termen ‘experience’ en ‘an 
experience’ te vertalen met respectievelijk ervaring en belevenis (Kaplan 1989:xv; cf. 
Fesmire 1999:143, n. 20). Dewey wordt hier volgens hem geconfronteerd met de beperkingen 
van de Engelse taal waarin dit onderscheid niet bestaat. ‘An experience’ is een secundaire 
ervaring die geleid heeft tot een oplossing van een probleemsituatie. Het is dan ook 
gerechtvaardigd om deze term te vertalen met voltooide of consummatoire ervaring. 

Niet elke problematische situatie leidt tot effectief denken. Kenmerkend voor een 
situatie die denken voortbrengt, is dat ze een handeling oproept die, hoewel voor die situatie 
nieuw, toch zodanig overeenstemt met vertrouwde vormen van gedrag dat ze op doeltreffende 
en inzichtelijke wijze het probleem probeert op te lossen. De problematische situatie 
waardoor het denken wordt opgeroepen, moet overeenkomsten vertonen met vertrouwde 
situaties zodat er bepaalde aanknopingspunten zijn die de mens op weg helpen bij het kiezen 
van de juiste oplossing.  

Het ervaringscontinuüm, dat een voorwaarde vormt voor het verwerven van een 
consummatoire ervaring, kan doorbroken worden doordat de perceptie van de relatie tussen 
een handeling en de gevolgen ervan wordt verstoord. Hierdoor krijgt de ervaring een 
verkeerde betekenis. Deze verstoring van de balans tussen doen en ondergaan kan zowel aan 
de actieve als aan de receptieve kant van een ervaring plaatsvinden, waardoor er twee soorten 
pseudo-ervaringen mogelijk zijn. 

Overdreven aandacht voor het actieve element van een ervaring, dat zich volgens 
Dewey uit in de haast en de ‘lust for action’ die het moderne leven kenmerken, leidt tot 
oppervlakkige ervaringen. Immers: ‘Resistance [een problematische situatie, L.L.] is treated 
as an obstruction to be beaten down, not as an invitation to reflection’ (LW10:51). Dit leidt 
tot het nastreven van situaties waarin de mens in staat is om in korte tijd zoveel mogelijk 
activiteiten te ontplooien zonder dat zijn handelingen tot betekenisvolle ervaringen leiden. 

Ook bij een buitenproportionele aandacht voor de receptieve kant van ervaringen ziet 
Dewey belemmeringen voor het tot stand komen van an experience. De neiging tot 
overmatige receptiviteit, die voorkomt bij sentimentele mensen en dagdromers, in de vorm 
van het bewust nastreven van een overmaat aan indrukken en fantasieën, leidt eveneens tot 
vervormde ervaringen. Het ontbeert deze mensen aan concrete handelingen om een evenwicht 

                                                
68 ‘What does having an experience amount to unless, as it ceases to exist, it leaves behind an increment of 
meaning, a better understanding of something, a clearer future plan and purpose of action’ (LW8:239; 
cursivering door mijzelf). ‘[A] problem receives its solution; … a situation … is so rounded out that its close is a 
consummation and not a cessation. … It is an experience’ (LW10:42; cursivering door mijzelf; cf. MW9:146). 
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te bewerkstelligen tussen hun gedrag en de reactie van de omgeving, waardoor zij niet in staat 
zijn het ervaringscontinuüm in stand te houden (LW10:51-52). 
 Het inzicht en de betekenis die ervaring met zich meebrengt, verwijst naar het 
educatieve aspect van de ervaring. Dit educatieve aspect is functioneel ten opzichte van de 
aanpassing aan en van de omgeving. Dewey legt op deze manier een verband tussen ervaring 
en een vorm van praktisch leren (Rockefeller 1991:369). Het natuurlijke educatieve aspect 
neemt Dewey als uitgangspunt voor zijn theorie van opvoeding en onderwijs. Dit verklaart 
zijn omschrijving van education als een door intelligentie gestuurde ontwikkeling van de 
mogelijkheden die de ervaring met zich meebrengt (LW13:61). Bij de bespreking van 
Deweys ‘philosophy of education’ in hoofdstuk zeven zal ik ingaan op de wijze waarop hij 
zijn ervaringsconcept toepast binnen zijn wijsgerige pedagogiek. 
 
2.2.11 Deweys ervaringsbegrip: evaluatie 
Dewey is er vaak van beschuldigd een groot bewonderaar te zijn van de moderne 
natuurwetenschap (cf. Hickman 2001:65-82; Horkheimer 1947). In werkelijkheid blijkt hij 
een uiterst kritische houding ten aanzien van de experimentele wetenschap en haar 
technologische verworvenheden aan te nemen (cf. Hickman1992:1-16). De moderne 
wetenschap heeft niet alleen een bijdrage geleverd aan de technologische verbetering van 
machines, instrumenten en andere hulpmiddelen die het alledaagse leven aangenamer maken. 
Ze heeft tegelijkertijd een bijdrage geleverd aan de instandhouding en uitbreiding van sociaal-
economisch onrechtvaardige toestanden in de samenleving. Het succes van de wetenschap 
heeft daarnaast volgens Dewey geleid tot een crisis in de cultuur, die zich manifesteert in een 
eenzijdig rationele benadering van de werkelijkheid. 

Waar Dewey veel waarde aan hecht, is de methode die de experimentele wetenschap 
hanteert bij de oplossing van haar problemen.69 Het is een onderzoeksmethode die op een 
bepaald moment in de evolutionaire ontwikkeling van de mensheid is ontstaan en door de 
moderne empirische wetenschap dankbaar is overgenomen. Dewey vraagt zich af of die 
methode met net zoveel succes toepasbaar is in andere gebieden van de ervaring dan die 
waarin de experimentele wetenschap werkzaam is. In deze gedachte staat hij niet alleen. De 
logisch positivisten denken immers in dezelfde lijn. Ook zij zien de natuurwetenschapper als 
model voor de rest van de cultuur.70 Rorty beschuldigt Dewey ervan dat hij net als de logisch 

                                                
69 ‘But the meaning of the emphasis placed upon scientific method has little to do with specialized techniques. It 
means that scientific method is the only authentic means at our command for getting at the significance of our 
everyday experiences of the world in which we live. It means that scientific method provides a working pattern 
of the way in which and the conditions under which experiences are used to lead ever onward and outward’ 
(LW13:59). 
70 Dewey verschilt duidelijk van de opvattingen van het logisch positivisme (cf. Ryan 1995:129). De 
vertegenwoordigers van deze stroming gaan ook uit van de combinatie van empirische kennis en denken, maar 
reduceren het denken tot de moderne logica (Kambartel 1998:613). Pas na lang aandringen, laat Dewey zich 
door Otto Neurath overhalen om enkele artikelen te schrijven voor de ambitieuze International Encyclopedia of 
Unified Science. In deze bijdragen, waaronder het bekende Theory of Valuation (1939; LW13:189-251), 



53 

positivisten te ver gaat met het idealiseren van de natuurwetenschappelijke methode (cf. 
Rorty 1989:xviii).71  

Gezien de rampen die de wetenschap in de vorige eeuw niet heeft weten te voorkomen 
of zelfs heeft teweeggebracht, zullen velen geneigd zijn in navolging van Horkheimer en 
Rorty dit aspect van Deweys filosofie te kritiseren.72 Deweys verweer tegen deze 
beschuldiging van sciëntisme luidt dat de methode van de moderne wetenschap, als 
blauwdruk voor intelligent gedrag, beschouwd moet worden als een hypothese die steeds 
openstaat voor aanpassing (Hickman 2001:51). Zodra er een betere methode voorhanden is, 
die leidt tot een succesvollere wijze van oplossen van problematische situaties, dient deze het 
onderzoek (inquiry) te sturen.  

Een ander punt van discussie vormt Deweys beschrijving van de methode van de 
experimentele wetenschap, die bij hem fungeert als blauwdruk voor het denkproces. Een sterk 
punt vormt de nadruk die hij legt op het actieve karakter van menselijke waarneming en 
denken. Daarnaast benadrukt Dewey de functionele rol die experimenteel verworven kennis 
speelt bij de constructie van waarden in de vorm van doelstellingen die in het teken staan van 
het oplossen van verstoorde interacties tussen mens en omgeving. Echter, Israel Scheffler 
beschuldigt Deweys omschrijving van de methode van de experimentele wetenschap van 
reductionisme. Wetenschappelijke kennis is inderdaad experimenteel verworven kennis die 
objectief en dus voor iedereen verifieerbaar is. Het is echter de vraag, aldus Scheffler, of het 
opstellen van hypothesen in de wetenschap slechts totstandkomt na de confrontatie met een 
probleem in de empirie (cf. Scheffler 1974:252). Vormt twijfel altijd het begin van 
onderzoek? Kan het niet zo zijn dat hypothesen of ideeën ontstaan door de theoretische 
verwondering of het speels getheoretiseer van een wetenschapper die er plezier in heeft om 
problemen te bedenken los van enige empirische aanleiding daartoe? In Logic legt Dewey 
deze kritiek terecht als zijnde naïef naast zich neer. Speels getheoretiseer bestempelt hij als 
een quasi-wetenschappelijke bezigheid die niet kenmerkend is voor de wetenschappelijke 
praktijk (LW12:112). Daarnaast is het duidelijk dat Schefflers kritiek niet geformuleerd is 
vanuit een handelingstheoretisch uitgangspunt. Hierdoor mist zij haar doel. 

Dewey is vaak gewezen op het gevaar van kentheoretisch subjectivisme en relativisme 
dat zijn ervaringsconcept met zich meebrengt (cf. Ryan 1995:342). Door de contextualiteit 
van problematische situaties lijkt kennis haar objectief karakter kwijt te raken en een 
particuliere entiteit te worden. Betekenis wordt een subjectieve eigenschap van dingen en 
gebeurtenissen. Hieruit volgt niet alleen dat intercontextuele uitwisseling van betekenissen 
vrijwel uitgesloten is, maar ook dat ten gevolge van de steeds veranderende werkelijkheid 

                                                                                                                                                  
kritiseert Dewey de opvattingen van de logisch positivisten (Westbrook 1991:403-404; cf. Sleeper 2001:168-
170; Ryan 1995:128-129; Cahn 1991:x-xi).  
71 Voor een overzicht van recente positivistische en antipositivistische lezingen van Dewey’s ervaringsbegrip zie 
Johnston 2002:1-5. 
72 Het is vooral Rorty die Dewey van reductionisme beschuldigt omdat hij elk domein van de ervaring zou 
verwetenschappelijken. Sleeper kritiseert deze opvatting van Rorty (cf. Sleeper 2001:169). 
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stabiliteit van betekenis zelfs voor het individu niet mogelijk is. Deze bezwaren kunnen deels 
afgezwakt worden door de critici te wijzen op hun essentialistisch uitgangspunt dat in strijd 
lijkt te zijn met de hedendaagse sociale werkelijkheid. Net als in het Amerika van Deweys 
tijd komen tegenwoordig veel verschillende ervaringscontexten (culturen) met elkaar in 
contact en ontstaan er de nodige conflicten. Bij pogingen deze conflicten op te lossen, blijkt 
het genereren van gemeenschappelijke betekenissen zowel de grootste moeilijkheid als de 
grootste uitdaging te zijn. In het volgende hoofdstuk, waar Deweys sociale psychologie zal 
worden uiteengezet, zal blijken dat de beschuldiging van subjectivisme voor Dewey niet 
opgaat. Ervaringscontexten zijn uiteindelijk culturele contexten waarbinnen betekenissen 
sociaal gedeeld zijn en over een redelijke stabiliteit beschikken. Het verwijt van relativisme is 
hiermee niet ontkracht. Het verliest echter in een Deweyaanse benadering van de 
werkelijkheid zijn negatieve connotatie. Ervaringscontexten zijn voor Dewey geen stabiele 
eenheden. Ze dragen de mogelijkheid in zich qua inhoud en omvang te veranderen. Deze 
benadering van relativisme is zinvol omdat ze fungeert als tegenkracht voor elke vorm van 
absoluutheid (cf. Festenstein 1997:5-7).  

Tenslotte lijkt het alsof Dewey in zijn streven de dualismen binnen de filosofie te 
overstijgen zelf nieuwe dualismen creëert: die tussen het actieve en het receptieve element 
van een ervaring, en tussen primaire en secundaire ervaring. Toch zijn dit geen dualismen in 
de traditionele betekenis, omdat het volgens Dewey onderscheidingen zijn die het denken 
maakt om de werkelijkheid te begrijpen. In tegenstelling tot de dualismen die Dewey 
beschouwt als psychologische drogredenen zijn het onderscheidingen die buiten het denken 
geen existentiële status toekomt. 
 
2.2.12 Conclusie   
Deweys cultureel-naturalistisch ervaringsconcept, waarin ervaring wordt gezien als een 
biologisch en sociaal proces van transactie, wijkt af van het ervaringsconcept van de 
traditionele epistemologische bewustzijnsfilosofie. Voor Dewey is ervaring geen mentale 
opslagplaats van empirische gewaarwordingen, zoals voorgesteld door traditionele 
correspondentietheorieën, maar een complexe geïntegreerde activiteit die zich kenmerkt door 
doelgerichtheid, prospectivisme en groei van betekenis. Ervaring moet niet dualistisch gezien 
worden als een relatie tussen een ervarend subject en een object dat ervaren wordt, maar als 
een objectief verschijnsel dat kenmerkend is voor alle levende organismen.73 De context 
waarin zich een ervaring voordoet, moet beschouwd worden als één geheel waarbinnen 
subject en object als analytische categorieën te onderscheiden zijn. Slechts dan kan verklaard 
worden hoe het denken daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de omgeving van degene die 
denkt. 

                                                
73 In die zin kan Dewey beweren: ‘There is no difference between the growth of a plant and the prosperous 
development of an experience’ (MW9:174). 
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Ervaring krijgt bij Dewey een dubbele betekenis (LW1:18; Campbell 1995:69; cf. 
Biesta 1992:126). In de ene betekenis verwijst ervaring naar de inhoud van de interactie 
tussen menselijk organisme en omgeving. Het gaat hier om de betekenis van een ervaring. 
Ervaring is subjectief en speelt zich af op het niveau van het denken. In de andere betekenis 
verwijst experience naar het proces van ervaring als een objectieve natuurlijke gebeurtenis 
waar ‘having an experience’ deel van uitmaakt. Het zal niemand verbazen dat het 
meerduidige karakter van Deweys ervaringsbegrip heeft bijgedragen tot onbegrip bij zijn 
lezers. Het is niet verwonderlijk dat een ervaringsbegrip dat zozeer afwijkt van de 
mainstream opvatting binnen de epistemologie de meest uiteenlopende reacties heeft 
teweeggebracht. Tijdgenoot en jurist Oliver Wendell Holmes jr. heeft grote bewondering 
voor Deweys filosofie van de ervaring.74 Anderen, waaronder veel vakgenoten, nemen een 
meer kritische houding aan. Santayana beschuldigt Dewey van reductionisme omdat hij in 
zijn naturalisme teveel aandacht schenkt aan de werking van het ervaringsproces en te weinig 
aan datgene wat ervaren wordt (LW3:373-375; Westbrook 1991:342).  

Net als alle andere belangrijke concepten in Deweys filosofie wordt ook ervaring niet 
essentialistisch, maar functionalistisch geïnterpreteerd. Dewey begrijpt ervaring als cultureel 
gemedieerde transactie tussen mens en wereld. Hij doet dit niet om daarmee een 
wezenskenmerk van de menselijke werkelijkheid aan te duiden, maar om problemen die het 
traditionele, op een dualistische filosofie gebaseerde, ervaringsbegrip met zich meebrengt te 
verhelpen. Op mentaal niveau bestaan geen weerspiegelingen van objectief bestaande dingen, 
handelingen of gebeurtenissen. Dit leidt slechts tot het bekende brugprobleem waarmee elke 
dualistische epistemologie geconfronteerd wordt. Wat op mentaal niveau ontstaat, zijn geen 
afbeeldingen, maar doelstellingen voor het handelen dat zich afspeelt in een context waarvan 
dingen, handelingen of gebeurtenissen deel uitmaken. 

Hoewel Deweys handelingstheoretische benadering van ervaring duidelijk afwijkt van 
wat de mainstream filosofie onder ervaring verstaat, zijn er in zijn opvatting overeenkomsten 
met de traditie aan te wijzen (cf. Biesta 1992:115). Reeds Aristoteles spreekt in zijn 
Metafysica en in zijn Analytica Posteriora over ervaring (εµπειρια) als een mate van 
vaardigheid op het gebied van bepaalde handelingen die gebaseerd is op oefening of 
vertrouwdheid.75 Voor Francis Bacon heeft ervaring niet langer betrekking op handelingen, 
maar op het proces waarin bepaalde handelingen ontstaan en de hierbij gebruikte methode 
(Kambartel 1998:609-612). Hij maakt een onderscheid tussen experientia vaga en experientia 
ordinata dat overeenkomsten vertoont met het door Dewey gemaakte onderscheid tussen 
primaire en secundaire ervaring.76 Ten slotte is het niet verwonderlijk dat ook bij Hegel 

                                                
74 In een brief aan zijn Engelse collega Frederick Pollock schrijft Holmes: ‘[Experience and Nature] seemed to 
me … to have a feeling of intimacy with the inside of the cosmos that I found unequaled. So methought God 
would have spoken had He been inarticulate but keenly desirous to tell you how it was’ (Campbell 1995:68). 
75 Voor een vergelijking tussen Dewey en Aristoteles zie Boisvert 1988:103-104, 111-113. 
76 Dewey schrijft meermaals lovend over Francis Bacons opvattingen met betrekking tot wetenschap en haar 
invloed op menselijke verhoudingen (cf. MW9:291-292; Caspary 2000:49). 
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passages aan te wijzen zijn die sterke overeenkomst vertonen met Deweys ervaringsbegrip. 
Het meest opvallend is het dialectische schema dat bij Dewey te onderscheiden is in het 
proces van handeling (these), ondergaan van de gevolgen (antithese), en consummatie 
(synthese).77 

Dat Dewey aan het eind van zijn loopbaan de term ervaring wil vervangen door cultuur 
verwijst naar de sterk antropologische benadering van zijn ervaringsbegrip. In deze studie 
neem ik het standpunt in dat het functioneel is Deweys handelingstheoretische filosofie van 
de ervaring niet zozeer te beschouwen als metafysica of epistemologie, maar als een vorm 
van wijsgerige antropologie die aan de basis ligt van zijn sociale psychologie (cf. Westbrook 
1991:346). Dit maakt het eenvoudiger de tot nu toe geschetste lijn van Deweys denken door 
te trekken naar zijn sociale en politieke filosofie. Alvorens in het volgende hoofdstuk over te 
gaan tot een reconstructie van Deweys antropologie zal ik in paragraaf 2.3 nog enkele 
opmerkingen maken ter aanvulling van het in de voorafgaande paragrafen geschetste beeld 
van Deweys cultureel-naturalistische filosofie. 
 
2.3 Deweys filosofie: kritiek en reconstructie 
 
2.3.1 Pragmatisme 
Met klassiek Amerikaans pragmatisme wordt de filosofie van met name Peirce, James, 
Dewey en Mead aangeduid.78 Hoewel Peirce, James en Mead van belang zijn geweest voor de 
ontwikkeling van Deweys denken, moet hun invloed niet worden overschat (Toulmin 
1988:ix). In werkelijkheid zijn er net zoveel pragmatismen te onderscheiden als er 
pragmatisten zijn (cf. Margolis 2004:40).79 Toch is het mogelijk om enkele algemene 
kenmerken van het pragmatisme te noemen (cf. Rorty 1998a:633; Festenstein 1997:2-3; 
Campbell 1995:14).  

Uit het voorgaande moge duidelijk geworden zijn dat pragmatisme als filosofische 
stroming, of instrumentalisme zoals Dewey zijn eigen versie noemt, niet hetzelfde is als het 
exclusieve streven naar succes zoals in het populaire gebruik van de term pragmatisch. Het 
zal ook duidelijk zijn dat pragmatisme niet verwijst naar een populair anti-intellectualisme dat 
sommigen beschouwen als een houding die eigen is aan de vermeende simpliciteit van de 
doorsnee Amerikaanse levenswijze (Campbell 1995:14). Pragmatisme staat ten slotte ook niet 
                                                
77 Hegel verwoordt het in de Phänomenologie des Geistes als volgt: ‘Diese dialektische Bewegung, welche das 
Bewußtsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen, als an seinem Gegenstande ausübt, in sofern ihm der neue 
wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich dasjenige, was Erfahrung genannt wird (Hegel 1988:66; cf. 
Kambartel 1998:616). 
78 Buiten Amerika is het in het begin van de vorige eeuw vooral de uit Duitsland afkomstige en in Oxford 
werkende Ferdinand Canning Scott Schiller (1864-1937) die als pragmatist bekendheid geniet. Zijn boeken 
Humanism: Philosophical Essays (1903) en Studies in Humanism (1907) hebben invloed uitgeoefend op het 
denken van James (cf. James 1996:95, 146, n. 6.2). 
79 Arthur Lovejoy, van 1910 tot 1938 hoogleraar filosofie aan de Johns Hopkins University, publiceerde in 1908 
in The Journal of Philosophy twee artikelen getiteld ‘The Thirteen Pragmatisms’ waarin hij wijst op de 
verschillende opvattingen die voor pragmatisme doorgaan. 
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voor opportunisme in dienst van het verwerven van materiële doelen zoals naar voren komt in 
een platte opvatting van economie of politiek (Kaplan1989:viii; cf. LW2:5). 

Pragmatisme kan omschreven worden als een wijsgerige stroming die ervan uitgaat dat 
de geestelijke activiteit (denken en kennis) van de mens in functie staat van aanpassing aan de 
natuurlijke en sociale omgeving. De pragmatisten verwerpen zowel de correspondentietheorie 
van logici als Aristoteles die ervan uitgaan dat waarheid bestaat uit de overeenkomst tussen 
uitspraken en feiten, als van realisten als Hume die ervan uitgaan dat waarheid of ware kennis 
van iets gelijkstaat aan een exacte mentale weergave ervan (LW2:11; Fott 1998a:2; 
Westbrook 1991:120-130). Als denken wordt beschouwd als representatie van dingen buiten 
het denken, kan niet worden verklaard hoe menselijke rationaliteit invloed op de 
werkelijkheid kan uitoefenen (cf. Hook 1988:xviii). Pragmatisten vervangen de 
correspondentietheorie door een theorie van betekenis die gebaseerd is op een 
handelingstheoretische benadering van het menselijk bestaan. Kennis komt experimenteel tot 
stand en staat in dienst van de anticipatie op toekomstige ervaringen en consequenties van het 
handelen. Denken of reflectie vindt plaats op basis van ervaringskennis en staat niet in dienst 
van representatie. Denken staat in dienst van het op effectieve en efficiënte wijze bevredigen 
van het menselijk streven naar zekerheid in een door contingentie gekenmerkte wereld.80 De 
menselijke behoeften en de middelen ter bevrediging ervan zijn contingent en 
contextafhankelijk: ‘action and opportunity justify themselves only to the degree in which 
they render life more reasonable’ (LW2:19). Beschouwd vanuit het denken van Dewey kan 
pragmatisme gezien worden als een filosofie waarin de mens als handelend wezen centraal 
staat en waarbij dit handelen in dienst staat van een door praktische (zowel 
individuele/persoonlijke als sociale/maatschappelijke) problemen opgeroepen reconstructie 
van de omgeving waarvan hij deel uitmaakt.81 
  
2.3.2 Het probleemoplossend vermogen van de mens 
Uit de beschrijving van Deweys naturalisme en zijn filosofie van de ervaring blijkt dat Dewey 
in zijn denken volledig afstand neemt van het bestaan van een dualistisch gedachte 
transcendente werkelijkheid. Rekening houden met het bestaan van een bovennatuurlijke 
orde, vaak ten grondslag liggend aan religieuze werkelijkheidsopvattingen, leidt volgens hem 
tot ‘a subornation of candid philosophic thinking to the alleged but factitious needs of some 
special set of convictions’ (LW5:153). In zijn filosofisch wereldbeeld beperkt Dewey zich tot 
de wereld zoals die al dan niet wetenschappelijk, maar wel zintuiglijk wordt waargenomen.  

De waarneembare menselijke werkelijkheid kenmerkt zich door voortdurende 
verandering. Verandering is niet alleen waarneembaar in de levenloze natuur, maar volgens 

                                                
80 ‘The quest for certainty by means of exact possession in mind of immutable reality is exchanged for search for 
security by means of active control of the changing course of events’ (LW4:163). 
81 ‘Instrumentalism … assigns a positive function to thought, that of reconstituting the present stage of things 
instead of merely knowing it’ (LW2:18). 
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Darwin ook bij alle levende soorten. Deze veranderingen zijn niet gebonden aan bepaalde 
wetmatigheden, maar berusten op toeval. Dit maakt de menselijke leefwereld 
onberekenbaar.82 Net als andere levende soorten heeft de mens zijn bestaan in deze 
veranderlijke wereld te danken aan zijn aanpassingsvermogen. In tegenstelling tot de overige 
levende natuur beschikt de mens over intelligentie waardoor zijn aanpassingsvermogen niet 
van toeval afhankelijk is. De mens is in staat om op actieve wijze te reageren op de 
veranderingen die om hem heen plaatsvinden en daardoor de omgeving deels aan te passen 
aan zijn behoeften. In Deweyaanse terminologie: de mens is in staat om de problemen 
waarmee hij wordt geconfronteerd, of de conflictsituaties waarin hij zich bevindt, op een voor 
hem bevredigende wijze op te lossen. 
 Het thema van probleem en probleemoplossing wordt door enkele auteurs gezien als het 
centrale thema van Deweys filosofie (Caspary 2000:3, 10; Ryan 1995:28; Smith 1973:138). 
Bij de beschrijving van Deweys ervaringsbegrip is gebleken dat probleemoplossing zowel 
fysieke als mentale activiteit vereist en dat beide vormen van activiteit niet onafhankelijk van 
elkaar kunnen plaatsvinden. Deweys beschrijving van het proces van probleemoplossing 
onthult de relatie tussen handelen (lichamelijk) en denken (geestelijk) en toont daarmee de 
misleidende opvatting van het Cartesiaans dualisme.83 De veranderlijkheid van de wereld en 
de daaruit voortkomende praktische problemen vormen zelfs de voorwaarde voor het ontstaan 
van reflectie of denken. Het op succesvolle wijze oplossen van een praktisch probleem, met 
andere woorden het verwerven van an experience, beschouwt Dewey als vooruitgang en 
duidt hij aan met de uit de biologie afkomstige term groei. In de volgende hoofdstukken zal 
blijken dat niet alleen individuen, maar ook samenlevingen problemen kunnen oplossen en 
dus kunnen groeien. Dit groeien kent bij Dewey geen einddoel zoals bij de teleologische 
metafysica van Aristoteles. Het enige doel is voortdurende groei: steeds weer in staat zijn 
nieuwe problemen op te lossen. Dit brengt de noodzaak met zich mee tot het realiseren van 
principes die noodzakelijk zijn voor groei (Savage 2002:6). In plaats van fixatie op bepaalde 
doelen besteedt Dewey vooral aandacht aan de middelen om in een veranderlijke 
werkelijkheid doelen te realiseren. 
 Ondanks het onberekenbare karakter van de werkelijkheid is het mogelijk op 
systematische wijze met deze werkelijkheid om te gaan. De fenomenale werkelijkheid 
kenmerkt zich onder andere door verandering, contingentie en continuïteit (cf. Savage 
2002:4). Doordat deze kenmerken zelf universeel en onveranderlijk zijn, is het mogelijk een 
methode te formuleren die bestaat uit vaststaande onderzoeksprincipes. Het hanteren van deze 
onderzoeksprincipes stelt de mens in staat tot groei. Zoals Darwin aantoont dat natuurlijke 

                                                
82 ‘Man finds himself living in an aleatory world; his existence involves, to put it baldly, a gamble. The world is 
a scene of risk; it is uncertain, unstable, uncannily unstable. Its dangers are irregular, inconstant, not to be 
counted upon as to their times and seasons’ (LW1:143). 
83 Hedendaagse wetenschappers zoals de neuroloog Antonio Damasio concluderen dat op basis van empirisch 
onderzoek de scheiding tussen lichaam en geest niet overtuigend kan worden aangetoond (Damasio 1994). 
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selectie méér is dan slechts overleven, maar bestaat in optimalisering van de aanpassing van 
een soort aan de omgeving, staat groei voor Dewey gelijk aan menselijke zelfontplooiing 
ofwel het streven naar het goede (Savage 2002:5) waarbij het goede bepaald wordt door de 
context.84 Deze notie van het goede, als datgene waarop het handelen gericht dient te zijn, 
wordt in de hoofdstukken vijf en zes verder uitgewerkt. Deweys concept van groei impliceert 
de constructie van een methode die groei mogelijk maakt. Deze methode die Dewey inquiry 
noemt, vormt een belangrijk onderdeel van zijn filosofie van de ervaring. In de volgende 
hoofdstukken zal ik laten zien hoe Dewey gebruik maakt van deze methode in zijn 
pragmatistische ethiek en politieke filosofie. Ook Deweys notie van groei zal nog 
uitgebreider aan de orde komen. 
 
2.3.3 Functie van de filosofie: kritiek en reconstructie 
Met zijn theorie van de ervaring levert Dewey kritiek op de traditionele epistemologie. Deze 
is volgens hem slechts gericht op het oplossen van zelfgeconstrueerde dualismen zoals tussen 
lichaam en geest, en tussen subject en object (Caspary 2000:47). Ze is niet gericht op het 
oplossen van daadwerkelijke en praktische problemen en raadsels waarmee de mens in het 
leven geconfronteerd wordt en daarom niet in staat ervaringen te creëren die gekenmerkt 
worden door groei van betekenis en zelfverwerkelijking van het individu. 

Met zijn filosofie van de ervaring stelt Dewey zich niet primair ten doel de traditionele 
epistemologie te vervangen door een wetenschapsfilosofie. Hij probeert op basis van het 
succes van de moderne natuurwetenschap een methode te ontwikkelen die ook in de niet 
strikt natuurwetenschappelijke domeinen van het leven, zoals in de sociale wetenschappen, 
ethiek en sociale omgang, kan worden toegepast bij de oplossing van de problemen waarvoor 
de mens zich in deze domeinen gesteld ziet. Filosofie dient volgens Dewey te leiden tot 
‘conclusions which, when they are referred back to ordinary life-experiences and their 
predicaments, render them more significant, more luminous to us, and make our dealings with 
them more fruitful’ (LW1:18). Dit in tegenstelling tot de traditionele epistemologie die 
bedreven was in ‘rendering the things of ordinary experience more opaque than they were 
before, and in depriving them of having in “reality” even the significance they had previously 
seemed to have’ (LW1:18). Dewey wil dat de filosofie zich afwendt van theoretische 
problemen en zich ontwikkelt in de richting van sociale betrokkenheid. Het is niet in de eerste 
plaats de taak van de filosofie om de werkelijkheid te verklaren en de huidige sociale toestand 
te begrijpen (in de traditionele betekenis van de termen verklaren en begrijpen), maar om 
mensen in staat te stellen deze toestand op een verantwoorde wijze te beheersen en te sturen 
(Campbell 1995:89). Op basis van warranted assertability is de mens in staat om op rationele 
wijze de wereld waarin hij leeft te reconstrueren naar zijn eigen behoeften. 
                                                
84 Savage verwoordt het als volgt: ‘That which was unconscious adaptation and survival in the animal, taking 
place by the ‘cut and dry’ method until it worked itself out, is with man conscious deliberation and 
experimentation’ (Savage 2002:6). 
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Filosofie dient zich volgens Dewey bezig te houden met enerzijds evaluatie van en 
kritiek op cultuur en samenleving, en anderzijds met reconstructie van (aspecten van) cultuur 
en samenleving. Het is belangrijk dat Dewey zich niet beperkt tot kritiek, maar tevens 
probeert een kijk op filosofie te ontwikkelen waarbij filosofie gezien wordt als een instrument 
om daadwerkelijk veranderingen in de samenleving te bewerkstelligen.85 Het aspect van 
verandering komt duidelijk tot uitdrukking in zijn gebruik van de term reconstructie. 
Reconstructie moet bij Dewey niet begrepen worden in de Nederlandse betekenis van het 
herstellen van iets in de oorspronkelijke staat. In het Engels heeft reconstruction daarnaast de 
betekenis van reorganiseren, wat verandering en vernieuwing impliceert. Dewey vormt zijn 
theorie van filosofische reconstructie naar het model van evolutionaire reconstructie in de 
biologie en het gebruik van hypothesen in de natuurwetenschap (Collins 1960:18). Ook in de 
filosofie moeten concepten en denkbeelden vervangen worden door andere die experimenteel 
meer adequaat zijn bij het oplossen van problematische situaties. Dat betekent dat er geen 
energie gestoken moet worden in de poging de problemen uit de geschiedenis van de filosofie 
op te lossen. Als deze problemen niet meer van deze tijd zijn, dienen ze aan de kant gezet te 
worden zodat ze de aandacht niet afleiden van reële en concrete problemen in het hier en nu.86 

Om tot een filosofie te komen die reconstructief te werk gaat, reconstrueert Dewey de 
bestaande opvatting van filosofie. Zijn cultureel naturalisme kan beschouwd worden als een 
theorie die het beste aansluit bij de eisen van kritiek en reconstructie. In de volgende 
hoofdstukken zal uiteengezet worden hoe Dewey ethiek en politieke filosofie reconstrueert 
tot filosofische disciplines die op basis van de in dit hoofdstuk besproken uitgangspunten van 
zijn denken bestaande concepten reconstrueren. Filosofie is op deze wijze meer dan slechts 
een zuiver theoretische bezigheid. Ze dient zich te richten op praktische problemen en in 
dienst te staan van de samenleving. Filosofie wordt zo tot een instrument ter verbetering van 
de leefwereld: de toestand van transactie tussen het individu en (uiteindelijk zijn sociale) 
omgeving. Filosofie resulteert bij Dewey in ‘a choice about something to be done, a 
preference for living this sort of life rather than that’ (MW11:44; cf. Campbell 1995:94). 

  
2.3.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe Dewey vanuit een handelingstheoretisch perspectief een 
naturalistische filosofie reconstrueert waarin zijn opvatting van ervaring een centrale plaats 
inneemt. Door op originele wijze inzichten van het darwinisme en neohegelianisme te 
selecteren en te combineren met nieuwe inzichten binnen de natuurwetenschap komt Dewey 
tot een benadering van filosofie waarin deze ‘ceases to be a device for dealing with the 
                                                
85 ‘Criticism ... is taking thought as to what is better and worse in any field at any time, with some consciousness 
of why the better is better and why the worse is worse. Critical judgment is therefore not the enemy of creative 
production but its friend and ally’ (LW5:133-134). 
86 ‘Old ideas give way slowly ... We do not solve them: we get over them. Old questions are solved by 
disappearing, evaporating, while new questions corresponding to [de nieuwe, actuele situatie, L.L.] take their 
place’ (MW4:14). 
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problems of philosophers and becomes a method, cultivated by philosophers, for dealing with 
the problems of men’ (MW10:46). Het in dit hoofdstuk beschreven cultureel-naturalistisch 
raamwerk van Deweys filosofie is van belang voor een goed inzicht in zijn kijk op de mens. 
Vanaf het begin van de twintigste eeuw vindt er een belangrijke verschuiving plaats in 
Deweys antropologie. De interactie van organisme en omgeving (kind en kaars) waarvan in 
zijn vroegere teksten sprake is, wordt vervangen door een interactie tussen het sociale 
individu en de cultuurspecifieke leefwereld waarin het zich bevindt (Neubert 1998:164). 
Tegelijkertijd verschuift zijn aandacht van psychologie in het algemeen naar sociale 
psychologie en daardoor naar sociaal-filosofische domeinen als ethiek en politieke filosofie. 
Het zijn deze sociaal-filosofische domeinen waar ik mij in het vervolg van deze studie op zal 
richten. 
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Hoofdstuk 3: Wijsgerige Antropologie 1: Habit 
 
3.1 Inleiding 
In dit en het volgende hoofdstuk staat Deweys wijsgerige antropologie centraal zoals hij deze 
ontwikkelt in de eerste decennia van de twintigste eeuw. Ik zal deze antropologie beschrijven 
vanuit zijn filosofie van de ervaring. Bij de bespreking van de filosofie van de ervaring in het 
vorige hoofdstuk stond de transactionele relatie tussen een individu en de omgeving centraal. 
In het reflexboogartikel beschrijft Dewey deze relatie als een organisch circuit. Deze 
biologische terminologie duidt op het naturalistisch karakter van Dewey ervaringsbegrip. In 
dit artikel besteedt Dewey geen aandacht aan de sociale context waarin een menselijk 
organisme zich altijd bevindt. Na de eeuwwisseling neemt de relatie tussen het individu en de 
sociale omgeving steeds meer een centrale plaats in binnen Deweys denken.1 Dit resulteert 
uiteindelijk in Experience and Nature in de expliciete uitbreiding van zijn ervaringsbegrip 
met sociaal-culturele elementen. 

Ook in zijn antropologie benadert Dewey de mens vanuit een handelingstheoretisch 
perspectief. Hierbij besteedt hij veel aandacht aan de drijfveren die de mens tot bepaalde 
handelingen aanzetten. Door dit handelingstheoretisch uitgangspunt is het moeilijk een 
duidelijke grens te trekken tussen Deweys antropologie en zijn psychologie. Deweys 
antropologie gaat uit van de handelende mens als sociaal wezen en is daarom wezenlijk een 
sociale psychologie.  

In The Need for Social Psychology (MW10:53-63), een toespraak die Dewey in 1916 
houdt ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de American Psychological 
Association, geeft hij een korte beschrijving van de stand van zaken binnen de sociale 
psychologie en de richting die haar verdere ontwikkeling dient te volgen. Hij begint met een 
kritiek op de Franse imitatieschool waarvan Gabriel de Tarde (1843-1904) de grondlegger is. 
Deze stroming maakt ten onrechte een onderscheid tussen de psychologie van het individu en 
de psychologie van de groep. Echter, Tarde’s opvatting dat alle psychologische fenomenen 
onderscheiden kunnen worden in fysiologische en sociale waarbij verreweg de meeste in de 
laatste categorie thuishoren, is volgens Dewey een voor de psychologie vruchtbaar inzicht 
(MW10:54). Een andere praktijk die hij in The Need for Social Psychology kritiseert, is het 
hanteren van de methode van introspectie door de Duitse volksgeestschool van Wundt, de 
Franse imitatieschool en de school van de collectieve geest van Tarde’s opvolger Émile 
Durkheim (1858-1917). 

Psychologen als William McDougall (1871-1938) en Edward Lee Thorndike (1874-
1949), en sociologen als Graham Wallas (1884-1932) hebben volgens Dewey een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de psychologie door de verwerping van ‘the old popular and practical 

                                                
1 ‘For human beings, the environing affairs directly important are those formed by the activities of other human 
beings’ (MW14:60). 



64 

antithesis of the individual and the social’ (MW10:54). Het is dit dualisme tussen individu en 
groep dat volgens Dewey heeft geleid tot absurde massapsychologische theorieën. Twee 
inzichten hebben vervolgens een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de 
sociale psychologie: het inzicht van het behaviorisme dat de psychologie zich moet afkeren 
van introspectie en zich moet richten op objectief waarneembare verschijnselen, en de 
toepassing van statistische rekenmethodes ter voorspelling van gedrag. Beide inzichten 
leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van een experimentele sociale psychologie.  

De sociale psychologie dient volgens Dewey uit te gaan van een tweeledige 
vraagstelling. Enerzijds moet zij zich afvragen in hoeverre de sociale omgeving van invloed 
is op de aangeboren vaardigheden (native endowments) van het individu. Anderzijds moet zij 
zich afvragen hoe het individu met behulp van bepaalde aangeboren vaardigheden invloed 
kan uitoefenen op de omgeving (MW10:56). In Human Nature and Conduct (MW14) geeft 
Dewey de aanzet tot een filosofische onderbouwing van een dergelijke sociale psychologie.2 
Waar het hem uiteindelijk om te doen is, zijn de politieke implicaties van een dergelijke 
psychologie. In tegenstelling tot de door Dewey bekritiseerde psychologische theorieën biedt 
ze de theoretische onderbouwing van een democratische samenleving (cf. Allport 1989:283). 

In dit hoofdstuk en in het volgende zal ik een analyse geven van de centrale 
theoretische begrippen van Deweys antropologie: habit, impuls en intelligentie. Dit is 
noodzakelijk voor een goed begrip van Deweys denken met betrekking tot moraal en ethiek. 
Daarnaast vormt Deweys antropologie een prolegomena op de normatieve strekking van zijn 
ethiek en de draagwijdte daarvan voor zijn politieke filosofie en pedagogiek die 
respectievelijk in hoofdstuk zes en zeven aan bod komen. 
 
3.2 ‘Human Nature and Conduct’ 
Bij de bespreking van Deweys antropologie zal ik mij vooral baseren op Human Nature and 
Conduct. Dit boek, dat in 1922 verschijnt, vormt de neerslag van een reeks lezingen uit 1918 
waarin Dewey het empirisch en naturalistisch karakter van zijn ethische opvattingen wil 
benadrukken.3 Door aan te tonen dat moraliteit kan bestaan zonder verwijzing naar enige 
transcendentie zet Dewey zich niet alleen af tegen idealistische ethische theorieën, maar ook 
tegen theorieën die het biopsychologische en/of het sociogenische aspect van moraliteit 
veronachtzamen of onvoldoende benadrukken. Morele begrippen zoals goed en kwaad, juist 
en verkeerd ontstaan, aldus Dewey, in de alledaagse leefwereld, los van enige transcendente 
                                                
2 Volgens Johan Huizinga geven Deweys denkbeelden in Human Nature and Conduct in de jaren twintig van de 
vorige eeuw ‘de ideëele grondslagen van het ... sociaalwetenschappelijke denken in Amerika volkomen en 
zuiver weer’ (Huizinga 1926:93; cf. 88-93). 
3 Human Nature and Conduct dat als een van Deweys meest gelezen boeken kan worden beschouwd, werd in 
1930 herdrukt en voorzien van een nieuwe introductie. In 1944 werd het boek herdrukt ten behoeve van 
onderwijsprogramma’s van het Amerikaanse leger (Dykhuizen 1973:208). De meest recente herdruk van Human 
Nature and Conduct stamt uit 2002. Velen beschouwen Human Nature and Conduct als een van Deweys beste 
boeken. Volgens Ryan fungeerde het boek gedurende de eerste drie decennia na publicatie als een soort bijbel 
voor talloze leraren en studenten (Ryan 1995:28, 31). 
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bron die aan deze begrippen betekenis of morele autoriteit verleent. Dewey wil een ethiek 
ontwikkelen die gebaseerd is op empirisch verworven kennis van het menselijk handelen. 
Daarom probeert hij het mechanisme bloot te leggen dat ten grondslag ligt aan het menselijk 
gedrag. Een naturalistische ethiek, die het menselijk gedrag verklaart vanuit de transactionele 
relatie tussen mens en omgeving, zal de menselijke natuur niet zien als iets dat door de 
moraal onderdrukt dient te worden, maar als een basis waarop de moraal kan worden 
gereconstrueerd.4  

Dewey ziet al sporen van een dergelijke kijk op de moraal in de achttiende-eeuwse 
Engelse filosofie. David Hume beseft volgens Dewey dat: ‘a knowledge of human nature 
provides a map or chart of all humane and social subjects, and that with this chart in our 
possession we can find our way intelligently about through all the complexities of the 
phenomena of economics, politics, religious beliefs, etc.’ (MW14:228). Hume heeft al oog 
voor de invloed van typisch menselijke eigenschappen voor de vorming van wat 
tegenwoordig wordt aangeduid als cultuur. Zijn benadering is echter te eenzijdig. Hume heeft 
volgens Dewey geen oog voor de reciproque verhouding tussen mens en cultuur. Hij 
veronachtzaamt de invloed van de sociale omgeving op het gedrag van individuen 
(MW14:228-229; cf. Flower 1992:36). Nu er veel meer (sociaal)wetenschappelijk verworven 
kennis voorhanden is dan in Hume’s tijd, twijfelt volgens Dewey nauwelijks nog iemand aan 
het belang van de cultuur als drijvende kracht achter menselijk gedrag. 

Human Nature and Conduct is meer dan alleen een ethische verhandeling die uitgaat 
van een naturalistische wijsgerige antropologie. Het boek kan tevens gezien worden als 
culminatie van drie decennia van wijsgerige reflectie aangaande traditionele en in het begin 
van de twintigste eeuw heersende psychologische opvattingen (Edel, Flower 1985:xxii). De 
kritiek op verschillende negentiende-eeuwse psychologische theorieën wordt uitgebreid met 
een negatieve beoordeling van het behaviorisme en theorieën die Dewey schaart onder de 
noemer ‘instincttheorieën’. De ondertitel An Introduction to Social Psychology die Dewey 
aan Human Nature and Conduct meegeeft, verwijst ondubbelzinnig naar het belang van het 
menselijk samenleven voor het totstandkomen van de morele opvattingen die ten grondslag 
liggen aan het menselijk gedrag. 
 
3.2.1 Menselijke natuur 
In de titel van Human Nature and Conduct wijst Dewey reeds op de belangrijke rol die de 
menselijke natuur speelt in zijn handelingstheoretische duiding van de mens. Hij gaat ervan 
uit dat de wijsgerige kijk op de menselijke natuur of de menselijke aard in het verleden steeds 
werd bepaald door bestaande instituties en hiermee in verband staande opvattingen (LW6:29-

                                                
4 ‘Morals that professedly neglect human nature end by emphasizing those qualities of human nature that are 
most commonplace and average ... Conventional morality is a drab morality ... If there be flavor left in it, then 
some natural traits have somehow escaped being subdued’ (MW14:6). 
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30, 37).5 Hij onderscheidt in de geschiedenis van het denken over de mens een aantal 
opvattingen met betrekking tot de menselijke aard die te plaatsen zijn op een denkbeeldige 
schaal die zich bevindt tussen twee uitersten. Aan het ene uiteinde ligt de opvatting dat de 
menselijke aard beschouwt dient te worden als een verzameling volledig aangeboren en 
onveranderlijke kenmerken. Aan de andere kant van de schaal ligt de opvatting die het wezen 
van de mens legt in een grote mate van kneedbaarheid en flexibiliteit (cf. MW14:229). Zelf 
voelt Dewey zich het meest aangetrokken tot een benadering van de mens die de nadruk legt 
op de menselijke plasticiteit. Aristoteles en Hegel zijn volgens Dewey de belangrijkste 
grondleggers van deze kijk op de mens (LW6:31). Als er al gesproken kan worden van 
aangeboren kenmerken van de mens dan moeten die volgens Dewey beschouwd worden als 
ongevormde potentialiteiten die op zich onbruikbaar zijn voor de sturing van het menselijk 
gedrag en daarom tijdens het leven gevormd moeten worden (LW6:31).6 In wezen is het zelfs 
onjuist om fysieke kenmerken als onveranderlijk te beschouwen. Evolutietheoretisch gezien, 
vormen ze immers slechts een bepaald stadium in een voortdurend proces van verandering. 
Cultureel antropologen hebben volgens Dewey aangetoond dat ook instituties en de daarmee 
verbonden handelingen niet gebaseerd zijn op zoiets als een vaststaande menselijke natuur, 
maar het resultaat zijn van voortdurend veranderende vormen van menselijk samenleven. De 
concrete handelingen van een individu ontstaan in de transactie met een sociale omgeving 
waarbij ‘raw biological material’ wordt gekneed tot bepaalde menselijke vormen van gedrag 
(LW6:37; cf. MW14:229).7  

Als er iets kenmerkend is voor de mens, zodat gesproken kan worden van menselijke 
natuur, dan is dat volgens Dewey het typisch menselijk vermogen tot adaptatie.8 Dit 
vermogen stelt de mens in staat zijn gedrag voortdurend aan te passen aan de eisen die een 
veranderende omgeving aan hem stelt. Deze functionalistische benadering van de menselijke 
aard voert vanzelf naar de vraag naar het wezen en de reikwijdte van het menselijke 
aanpassingsvermogen en de rol die opvoeding en onderwijs daarbij spelen.  
 

                                                
5 Als voorbeeld wijst Dewey op de verschillende interpretaties die in het verloop van de geschiedenis worden 
gegeven aan menselijke behoeften. Bij de oude Grieken worden menselijke behoeften met minachting benaderd. 
Ze worden gezien als oorzaak van sociale en morele chaos en dienen daarom onderdrukt te worden. In de 
huidige industriële en kapitalistische tijd daarentegen worden behoeften gezien als de motor achter sociale 
vooruitgang en als bron van welvaart (LW6:37). 
6 ‘What is generic and the same everywhere is at best the organic structure of man, his biological make-up. 
While it is evidently important to take this into account, it is also evident that none of the distinctive features of 
human association can be deduced from it’ (LW2:257). 
7 ‘The supposition that there is such a thing as a purely native original constitution of man which can be 
distinguished from everything acquired and learned cannot be justified by appeal to the facts’ (LW6:31). In deze 
opvatting wordt Dewey waarschijnlijk beïnvloed door de onderzoeksresultaten van cultureel antropologen als de 
eveneens op Columbia werkende Frans Boas. Op basis van schedelmetingen bij kinderen van Europese 
immigranten meende Boas te kunnen aantonen dat bij de mens zelfs na relatief korte tijd fysieke kenmerken een 
bepaalde mate van aanpassing aan een nieuwe omgeving kunnen vertonen (Menand 2001:385-386). 
8 ‘The capacity for modification is part of the natural make up of every human tendency; it belongs to an 
unlearned equipment ... for learning, in which process it is itself changed’ (LW6:32). 
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3.2.2 Gedrag 
Ook de term conduct in de titel van Human Nature and Conduct is veelzeggend. De eerste 
conclusie die uit het gebruik van deze term valt te trekken, is dat ter verklaring van de 
menselijke aard naar het gedrag van de mens dient te worden gekeken. Daadwerkelijke 
handelingen vormen de sleutel voor de verklaring van psychische processen. Zo opgevat kan 
de titel gezien worden als kritiek op de op introspectie gebaseerde vormen van psychologie. 
Dewey ontkent niet de mogelijkheid van introspectie, maar de opvatting dat introspectie tot 
wetenschappelijke kennis van psychische processen leidt (LW5:229).9 

Voor wat betreft zijn aandacht voor concrete handelingen ligt Deweys benadering van 
de mens dicht bij die van de behavioristen. Dat Dewey voor de term conduct kiest in plaats 
van behaviour kan gezien worden als een kritiek op vormen van behaviorisme die uitsluitend 
naar het gedrag kijken en elke mentale activiteit ontkennen (cf. Neubert 1998:155). In het 
vorige hoofdstuk heb ik erop gewezen dat volgens Dewey mentale processen een essentiële 
rol spelen bij het menselijk adaptatievermogen. Het gebruik van de term conduct verwijst 
tevens naar het geordende karakter van gedrag in die zin dat er sprake is van continuïteit met 
voorafgaand gedrag. Conduct bestaat niet uit opzichstaande handelingen, maar handelingen 
die onderdeel uitmaken van collectieve gewoonten (Flower 1992:37). 

In Human Nature and Conduct beschrijft Dewey de invloed die de drie belangrijkste 
psychologische factoren habit, impuls en intelligentie uitoefenen op het menselijk handelen. 
Overeenkomstig de opbouw van Human Nature and Conduct zal ik in dit hoofdstuk eerst een 
uiteenzetting geven van Deweys centrale term habit. Hoewel habits genealogisch gezien 
voorafgegaan worden door impulsen zijn ze van primair belang voor het menselijk handelen. 
Habits geven vorm aan impulsen en liggen ten grondslag aan intelligentie. Na de analyse van 
Deweys opvatting van habit volgt in hoofdstuk vier een uiteenzetting van Deweys concepten 
van impuls en intelligentie. Hierbij zal blijken dat in Deweys psychologie habit een sociale 
factor is en impuls en intelligentie factoren zijn die op het individuele aspect van het handelen 
betrekking hebben (MW14:3). 
 
3.3 Habit 
Habit krijgt bij Dewey een grote reikwijdte aan betekenissen. Hierdoor is het niet 
gemakkelijk om een duidelijk beeld te krijgen van wat Dewey met deze term bedoelt en 
waarom hij hem toepast op de manier zoals hij doet. Kennis van Deweys filosofie van de 
ervaring, zoals uiteengezet in het vorige hoofdstuk, is noodzakelijk voor een goed inzicht in 
zijn notie van habit. Een goed begrip van habit is niet alleen van belang voor een 
uiteenzetting met Deweys ethiek. Het vormt ook de mogelijkheidsvoorwaarde voor de 

                                                
9 Kritiek op het introspectionisme levert Dewey ook in ‘Concerning Alledged Immediate Knowledge of Mind’ 
(1918; MW11:10-17). 
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gedachte van sociale reconstructie die ten grondslag ligt aan Deweys politieke filosofie. Habit 
vormt de psychologische basis van Deweys democratieconcept (Westbrook 1991:289). 

Volgens Kerstenbaum heeft Dewey zeker 65 jaar lang gebruik gemaakt van de term 
habit als filosofisch begrip (Kerstenbaum 1977:8). Het ligt niet in de strekking van deze 
studie om een overzicht te geven van de ontwikkeling die de term in Deweys denken heeft 
doorgemaakt.10 Het moge duidelijk zijn dat Dewey in zijn hegeliaanse periode een andere 
invulling geeft aan habit dan in zijn latere teksten. In zijn Psychology bijvoorbeeld, geeft 
Dewey een associatiepsychologische interpretatie van habit, terwijl hij een dergelijke 
opvatting in Human Nature and Conduct verwerpt (cf. Allport 1989:266, 270; MW14:32). Ik 
zal mij beperken tot Deweys gebruik van habit vanaf het tweede decennium van de twintigste 
eeuw. Vanaf die tijd krijgt habit een vaste plaats in Deweys filosofie van de ervaring en 
ontwikkelt het zich tot de sleutelterm van Deweys sociale psychologie (MW14:3).11 

Dewey is niet de eerste pragmatist die gebruik maakt van de term habit. Zowel Peirce 
als James geven er ieder een eigen interpretatie aan. In The Principles of Psychology wijdt 
James een heel hoofdstuk aan habit. Bij zijn eigen gebruik van de term neemt Dewey van 
beide denkers elementen over (cf. Alexander 1987:142). Zo stemt hij in met James’ 
darwinistische interpretatie van habit, maar verwerpt hij diens individualistische uitleg ervan 
(Flower 1992:36). Van Peirce neemt Dewey de opvatting over van habits als 
betekenisdragers en basis van intelligent gedrag (Alexander 1987:142). 

De term habit krijgt bij Dewey een betekenis die verschilt van het alledaags gebruik in 
de betekenis van gewoonte. Dit kan verwarring oproepen. Net zoals bij begrippen als 
ervaring, idee en intelligentie, die bij Dewey een betekenis verwerven die afwijkt van het uit 
de traditie stammende wijsgerig gebruik ervan, blijft Dewey in Human Nature and Conduct 
de term habit toepassen, omdat deze beter dan enige andere de betekenis uitdrukt die hij 
ermee wil weergeven.12 Ik zal de term habit niet vertalen omdat er geen bestaand Nederlands 
woord is dat qua betekenis overeenkomt met Deweys gebruik van habit. 

                                                
10 Een dergelijke systematische uitwerking van de ontwikkeling van de term habit bij Dewey is bij mijn weten 
tot op heden niet voorhanden (cf. Neubert 1998:165-167).  
11 Volgens Kerstenbaum gebruikt Dewey reeds in 1902 in Interpretation of Savage Mind (MW2:39-52) habit in 
de rijke betekenis die het uiteindelijk zal krijgen (Kerstenbaum 2002:143). In deze cultureel-antropologische 
tekst geeft Dewey op basis van de term habit een interpretatie van de cultuur van de Australische Aborigines. 
Neubert onderscheidt bij Dewey drie stadia in de begripsontwikkeling van habit (cf. Neubert 1998:166-167).  
12 ‘The principle of habit so understood obviously goes deeper than the ordinary conception of a habit’ 
(LW13:18). ‘The word habit may seem twisted somewhat from its customary use when employed as we have 
been using it. But we need a word to express that kind of human activity’ (MW14:31; cf. Rockefeller 1991:337; 
Westbrook 1991:287). In de Nederlandstalige literatuur over Dewey wordt habit meestal niet vertaald (cf. 
Lanser-Van der Velde 2000:38-39; Berding 1999:63-64; Biesta 1992:59, n. 36). In hun vertaling van Experience 
and Education vertalen Biesta en Miedema habit met gewoonte (cf. Biesta, Miedema 1999:63). Deledalle 
vertaalt habit in zijn proefschrift en in de door hem in het Frans vertaalde teksten van Dewey met l’habitude (cf. 
Deledalle 1967:423-427). In Duitse vertalingen van teksten als The Quest for Certainty en Art as Experience 
wordt habit vertaald met Gewohnheit. Neubert neemt in zijn proefschrift de term habit over en vertaalt hem niet 
in het Duits (cf. Neubert 1998:165). Er is nog geen Duitse of Franse vertaling van Human Nature and Conduct.  
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 In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik een beschrijving geven van habit. Na een eerste 
omschrijving van de term in de paragrafen 3.3.1 en 3.3.2, waarbij de aandacht gericht is op de 
verhouding tussen het individuele gedrag en de sociale omgeving, volgt in de paragrafen 3.4 
en 3.5 een verdieping van deze aspecten van habit. In paragraaf 3.6 zal de relatie tussen habit 
en denken, en het daarmee verbonden onderscheid tussen conservatieve en progressieve 
habits worden besproken. In paragraaf 3.7 ten slotte zal ik enkele kritische reacties op 
Deweys gebruik van habit bespreken en enkele afsluitende opmerkingen maken. 
  
3.3.1 Habit als sociale functie 
Wanneer in het begin van de twintigste eeuw, onder invloed van het behaviorisme en de 
psychoanalyse, binnen de psychologie de termen stimulus en drift sterk aan populariteit 
winnen, kiest Dewey voor de term habit ter verklaring van het menselijk gedrag. Een habit 
kan omschreven worden als een verworven neiging tot handelen.13 Dewey spreekt van 
‘predisposition, readiness to act overtly in a specific fashion whenever opportunity is 
presented’ (MW14:32). Elders omschrijft hij habit als ‘an active control of the body through 
control of the organs of action’ (MW9:51). Habit geeft stuwkracht en richting aan het 
menselijk gedrag: ‘Habit is the mainspring of human action’ (LW2:334). Habits zorgen 
ervoor dat organismen in gelijke situaties op dezelfde wijze handelen. Ze bewerkstelligen zo 
een bepaalde kwalitatieve continuïteit in het handelen: ‘Every habit introduces continuity into 
activity; it furnishes a permanent thread or axis’ (LW7:185).  

In de introductie van Human Nature and Conduct schrijft Dewey dat gedrag gezien 
moet worden als een interactie tussen elementen van de menselijke natuur en de omgeving 
van het handelend individu (MW14:9; cf. Biesta, Miedema 1999:25). De specifieke vorm die 
deze interactie aanneemt, duidt Dewey aan met de term habit.14 De primaire plaats die habit 
in Deweys sociale psychologie inneemt ten opzichte van andere psychologische factoren als 
impuls en intelligentie is gebaseerd op deze transactionele relatie. Van belang hierbij is vooral 
de invloed van de sociale omgeving op de vorming van gedrag (Neubert 1998:169).  

Om inzichtelijk te maken wat hij bedoelt met de term habit, verwijst Dewey naar een 
belangrijke gelijkenis tussen habits en fysiologische verschijnselen (MW14:15). Habits en 
fysiologische verschijnselen lijken sterk op elkaar voor wat betreft de samenwerking die ze 

                                                
13 Ik vertaal het Engelse ‘disposition to act’ met ‘neiging tot handelen’, want aldus Dewey: ‘[A] disposition 
means a tendency to act, a potential energy needing only opportunity to become kinetic and overt’ (MW14:34). 
De vertaling ‘aanleg tot handelen’ veronachtzaamt de invloed van de omgeving en benadrukt te veel de 
inherente factoren van het individu die aan een handeling ten grondslag liggen. 
14 Habits zijn: ‘working adaptations of personal capacities with environing forces. … [Habits] are interactions of 
elements contributed by the make-up of an individual with elements supplied by the out-door world’ 
(MW14:16). In Democracy and Education formuleert Dewey het als volgt: ‘In the first place, a habit is a form 
of executive skill, of efficiency in doing. … It is an active control of the environment through control of the 
organs of action’ (MW9:51), en in The Public and Its Problems: ‘[T]he underlying and generative conditions of 
concrete behavior are social as well as organic: much more social than organic as far as the manifestation of 
differential wants, purposes and methods of operation is concerned’ (LW2:299). 
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bewerkstelligen tussen een organisme en de omgeving. Bij fysiologische verschijnselen zoals 
ademhaling en digestie is er sprake van een samenwerking tussen het organisme en zijn 
omgeving. Bij het proces van ademhaling spelen zowel de longen als (de samenstelling van) 
de ingeademde lucht een rol en bij digestie zowel de maag als (de aard van) het te verteren 
voedsel. De wijze en mate van samenwerking is voor een groot deel afhankelijk van variabele 
factoren uit de omgeving. Als het zuurstofgehalte in de lucht te gering is, kan de ademhaling 
niet naar behoren functioneren en als het voedsel bestaat uit rauwe producten zal de vertering 
ervan moeilijker verlopen dan bij gekookte etenswaren. Ademhaling en digestie zijn zowel 
functies van het organisme als van de omgeving. Deze processen verlopen alleen dan goed 
wanneer er sprake is van een transactie tussen longen en lucht, respectievelijk tussen maag en 
voedsel. Waar het Dewey om te doen is bij de vergelijking tussen fysiologische 
verschijnselen en habits is het belang van de omgevingsfactoren voor het handelen, omdat 
deze meestal ondergeschikt worden ervaren aan de eigen vermogens.15 Habits zijn neigingen 
tot handelen waarvan de oorsprong niet alleen bij het individu ligt, maar ook bij de omgeving.  

Dezelfde relatie tussen een organisme en de omgeving bestaat bij habits als taalgebruik 
en moraliteit. Een essentieel verschil tussen ademhaling en digestie enerzijds en taalgebruik 
en moraliteit anderzijds is dat organische processen aangeboren zijn, terwijl habits als 
taalgebruik en moraliteit verworven zijn. Uit de bewering dat habits verworven zijn, blijkt het 
belang van sociaal-culturele omgevingsfactoren in Deweys psychologie. Hoewel subjectieve 
factoren een rol spelen, worden habits voor een belangrijk deel verworven tijdens de 
opvoeding en door andere vormen van socialisatie. De menselijke natuur kenmerkt zich niet 
door aangeboren vormen van gedrag, maar door het vermogen om habits te bezitten. Hoewel 
biologische elementen van invloed zijn op het menselijk gedrag moeten habits vooral 
begrepen worden vanuit een sociaal milieu. Habits worden door Dewey aangeduid als sociale 
functies. Menselijk gedrag is altijd sociaal bepaald, terwijl bij fysiologische verschijnselen 
natuurlijke factoren kunnen voldoen: ‘Conduct is always shared. … It is not an ethical 
“ought” that conduct should be social. It is social, whether bad or good’ (MW14:16).16 Er is 
dus sprake van continuïteit tussen het gedrag van een individu en de sociale omgeving waarin 
het zich bevindt. Het is in die betekenis dat Dewey beweert: ‘habits incorporate an 
environment within themselves’ (MW14:38). Habits zijn het resultaat van een functionele 
aanpassing (working adaptations) aan de sociale omgeving (MW14:16). 

                                                
15 ‘To get a rational basis for moral discussion we must begin with recognizing that functions and habits are 
ways of using and incorporating the environment in which the latter has its say as surely as the former’ 
(MW14:15). 
16 ‘The child does have a certain definite tendency toward language.... but if he does not come into proper 
relations with others, nothing will ever come of his special tendency. It will remain in the inarticulate state’ 
(LW17:307). ‘[H]abits [are] acquired under the influence of the culture and institutions of society, not ready-
made inherent powers. ... [H]abits are formed for the most part under the influence of the customs of a group. 
The organic structure of man entails the formation of habit’ (LW2:334). 
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3.3.2 Bouwstenen van de ervaring 
Habits stellen het organisme in staat om goed te kunnen functioneren in een bepaalde context. 
Ruim een kwart eeuw na het reflexboogartikel kiest Dewey habit als term die beter 
uitdrukking geeft aan het sociale circuit-karakter van menselijk gedrag (Allport 1989:279). 
Habits geven uiting aan wat ik eerder heb aangeduid als de contextuele eenheid van de 
ervaring (cf. paragraaf 2.2.3). Ze vormen de basis van Deweys naturalistische antropologie. 
Kerstenbaum omschrijft habits als de intentionele draden die lichaam en wereld tot één 
systeem of structuur verbinden (Kerstenbaum 1977:26). Het circulaire grondmodel van het 
handelen in het reflexboogartikel, waarbij het organische centraal staat, verplaatst Dewey in 
Human Nature and Conduct naar een culturele context. Het organisch circuit wordt 
uitgebreid tot een cultureel circuit. Hierbij gaat habit de rol spelen die voorheen was 
weggelegd voor het begrip sensor-motorische coördinatie (Neubert 1998:165). Waar Dewey 
in het reflexboogartikel de nadruk legt op het cumulatieve karakter van de ervaring en de 
continuïteit tussen het bekende en het nieuwe, benadrukt hij nu vooral de interactie tussen het 
individu en de sociale omgeving (Flower 1992:36). 

Zowel het denken als de waarneming worden volgens Dewey gefilterd door habits 
(MW14:26). Op analytisch niveau kan binnen de contextuele eenheid van de ervaring een 
onderscheid worden gemaakt tussen het individu en zijn omgeving. Op hetzelfde analytisch 
niveau kan er bij habits een onderscheid worden gemaakt tussen hun subject-deel en hun 
object-deel. Met behulp van het deel dat ligt aan de kant van de omgeving (object-deel) geven 
habits cultureel-gemedieerde betekenis aan denken en waarneming en vormen zo de motor 
achter menselijke handelingen (cf. Alexander 1987:146). Het objectieve element van habits 
verwijst dus niet alleen naar de onmiddellijke invloed van de sociale omgeving op gedrag, 
maar tevens op de waarneming en het denken.17 Waarneming en denken worden gezeefd door 
het filter van de cultuur waarvan het subject deel uitmaakt. Dewey spreekt van habits als het 
‘refracting medium’ van de cultuur (MW14:26). Habits als transactie tussen elementen van 
de individuele natuur en elementen van de sociale omgeving bepalen de manier waarop het 
individu in de wereld staat en deze wereld ervaart.18 Ze zijn de betekenisdragers in het 
ervaringsproces.19 Als betekenisdragers brengen ze de eenheid tot stand tussen het handelend 
individu en zijn omgeving. Deze habitueel bemiddelde eenheid, die gebaseerd is op cultureel 
gedeelde betekenissen, constitueert een habitat: een leefwereld waarin het individu thuis is. 

                                                
17 Reason pure of all influence from prior habit is a fiction. But pure sensations out of which ideas can be framed 
apart from habit are equally fictitious. The sensations and ideas which are the "stuff" of thought and purpose are 
alike affected by habits manifested in the acts which give rise to sensations and meanings’ (MW14:25). 
18 ‘Through habits formed in intercourse with the world, we also inhabit the world. It becomes a home and the 
home is part of our every experience’ (LW10:109). 
19 Kerstenbaum formuleert de belangrijke rol van habit in het ervaringsproces als volgt: ‘Experience has a “deep 
structure” governed by habit’ (Kerstenbaum 2002:148). 
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 Habits zijn als het ware werkzaam onder de oppervlakte van het bewust handelen. Alle 
habits van een individu samen creëren wat in paragraaf 2.2.5 werd aangeduid als primaire 
ervaring. Zolang het habitueel handelend individu zich niet in een problematische situatie 
bevindt, dat wil zeggen geen hindernissen ervaart die zijn habits belemmeren zich te uiten in 
concreet gedrag, handelt het min of meer onbewust. Zolang een individu, bijvoorbeeld tijdens 
het spreken, geen hindernissen ondervindt, zal het zich niet bewust zijn van zijn taal-habit. 
Zijn handelingen zijn niet cognitief, in de zin dat er nieuwe betekenis ontstaat, maar vooral 
praktisch van aard. Habits kunnen daarom beschouwd worden als bouwstenen van primaire 
ervaring. Als zodanig verwijzen ze naar de prereflectieve verhouding tussen een individu en 
zijn omgeving waarbij deze laatste fungeert als betekenisverlenende cultuur. Volgens Neubert 
reflecteren ze een hegeliaanse vorm van bemiddelde onmiddellijkheid (Neubert 1998:173). 
Ze zijn bemiddeld door de cultuur, maar functioneren als onbewuste, onmiddellijke 
predisposities van het handelen in vertrouwde situaties. Habits zijn niet slechts de 
betekenisdragers van het huidige ervaringsproces. Als betekenisdragers vormen ze ook de 
weerslag van voorafgaande ervaringen (Kerstenbaum 1977:3). Daarnaast zijn het de 
bouwstenen van toekomstige ervaringen (cf. Alexander 1987:141). Ze verlenen het individu 
de mogelijkheid tot herinnering van vroegere gebeurtenissen en voorspelling van toekomstige 
situaties (cf. Kerstenbaum 2002:143). Ze constitueren de temporele, contextuele eenheid van 
de ervaring en fungeren als referentiekader voor interpretatie en gedrag (Alexander 
1987:145). In het hoofdstuk over intelligentie zullen deze laatste aspecten van habit verder 
worden uitgewerkt.  

 
3.4 Subjectieve aspecten van gedrag 
Na gewezen te hebben op de invloed van omgevingsfactoren op het menselijk gedrag wijdt 
Dewey zich aan een nieuwe overdenking van de psychologie van het individu. Vanuit zijn 
habit-begrip geeft hij aan begrippen als karakter, wil, emotie en handelingsdoel een eigen 
invulling. Gedrag is volgens Dewey in de eerste plaats cultureel gepredisponeerd. Immers: 
‘For will, as we have seen, means, in the concrete, habits’ (MW14:38). Hoewel sociale 
omgevingsfactoren een belangrijke rol spelen bij de totstandkoming van habits is het niet zo 
dat habits voortdurend van buiten worden opgelegd. Nadat iemand bepaalde habits heeft 
verworven, is hij of zij het zelf die een bepaalde neiging tot handelen vertoont. 
 
3.4.1 Karakter en wil 
Vanuit het individu gezien zijn habits middelen om in een bepaalde context goed te kunnen 
functioneren. Het is verkeerd om habits op te vatten als gewoonten in de vorm van technische 
vermogens die iemand bezit en waarop hij of zij naar believen een beroep kan doen. 
Technische vermogens zoals het vermogen om te lopen of een muziekinstrument te bespelen, 
zijn geen passieve gereedschappen waarvan naar believen gebruik kan worden gemaakt. Het 
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zijn geen gereedschappen in een kist die wachten om gebruikt te worden, maar actieve 
middelen die aanzetten tot handelen: ‘All habits are affections, … demands for certain kinds 
of activity (MW14:21).20 Een beter beeld van habits ontstaat volgens Dewey wanneer ze 
vergeleken worden met zogenaamde ‘slechte gewoonten’. Kenmerkend voor slechte 
gewoonten is de dwangmatige invloed die ze op het handelen uitoefenen. Ze kenmerken zich 
door ‘an inherent tendency to action and also a hold, command over us’ (MW14:21). Slechte 
gewoonten hebben vaak een grotere invloed op het gedrag dan rationele overwegingen. De 
macht die dergelijke gewoonten over het individu uitoefenen, staat gelijk aan de drijfkracht 
van habits. 

Habits en de handelingen die ze voortbrengen zeggen iets over het individu; het 
individu toont zich door middel van zijn habits. Dewey gaat zelfs zover dat hij het bestaan 
van een persoon, een ik of zelf achter de concrete handelingen van een individu ontkent.21 
Habits vormen een ‘intimate and fundamental part of ourselves (MW14:21)’. [T]hey 
constitute the self’ in de zin dat ze inhoud geven aan verlangens, praktische vermogens en het 
denken (MW14:21). Het ik, zijn habits, en de daarmee verbonden handelingen vallen voor 
Dewey samen. Het ik is gelijk aan het concrete gedrag dat het vertoont. Het bestaat niet los 
van dit gedrag.22 Kerstenbaum spreekt daarom van het habituele zelf (Kerstenbaum 1977). 

De verschillende habits van een persoon werken volgens Dewey voortdurend op elkaar 
in. De eenheid van gedrag die het gevolg is van deze interpenetratie van habits duidt hij aan 
met de term karakter. Iemands karakter zorgt ervoor dat het gedrag continuïteit vertoont 
wanneer het geconfronteerd wordt met verschillende situaties.23 Uit het feit dat habits het 
karakter vormen, volgt dat het karakter van iemand te herkennen is aan zijn handelingen.24 
Iemand met een sterk karakter beschikt volgens Dewey over solide habits. Dergelijke habits 
maken gebruik van de kracht van andere habits door op elkaar in te werken en elkaar te 
ondersteunen. Sterke karakters beschikken over een betekenisvolle ervaringswereld. Dit 
vergroot het vermogen tot fantasierijke probleemoplossing dat in het volgende hoofdstuk 
besproken zal worden (Neubert 1998:179). In zwakke karakters is er in mindere mate sprake 
van interpenetratie van habits. In plaats van onderlinge samenwerking en ondersteuning 
wisselen de verschillende habits elkaar af. Een wispelturig persoon wil elk moment weer iets 

                                                
20 In eerdere teksten hanteert Dewey de term tool als metafoor voor habit (cf. EW4:241). In Human Nature and 
Conduct ziet hij hiervan af omdat deze metafoor een connotatie van passiviteit heeft. 
21 ‘[H]abits formed in process of exercising biological aptitudes are the sole agents of observation, recollection, 
foresight and judgment: a mind or consciousness or soul in general which performs these operations is a myth’ 
(MW14 :123; cf. Hickman 1998:74; Allport 1989:268). 
22 ‘There is no ready-made self behind activities’ MW14:96). In de woorden van Allport: ‘There is for Dewey no 
longer any self separate from musculature’ (Allport 1989:269). 
23 Door karakter te definiëren als interpenetratie van habits levert Dewey kritiek op de associatiepsychologie. 
Deze vorm van psychologie hanteert niet het mechanisme van interpenetratie (van habits), maar van 
aaneenschakeling (van bewustzijnsinhouden). 
24 ‘A man can give himself away in a look or a gesture. Character can be read through the medium of individual 
acts’ (MW14:30). ‘The conclusion is that conduct and character are strictly correlative. Continuity, consistency, 
throughout a series of acts is the expression of the enduring unity of attitudes and habits’ (LW7:172). 
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anders en is niet in staat om eenheid in denken en handelen aan te brengen.25 Uit deze analyse 
van sterke en zwakke karakters volgt dat de eersten zich zowel aanpassen aan de omgeving 
alsook zichzelf blijven, terwijl de laatsten gekenmerkt worden door onevenwichtig gedrag.26 
 Uit de bewering dat habits bepalend zijn voor iemands karakter volgt dat geen beroep 
kan worden gedaan op de wil om gedrag te veranderen. Er is immers niets in het individu 
buiten de habits om dat hem kan activeren.27 De wil is geen apart vermogen buiten de habits 
om: ‘[H]abit is second nature’ (LW6:32). Het is de wil zelf waarmee habits zich uiten: ‘They 
rule our thoughts ... they are will’ (MW14:21). Een beroep doen op de wil om het eigen 
gedrag en dus de eigen habits te veranderen, eist een handeling van ‘de wil tegen zichzelf’. 
Immers: ‘[A] habit has this power because it is so intimately a part of ourselves. It has a hold 
upon us because we are the habit’ (MW14:21). Ondanks deze paradox zijn er veel 
psychologische theorieën die denken het gedrag te kunnen sturen door zich exclusief te 
beroepen op de menselijke wil.28 Dergelijke benaderingen van het menselijk handelen zijn 
volgens Dewey niet wetenschappelijk omdat ze geen enkel objectief criterium hanteren. Hun 
methode stelt Dewey gelijk aan magie. De beschuldiging van magie treft volgens hem alle 
theorieën die ervan uitgaan dat iemands gedrag en dus iemands karakter te beïnvloeden zijn 
door de eigen wil zonder rekening te houden met de objectieve elementen van habits 
(MW14:23-24).29  

Zowel de Kantiaanse, de utilitaristische, de Nietzscheaanse of de Freudiaanse theorieën 
met betrekking tot de sturing van het handelen beschouwt Dewey als inadequaat (Rockefeller 
1991:337). De categorische imperatief, hedonistische calculi, de wil tot macht en de 
louterende werking van psychisch inzicht leiden volgens hem niet tot het gewenste resultaat 
bij het veranderen van bestaande habits, omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
objectieve criteria die van invloed zijn op het gedrag. De psychologie van het individu is pas 
wetenschappelijk wanneer ze rekening houdt met empirisch waarneembare gegevens. 
 
3.4.2 Lichaam-geest dualisme 
Uit Deweys definitie van karakter volgt dat het niet mogelijk is een concreet onderscheid te 
maken tussen de wil om te handelen en de handeling zelf. Hiermee probeert Dewey het 

                                                
25 ‘Men with “pigeon-hole” minds are not infrequent. Their diverse standards and methods of judgment for 
scientific, religious, political matters testify to isolated compartmental habits of action’ (MW14:30). 
26 Sichel wijst op het overbodige gebruik door Dewey van de term karakter naast (interpenetratie van) habit(s). 
Ze beschouwt de term karakter als residu van oudere psychologische theorieën en wijst op het feit dat in 
tegenstelling tot de Ethics van 1908 de term karakter in de Ethics van 1932 nauwelijks nog een rol van betekenis 
speelt (cf. Sichel 1988:60). 
27 ‘[B]uiten de habit om is er niemand, ook geen wil of rede die de habit zou kunnen oppakken’ (Biesta 
1992:60). 
28 ‘The idea of a natural individual in his isolation possessed of full-fledged wants, of energies to be expended 
according to his own volition, and of a ready-made faculty of foresight and prudent calculation is ... a fiction in 
psychology’ (LW2:299). 
29 ‘[T]he essence of all hocus-pocus is the supposition that results can be accomplished without the joint 
adaptation to each other of human powers and physical conditions. … That is magic’ (MW14:22). 
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lichaam-geest dualisme te ondergraven (cf. Neubert 1998:174). Het onderscheid tussen 
lichaam en geest, ofwel handelen en denken, praktijk en theorie — sinds Descartes een 
onwrikbaar kenmerk van de moderne westerse cultuur — is een van de thema’s waartegen 
Dewey zich op meerdere plaatsen in zijn werk afzet. Bij de reconstructie van het 
reflexboogartikel in paragraaf 2.1.7 kwam Deweys antidualisme reeds aan het licht. Een 
verklaring voor het ontstaan van dit dualisme is te vinden in zijn historische reconstructie en 
analyse van de verhouding tussen kennis en gedrag in The Quest for Certainty (1929; LW4:1-
251).  

In het causale wereldbeeld dat door de moderne natuurwetenschap ontstaat, is geen 
plaats meer voor de teleologische interpretatie van de werkelijkheid zoals die voorheen in 
Europa gemeengoed was. In het Newtoniaanse krachtbegrip is er geen plaats meer voor de 
wil van God. Doelen en waarden in de fysieke natuur, volgens Thomas van Aquino afkomstig 
van God en daarom richtinggevend voor menselijk gedrag, worden vervangen door 
oorzakelijke verbanden. Nu in het domein van de natuur geen plaats meer is voor normen en 
waarden wordt volgens Dewey hiervoor het domein van de geest geconstrueerd.30 Het 
historische en dus contingente dualistisch wereldbeeld dat de werkelijkheid verdeelt in een 
materieel en een geestelijk deel heeft een groot aantal problemen van theoretische en 
praktische aard voortgebracht. Door uit te gaan van het artificiële onderscheid tussen lichaam 
en geest kan het bestaan van de relatie tussen denken en handelen niet worden verklaard. 
Dewey maakt het tot een van zijn doelstellingen om in zijn denken het dualisme van lichaam 
en geest weer tot eenheid te smeden.31  

Naast de ontkenning van het dualisme tussen individu en omgeving is dit het tweede 
dualisme dat gebaseerd is op de psychologische drogreden – de veronderstelling dat 
analytische distincties daadwerkelijk bestaan – en met behulp van het habit-concept door 
Dewey naar het rijk der fabelen wordt verwezen.  
 
3.4.3 Handelingsdoelen 
De wil is niets anders dan de werking van habits. Habits interveniëren als het ware tussen de 
wens een bepaalde lichamelijke of mentale handeling uit te voeren en de daadwerkelijke 
uitvoering ervan.32 De wens om een bepaalde lichamelijke of mentale handeling uit te voeren, 
wordt volgens Dewey tot stand gebracht door een idea of een thought of end. Het ontstaan 
van een idee of een gedachte van een nastrevenswaardig doel, hoewel (schijnbaar) subjectief 

                                                
30 Voor een korte beschrijving van Deweys kritiek op het dualistisch wereldbeeld vanuit zijn ‘cultuurhistorische 
reconstructie en analyse van de westerse intellectuele geschiedenis’, zie Biesta, Miedema 1999:16-18.  
31 ‘To envisage the relation of spirit, life, to matter, body, as in effect an affair of a force which outruns habit 
while it leaves a trail of routine habits behind it, will surely turn out in the end to imply the acknowledgement of 
the need of a continuous unification of spirit and habit, rather than to be a sanction of their divorce’ (MW14:52-
53). 
32 ‘[Habits] must intervene between wish and execution’ (MW14:23). ‘[F]ormation of ideas as well as their 
execution depends upon habit’ (MW14:24). 
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van aard, kan niet los gezien worden van de omgeving waarin iemand leeft. Deze omgeving 
kan niet opgevat worden als een eenheid. De moderne mens beweegt zich in meerdere sociale 
contexten waarin hij steeds een andere rol speelt waarbij steeds rol-specifieke habits op de 
voorgrond treden. Deze pluraliteit van contexten brengt de mogelijkheid van conflicterende 
habits met zich mee. Daarnaast kunnen ook binnen één en dezelfde context habits met elkaar 
botsen. 

Conflicterende habits behelzen een contradictie binnen het gedrag met als gevolg dat 
‘[T]he notion of complete objectivity [een toestand van primaire ervaring, L.L.] gets a shock’ 
(MW14:39). Wanneer een habit (bijvoorbeeld de neiging tot altruïstisch gedrag) door de 
omgeving (bijvoorbeeld tijdens een toestand van schaarste) belemmerd wordt zich te uiten in 
de vorm van een handeling, blijft de habit werkzaam. De gefrustreerde habit uit zich nu in het 
verlangen om de altruïstische handeling alsnog te voltrekken. Dit verlangen gaat gepaard met 
de wens of het ideaal een verandering aan te brengen in de omgeving. Bijvoorbeeld een 
economische verandering die de schaarste zal opheffen. Deze wens die Dewey ook wel 
aanduidt met de term idee doet de gedachte van een nastrevenswaardig doel ontstaan.  

In hoofdstuk twee heb ik laten zien dat de term idee bij Dewey niet verwijst naar een 
abstractie van een bepaalde handeling of object. Handelingsdoelen veronderstellen ook geen 
platonisch rijk van ideeën. In Human Nature and Conduct lijkt de notie van idee nauw 
verbonden met die van habit.33 Alleen als er reeds een habit aanwezig is die kan aanzetten tot 
een bepaald handelingsdoel kan er, bij belemmering van de werking van die habit, een 
verlangen en vervolgens een gedachte of idee ontstaan met een bepaalde handeling als doel. 
Immers: ‘Ideas, thoughts of ends, are not spontaneously generated. There is no immaculate 
conception of meanings or purposes’ (MW14:25).  

Om tot een goed begrip te komen van habits en hun relatie tot handelingsdoelen is het 
volgens Dewey van belang een juist inzicht te verkrijgen in de aard en de onderlinge 
verhouding van de concepten middel en doel. De onderlinge verhouding van de concepten 
middel en doel wordt vaak ten onrechte als dualistisch opgevat in die zin dat beide wel in 
relatie met elkaar staan, maar essentieel van elkaar verschillen. Het belangrijkste verschil 
tussen middel en doel is echter slechts temporeel van aard. Het doel wordt meestal 
beschouwd als de laatste handeling die men voor ogen heeft, terwijl de middelen ertoe 
handelingen zijn die in de tijd aan het doel voorafgaan en beogen een bijdrage te leveren aan 
de realisatie van het doel. Als iemand een bepaald doel wil bereiken, dan moet hij volgens 
Dewey dit doel even aan de kant zetten en zich richten op de eerstvolgende handeling die 
uitgevoerd moet worden. Het is deze handeling die hij zich tot eerstvolgend doel moet stellen. 
Dit eerstvolgend doel duidt Dewey aan met de term end-in-view. Het is mogelijk dat dit eerste 
doel niet te verwezenlijken is met gebruikelijke handelingen en dat een nieuwe onbekende 
                                                
33 ‘[A] wish gets definite form only in connection with an idea, and idea gets shape and consistency only when it 
has a habit back of it’ (MW14:25). ‘The habit denied overt expression asserts itself in idea. It sets up the 
thought, the ideal, … This thought … is charged with the motor urgent force of habit’ (MW14:39).  
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handeling bedacht moet worden. Dit zal slechts lukken als niet aan het uiteindelijk doel 
gedacht wordt, want dit zal afleiden van de gerichtheid op het eerste doel dat als middel 
fungeert voor het bereiken van het uiteindelijk doel. Het bedenken van die nieuwe (serie) 
handeling(en) is tegelijkertijd middel en doel.34 De relatie tussen middel en doel is dus niet 
dualistisch van aard, maar is een verhouding van onderlinge verbondenheid en 
afhankelijkheid. De structuur van het organisch circuit keert hier weer terug. 

Het middel ter verwezenlijking van een end-in-view is volgens Dewey een habit. Habits 
zijn immers neigingen tot bepaalde handelingen. Het is de belemmering van een habit die de 
oorzaak is van de projectie van een nieuw doel. Tevens is een habit het belangrijkste middel 
in de keuze voor en de realisatie van dit nieuwe doel (MW14:29). In hoofdstuk vier zal 
blijken dat habits niet alleen aanzetten tot handelen in de richting van een bepaald doel, maar 
ook een belangrijke rol spelen in het intelligentieproces dat ten grondslag ligt aan de 
totstandkoming van een nieuw handelingsdoel. Zolang een habit in een bepaalde situatie 
functioneel blijft, is er volgens Dewey geen bewust verschil tussen handelingsmiddel en 
handelingsdoel (Neubert 1998:177; Flower 1992:27).  

 
3.4.4 Habits en toeval: tendenties  
Morele theorieën maken vaak een onderscheid tussen de motivatie of de wil tot handelen en 
de handeling zelf. Het gevolg is volgens Dewey dat verschillende morele theorieën ten 
onrechte één van beide kanten van dit onderscheid benadrukken. Zo beweren deontologen dat 
het al dan niet goed zijn van een handeling wordt bepaald door de intenties die eraan ten 
grondslag liggen en niet door de consequenties ervan. Utilitaristen leggen het morele bij de 
gevolgen van de handeling en storen zich niet aan de beweegredenen die er aan voorafgaan. 
Beide soorten opvattingen hebben geen oog voor de eenheid tussen de motivatie voor een 
handeling en de daadwerkelijke handeling zelf, of zoals Dewey het uitdrukt: ‘the unity of 
character and conduct, or speaking more concretely of motive and act, will and deed’ 
(MW14:33).  

De alledaagse, niet-academische opvatting die mensen erop na houden met betrekking 
tot gedrag komt volgens Dewey dichter bij de werkelijkheid dan die van bovengenoemde 
ethici. Het behoort tot de common sense dat de consequenties van een handeling bepalend 
zijn voor de morele kwaliteit ervan en dat die consequenties het gevolg zijn van het verlangen 
en de neiging die aanzetten tot die handeling.35 Vandaar dat er in de samenleving een 

                                                
34 ‘To attain a remote end means … to treat the end as a series of means’ (MW14:28). ‘Only as the end is 
converted into means it is definitely conceived, or intellectually defined, to say nothing of being executable’ 
(MW14:29; cf. MW9:113). 
35 ‘By will, common sense understands something practical and moving. … Will is thus not something opposed 
to consequences or severed from them. It is a cause of consequences; it is causation in its personal aspect’ 
(MW14:33). ‘We take the will for the deed not as a substitute for doing, or a form of doing nothing, but in the 
sense that … the right disposition will produce the right deed’ (MW14:34). 
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algemene minachting bestaat voor mensen die zichzelf als goed beschouwen zonder dat hun 
goedheid blijkt uit hun daden.36 

Dewey sluit aan bij deze common sense opvatting die een duidelijk verband legt tussen 
de neiging die tot een handeling leidt en de consequenties die de handeling met zich 
meebrengt. Iemands daadwerkelijke daden vormen het criterium ter beoordeling van zijn 
gedrag. Dewey voegt er echter aan toe dat consequenties van iemands handelen ruim 
(broadly) benaderd moeten worden (MW14:34). Hij bedoelt hiermee dat de verhouding 
tussen intentie en consequentie niet als een één op één relatie of als een onmiddellijke relatie 
moet worden gezien. Consequenties zijn vooraf nooit zeker en nooit slechts direct in hun 
uitwerking. Consequenties geven een indicatie van iemands karakter.37  

De consequenties van een handeling zijn daarnaast niet alleen het resultaat van, maar 
bewerkstelligen ook een terugkoppeling naar habits en dus naar karakter. Dit verduidelijkt 
Dewey aan de hand van het voorbeeld van iemand die gokt. Een dergelijk handelen kan 
beoordeeld worden op basis van de onmiddellijke consequenties, zoals tijdbesteding, 
energieverbruik en verstoring van de reguliere omloop van geld. Er kan ook gekeken worden 
naar de consequenties van dit handelen voor het karakter, zoals het ontstaan van een 
verlangen naar spanning, gokverslaving en minachting van regelmatig werk. Een ruime 
beschouwing van consequenties schenkt ook aandacht aan deze laatste, niet onmiddellijke 
consequenties omdat de invloed ervan op neigingen tot handelen doorwerkt, zowel in het 
privé-leven als in de sociale omgeving van het handelende subject (MW14:35). 

Hoewel er een verband moet worden gelegd tussen de neiging die tot een handeling 
voert en de consequenties die de handeling met zich meebrengt, leidt dit volgens Dewey 
terecht niet tot een volledig samenvallen van beide.38 Er bestaat in de samenleving een aversie 
om consequenties van handelingen te beschouwen als doorslaggevend criterium ter bepaling 
van iemands karakter. Consequenties worden immers ook beïnvloed door contingente 
omgevingsfactoren waardoor er altijd sprake kan zijn van toeval. Zelfs als wetenschappelijk 

                                                
36 ‘A holiness of character which is celebrated only on holy-days is unreal. A virtue of honesty, or chastity or 
benevolence which lives upon itself apart from definite results consumes itself and goes up in smoke’ 
(MW14:34). 
37 Het verschijnsel dat goede intenties niet altijd leiden tot goede resultaten heeft volgens Dewey geresulteerd in 
morele theorieën die zekerheid pretenderen. Voorbeelden die hij hiervan geeft zijn de verplaatsing van het goede 
naar een transcendente wereld zoals bij Plato of de constructie van een mathematische relatie tussen handeling 
en consequentie zoals bij de utilitaristen. Beide theorieën negeren het proceskarakter van de werkelijkheid. 
Transcendentalisten gaan uit van een onveranderlijk transcendent moreel domein terwijl de utilitaristen, ten 
behoeve van hun ideaal van mathematische zekerheid, uitgaan van een onveranderlijke wereld (cf. MW14:38). 
De utilitaristen maken volgens Dewey een vergissing door het belang van de intentie tot handelen te 
verwaarlozen. In plaats van hun aandacht op de neigingen, de meest bestendige en beheersbare factor, te 
vestigen, beoordelen zij een handeling op basis van de vooraf gekozen, aan toeval onderhevige consequenties als 
plezier en pijn (MW14:37). 
38 ‘Error comes into theories when the moral goods are separated from their consequences and also when the 
attempt is made to secure an exhaustive and unerring identification of the two’ (MW14:36). Immers: ‘Luck, 
accident, contingency, plays its part. The act of a good character is deflected in operation, while a monomaniacal 
egotism may employ a desire for glory and power to perform acts which satisfy crying social needs’ 
(MW14:36). 
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onderzoek in staat zou zijn met alle factoren rekening te houden, is toeval niet uit te sluiten. 
De volledige gelijkstelling van neiging en consequentie lijkt te botsen met het gezond 
verstand.  

Een neiging tot handelen staat steeds onder invloed van een habit en uit zich in 
meerdere handelingen. Een bepaalde handeling is dus altijd één uit meerdere mogelijke 
handelingen. Hieruit volgt dat bestudering van de consequenties van deze ene handeling geen 
afdoende beeld geeft van de neiging die er aan ten grondslag ligt. Slechts bestudering van 
meerdere handelingen en meerdere consequenties leidt tot een juist oordeel met betrekking tot 
de neiging tot handelen. Slechts dan kan de tendentie van een bepaalde neiging, dit is ‘the 
probable effect of a habit in the long run,’ (MW14:37) worden onderscheiden van toevallige 
bijverschijnselen. Maar, zelfs een ruime beschouwing van consequenties kan het gegeven van 
een reële kans op toeval niet volledig negeren. Meer dan het constateren van tendenties van 
neigingen is volgens Dewey niet mogelijk.   

Het woord tendentie verenigt bij Dewey een tweetal feiten. Enerzijds verwijst tendentie 
naar het verschijnsel dat habits een bepaald causaal effect bewerkstelligen. Anderzijds geeft 
tendentie aan dat de uitwerking van een habit aan contingenties onderhevig is en dus nooit 
met zekerheid is te voorzien (MW14:37). Het streven van de mens naar zekerheid resulteert 
in de constructie van onvoorwaardelijke morele regels zoals bij Kant, transcendente bronnen 
van de moraal zoals bij Plato en de verschillende religies of de poging tot rekenkundige 
vergelijking van handeling en consequentie zoals bij de utilitaristen. Een juiste morele theorie 
zal volgens Dewey op zekerheid gebaseerde morele oordelen uitsluiten. Ze heeft haar handen 
vol aan habits waarvan ze op basis van de bestudering van de consequenties de algemene 
tendenties probeert te achterhalen. Omdat habits steeds slechts een deel van de omgeving in 
zich hebben opgenomen, zullen ze nooit met de hele omgeving samenvallen en zal er altijd 
sprake zijn van een verschil tussen de neiging tot handelen die ze voortbrengen en de 
consequenties van de betreffende handelingen. Deze consequenties worden immers ook 
beïnvloed door andere aspecten van de omgeving dan die waar de betreffende habits 
betrekking op hebben. Daarnaast moet niet vergeten worden dat de omgeving voortdurend 
aan verandering onderhevig is en mensen van omgeving kunnen veranderen.  

In tegenstelling tot de genoemde ethische theorieën doet Deweys antropologie recht aan 
de spatio-temporaliteit van het menselijk bestaan en de daarmee verbonden contingente 
toestand van de menselijke leefwereld. Om een theorie te ontwikkelen die rekening houdt met 
de hierboven beschreven kenmerken van de relatie tussen habits en daadwerkelijke resultaten 
van menselijk gedrag dient de neiging tot handelen onderworpen te worden aan 
wetenschappelijk psychologisch onderzoek. Om recht te doen aan het tendentiële karakter 
van consequenties moet de psychologie daarbij gebruik maken van statistische 
rekenmethodes.39 

                                                
39 ‘[S]ocial phenomena are of a kind which demand statistical mathematics rather than the type of mathematics 



80 

 
3.5 Objectieve aspecten van gedrag 
Habits, verworven neigingen tot handelen, kenmerken zich door subjectieve en objectieve 
elementen. In paragraaf 3.4 heb ik subjectieve elementen als karakter, wil en 
handelingsdoelen besproken. In deze paragraaf zal ik aandacht besteden aan tot nu toe 
onderbelichte sociaal-objectieve kanten van Deweys habit-concept, zoals collectieve 
gewoonten, instituties en cultuur. 
 
3.5.1 Sociale psychologie: habit en custom 
Met de term custom verwijst Dewey in Human Nature and Conduct naar habits die meerdere 
mensen in een samenleving met elkaar delen. Custom kan vertaald worden als collectieve 
gewoonte of gebruik, maar ook als zede of moraal (cf. Neubert 1998:181).40 Customs hebben 
dezelfde functie in het sociale leven als habits voor het individu. Zoals individuele habits het 
gedrag van een individu sturen, brengen collectieve habits orde aan in een samenleving 
(MW6:413). Ze beïnvloeden het gedrag van de mens in groepsverband. Het zijn middelen 
waarmee een samenleving het gedrag van haar leden organiseert en voorziet van continuïteit 
en efficiëntie.  

Dewey geeft aan zijn sociaal-psychologische benadering van gewoonten een cultureel-
filosofische invulling. Customs krijgen concrete vorm in de instituties van een samenleving. 
De cultuur waarin een mens opgroeit, verleent via instituties betekenis aan zijn sociaal gedrag 
en brengt er tevens orde in. Customs en instituties zijn gemeenschappelijke oplossingen voor 
de problemen waarvoor een samenleving zich gesteld ziet (cf. Campbell 1995:124). Wanneer 
customs gedurende meerdere generaties blijven bestaan, worden ze tot traditie (MW6: 414).  

Net zoals habits bevatten customs een objectief element. Ze ontstaan wanneer meerdere 
individuen met dezelfde situatie worden geconfronteerd. Meer nog ontstaan customs omdat 
de habits van individuen worden gevormd in een sociale context waarin reeds customs of 
collectieve gewoonten bestaan (MW14:43; MW6:413). Reeds bestaande customs zullen de 
individuele habits van de leden van een groep vormen. Dewey wijst hier op de prioriteit van 
customs op individuele habits.41 Prioriteit moet opgevat worden als voorafgaand in de tijd. 
Elk individu wordt geboren in een bestaande wereld van symbolisch geordende praktijken: 
een cultureel geordende leefwereld. Dit is een empirisch gegeven. Traditionele opvattingen, 
zoals die van Aristoteles en Thomas van Aquino, die spreken van de prioriteit van de 

                                                                                                                                                  
which has been evolved especially for use in dealing with physical facts. ... I think it is only fair to see in 
statistical psychology a step forward’ (MW10:57). 
40 ‘Customs in any case constitute moral standards. For they are active demands for certain ways of acting’ 
(MW14:54). In hoofdstuk vijf, wanneer ik Deweys ethiek bespreek, zal ik ingaan op de overeenkomst die hij 
maakt tussen habit en moraal. Ik zal de termen collectieve gewoonten en moraal als synoniemen gebruiken. 
Beide predisponeren het handelen.  
41 ‘[C]ustom and its priority to the formation of habits in human beings’ (MW14:44). 
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samenleving op het individu in de betekenis van een grotere waarde of belang bestempelt 
Dewey als vormen van onzinnige metafysica (MW14:44).  

Deze temporele prioriteit van customs bij het bepalen van individueel gedrag blijkt 
volgens Dewey uit het beperkte vermogen van een individu om de gewoonten van een groep 
te veranderen. Dit wordt duidelijk bij de bestudering van een kind. Vanaf het moment dat een 
kind het levenslicht ziet, is het omgeven door mensen die er bepaalde habits op na houden die 
hun denken beïnvloeden en hun handelen bepalen. Net zoals het kind noodzakelijkerwijs de 
taal leert van de groep waarin het opgroeit, neemt het de gewoonten van die groep over (cf. 
LW2:335). Participatie in de gewoonten van de groep is een voorwaarde om als volwaardig 
lid deel te kunnen nemen aan de activiteiten van de groep. Het vermogen van het kind om de 
gewoonten van de groep te veranderen, is net zo beperkt als zijn vermogen om als individu de 
taal van de groep te beïnvloeden.42 Hoewel Dewey het niet als zodanig benoemt bevat de 
prioriteit van customs op individuele habits naast een temporeel ook een prescriptief aspect. 

Uitgaande van deze verhouding tussen het gedrag van een individu (subjectief) en de 
customs die bestaan in de (instituties van) de cultuur waarin het zich bevindt (objectief) 
formuleert Dewey de centrale problematiek van de sociale psychologie. De sociale 
psychologie dient zich te richten op de vraag naar de manier waarop bestaande gewoonten het 
gedrag van de leden van een sociale groep bepalen en hoe de handelingen van de groepsleden 
de bestaande gewoonten kunnen beïnvloeden (MW14:44; cf. Neubert 1998:181). Ze moet dus 
niet vragen waarom er sprake is van een interactieve relatie tussen individu en samenleving. 
Deze relatie is kenmerkend voor het menselijk leven. Het leven wordt altijd geleefd in een 
leefwereld bestaande uit een transactie met een omgeving. Het probleem van de psychologie 
is niet waarom dit zo is, maar hoe dit plaatsvindt (MW14:58). 
  
3.5.2 Een objectieve sociale psychologie 
Door te wijzen op de prioriteit van customs op individuele habits kan Dewey een sociale 
psychologie ontwikkelen die zowel sociaal als objectief van aard is (MW14:60). Bestaande 
collectieve gewoonten kunnen immers door empirische wetenschappen bestudeerd worden. 
De oorsprong van gewoonten en instituties zoals familie, kerkgenootschap, politieke partij of 
vakbeweging is niet psychisch van aard, maar moet gezocht worden bij menselijke 
handelingen die ontspringen aan natuurlijke behoeften zoals die aan voedsel, woning, 
gezelschap en opvoeding. Uiteindelijk zijn het ‘ways of behaviour’, vormen van gedrag die 
voortvloeien uit de natuurlijke aard van de mens, die ten grondslag liggen aan gewoonten 
(MW14:45). Dewey noemt honger, angst, seksualiteit, gezelschap, sympathie, ouderlijke 
liefde, de behoefte anderen te bevelen en zelf bevelen te ontvangen en imitatie (MW14:45). 
Na verloop van tijd ontstaan uit deze behoeften gemeenschappelijke habits en instituties.  
                                                
42 In Deweys eigen woorden: ‘Few persons have either the energy or the wealth to build private roads to travel 
upon. They find it convenient, “natural,” to use the roads that are already there; while unless their private roads 
connect at some point with the high-way they cannot build them even if they would’ (MW14:43-44).  
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Voor inzicht in het ontstaan van habits en customs moet de sociale psychologie zich 
niet beroepen op introspectie en op zoek gaan naar een innerlijk geestelijk domein. Ze moet 
volgens Dewey te rade gaan bij wetenschappen die iets zeggen over de natuurlijke aard van 
de mens, zoals natuurkunde, scheikunde en fysiologie, en bij wetenschappen die iets zeggen 
over de cultuur, zoals de geschiedenis van politiek, recht, religie, economie, 
wetenschappelijke ontdekkingen en de geschiedenis van de technologie van communicatie en 
menselijke relaties.43 Sociale psychologie wordt zo een empirische wetenschap die gebruik 
maakt van objectief waarneembare criteria ter verklaring van het menselijk gedrag. Het zijn 
immers empirisch waarneembare factoren die ten grondslag liggen aan het menselijk gedrag.  

Met de bewering dat de psychologie een objectieve en empirische wetenschap behoort 
te zijn, levert Dewey kritiek op de psychologische theorieën die het menselijke gedrag 
verklaren door uit te gaan van psychische factoren als denken, bewustzijn en verschillende 
andere concepten van ‘geest’. Het voorbeeld van het kind in de vorige paragraaf toont aan dat 
het beeld van de samenleving als bewust ontwerp van een gemeenschap van individuen geen 
recht doet aan de sociale werkelijkheid. Er is immers altijd al sprake van een ‘pre-existent 
association of human beings’ (MW14:44). Een sociale psychologie dient daarom uit te gaan 
van de heersende customs, omdat deze ten grondslag liggen aan persoonlijke habits en 
individueel denken (Westbrook 1991:288).44 Daarnaast wijkt Dewey af van het atomisme van 
de moderne bewustzijnsfilosofie die het subject een grote mate van morele autonomie toekent 
(cf. Campbell 1995:125-126).45 Deze subject-psychologie, die uitgaat van het bestaan van een 
‘original separate soul, mind or consciousness’, houdt geen rekening met de natuurlijke, 
objectieve relatie tussen een individu en zijn sociale omgeving (MW14:60). 

Het voorbeeld van het kind toont daarnaast aan dat concepten uit de sociale 
psychologie, zoals groepsgeest, collectieve geest en nationale geest, niet opgevat moeten 
worden als iets dat aan het handelen van individuen voorafgaat en dit handelen stuurt.46 
Dewey probeert aan te tonen dat dergelijke concepten verwijzen naar het collectieve 

                                                
43 ‘And to understand the organized ways or habits we surely need to go to physics, chemistry and physiology 
rather than to psychology’ (MW14:45). ‘The conditions which determine the nature … of particular groupings ... 
are not as such subject-matter of psychology, but of the history of politics, law, religion, economics, invention, 
the technology of communication and intercourse’ (MW14:46). 
44 De invloed die habits op het denken uitoefenen, wordt hier nog slechts genoemd. Een systematische 
uitwerking van de relatie tussen habit en denken volgt in het volgend hoofdstuk. 
45 ‘[W]hen we begin to reflect, to invent, and to project new methods and aims, tradition has already done its 
work so completely that we take it for granted without thinking about it, so that we deliberate and project within 
limits set by custom’ (MW6:414). 
46 Dewey maakt een onderscheid tussen sociale psychologie en massapsychologie. Sociale psychologie heeft 
betrekking op menselijke instituties waarbij het menselijk denken en gedrag wordt gestuurd door habits. 
Massapsychologie bestudeert groepen mensen waarbij sprake is van een desintegratie van habits, waarbij 
denken en gedrag worden gestuurd door willekeurige emoties (impulsen). Dewey reageert hiermee tegen de 
opvatting van de in het begin van de twintigste eeuw invloedrijke sociaal-psycholoog Gustave Le Bon (1841-
1931) die dit onderscheid ontkent en beweert dat het denkvermogen en de moraal van individuen in elke vorm 
van groepsverband beneden het niveau van het gemiddelde zakt (MW14:45, n. 1). 
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bewustzijn van een reeds bestaande gewoonte.47 Een custom is dus niet het resultaat van, 
maar gaat vooraf aan het collectieve bewustzijn ervan. Iedereen die zich bewust wordt van 
een groepsactiviteit realiseert zich dat hij dit bewustzijn deelt met de anderen die aan die 
activiteit deelnemen. Zo ontstaat een soort gemeenschappelijk bewustzijn van bepaalde 
collectieve activiteiten. Dit bewustzijn treedt extra sterk op de voorgrond wanneer de ten 
grondslag liggende collectieve activiteit conflicteert met die van één of meerdere andere 
groepen. Factoren die de gemeenschappelijke activiteiten beïnvloeden, zijn dus niet 
psychisch, maar onder andere historisch, juridisch, politiek, religieus, economisch en 
technisch van aard. Hoewel de psychologie customs of vormen van gemeenschappelijk 
bewustzijn bestudeert, zijn het geen psychologische factoren die aan het ontstaan en de 
ontwikkeling van gewoonten ten grondslag liggen. Theorieën die gewoonten verklaren met 
behulp van psychologische factoren ‘put […] the cart a long way before the horse’ en creëren 
volgens Dewey meer problemen dan ze trachten op te lossen (MW14:46).48 
 
3.5.3 De conservatieve werking van instituties 
Habits zijn neigingen tot bepaalde handelingen en in die zin conservatief van aard. In 
situaties van primaire ervaring brengen zij een bepaalde routine aan in het gedrag. Wat de 
metafysica omschrijft als de neiging van het zijnde tot instandhouding van zichzelf en wat de 
psychologie omschrijft als een speciaal instinct tot zelfbehoud bestaat volgens Dewey in 
werkelijkheid uit de neiging van habits tot zelfbevestiging. Hij spreekt van ‘the persistent 
self-assertion of habit’ (MW14:54). Habits zorgen ervoor dat alle handelingen die afwijken 
van habitueel gedrag als negatief worden ervaren. Wanneer habits gefrustreerd worden, in de 
zin dat de handelingen die ze teweegbrengen niet meer van toepassing zijn op de 
omstandigheden, brengen ze een gevoel van verontrusting teweeg dat gepaard gaat met een 
behoefte tot zelfbehoud. 49  

Bestaande customs ofwel maatschappelijke instituties hebben volgens Dewey een 
remmende werking op het natuurlijke vermogen van de mens tot adaptatie. Ook deze 
bewering illustreert Dewey met het voorbeeld van een kind. Hij vergelijkt het opgroeiend 
kind met stopverf. Een kind kan door de omgeving waarin het opgroeit tijdens de opvoeding 
worden gevormd volgens willekeurig gekozen modellen. Opvoeders proberen volgens Dewey 
meestal aan het kind de heersende customs door te geven. In hun onderwerpingsdrang zijn zij 
zich dan onvoldoende bewust van het vermogen van het kind om op zijn beurt bestaande 
                                                
47 ‘It is difficult to see that collective mind means anything more than a custom brought at some point to explicit, 
emphatic consciousness, emotional or intellectual’ (MW14:44). 
48 ‘The problem of social psychology is not how either individual or collective mind formes social groups and 
customs, but how different customs, established interacting arrangements, form and nurture different minds’ 
(MW14:46). 
49 ‘Habit is energy organised in certain channels. When interfered with, it swells as resentment and as an 
avenging force. To say that it will be obeyed, that custom makes law, that nomos is lord of all, is after all only to 
say that habit is habit’ (MW14:54). ‘If its expression [van de habit, L.L.] is unduly blocked, inclination shows 
itself in uneasiness and intense craving’ (MW9:53). 
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customs te beïnvloeden of te veranderen. Hoewel dit vermogen beperkt is, is het niet geheel 
afwezig. In een dergelijke opvoeding verwordt het bij het kind van nature aanwezige 
verlangen ‘to learn all the lessons of active, inquiring, expanding experience’ tot ‘a 
willingness to follow where others point the way, into conformity, constriction, surrender of 
scepticism and experiment’ (MW14:47). Opvoeding wordt zo een middel tot instandhouding 
van bestaande customs.50 Voor eigen initiatief van het kind is in een dergelijke opvatting van 
opvoeding geen plaats.  

In een dergelijk conservatief opvoedingsideaal is er volgens Dewey nog slechts 
waardering voor originaliteit als die plaatsvindt op technisch gebied. Op technisch vlak wordt 
het op originele wijze op elkaar afstemmen van menselijke vermogens en de natuurlijke en 
sociale omgeving nog wel op prijs gesteld. Op het gebied van customs, ofwel moreel gedrag, 
wordt elke poging tot vernieuwing ontmoedigd en is slaafse volgzaamheid inzake bestaande 
opvattingen de norm.51 Het opleggen van de overtuigingen van morele autoriteiten, een 
methodische aanpak die in het onderwijs lange tijd gebruikelijk is geweest, is volgens Dewey 
in zijn tijd doorgedrongen in de hele opvoeding. In een dergelijke opvoedings- en 
onderwijsomgeving waar navolging de norm is, wordt elke originaliteit op moreel gebied als 
excentriek van de hand gewezen.52 Als echter de onafhankelijkheid van het kind in handelen 
en denken benadrukt wordt, kan originaliteit een kans krijgen om zich te uiten. Nieuwe 
morele inzichten die functioneel blijken te zijn voor de huidige samenleving verliezen dan 
hun excentriciteit. De conclusies die Dewey hieruit trekt voor opvoeding en onderwijs zullen 
in hoofdstuk zeven uitgebreid aan de orde komen. 

Niet alleen opvoeding en onderwijs, maar ook andere instituties in de samenleving 
hebben een conservatieve werking. Zolang de bestaande transactionele relatie tussen individu 
en omgeving gelijk blijft, en dus op het niveau van primaire ervaring, is het conservatisme 
van habits eerder een voordeel dan een nadeel voor het individu.53 Wanneer de verhoudingen 
in de samenleving dusdanig veranderen dat de bestaande customs niet meer functioneel zijn 
in het ervaringsproces, leidt de conservatieve werking van instituties tot sociale problemen. 

 

                                                
50 ‘Education becomes the art of taking advantage of the helplessness of the young; the forming of habits 
becomes a guarantee for the maintenance of hedges of custom’ (MW14:47). 
51 ‘[W]e like to have innovating power limited to technical matters and reserve our admiration for those 
manifestations that display virtuosity rather than virtue’ (MW14:47). 
52 ‘For every branch of conduct, there is a Jesus or Buddha, a Napoleon or Marx, a Froebel or Tolstoi, whose 
pattern of action, exceeding our own grasp, is reduced to a practicable copysize by passage through rows of 
lesser leaders’ (MW14:47). 
53 ‘Now there is a sense in which habits ought to be mechanical, indeed the object of having habits at all is 
nothing more or less than to have a sort of machine that will take care of our ideas and execute them for us 
without our having to think of it’ (LW17:302-303). 
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3.6 Habit en denken 
 
3.6.1 Het progressieve vermogen van habits 
Tot ver in het tweede decennium van de twintigste eeuw beschouwt Dewey habit en custom 
als inherent conservatief. In Reconstruction in Philosophy spreekt hij nog van ‘the rule of 
sheer custom’ (MW12:86). Deweys opvatting van habits ligt hier nog dicht bij die van James 
die beweert: "Habit is the enormous fly-wheel of society, its most precious conservative 
influence … It dooms us all to fight out the battle of life upon the lines of our nurture’ 
(LW2:335). In een pragmatistische werkelijkheidsopvatting die uitgaat van een veranderlijke 
wereld en een door plasticiteit gekenmerkte mens nemen conservatieve customs een 
problematische plaats in. Enerzijds brengen zij de stabiliteit van betekenis en gedrag aan die 
noodzakelijk is om goed te kunnen functioneren in een bepaalde omgeving. Anderzijds botst 
het concept van collectieve habits met de opvatting van het menselijk aanpassingsvermogen 
in een veranderende wereld.54 Immers: ‘[I]n a changing world, old habits must perforce need 
modification, no matter how good they have been’ (MW14:41).55 

Dewey ziet zich dus genoodzaakt een manier te vinden om het bestaan van habits te 
verenigen met de concepten van adaptatie en transactie die een belangrijke rol spelen in zijn 
theorie van de ervaring. Vandaar dat hij stelt dat habits meer kenmerken hebben dan slechts 
het aanzetten tot handelen: ‘The significance of habit is not exhausted, however, in its 
executive and motor phase’ (MW9:52). Op grond hiervan maakt Dewey een onderscheid 
tussen conservatieve en progressieve of intelligente habits. Dit is geen onderscheid tussen 
twee soorten habits, maar een onderscheid dat verwijst naar een verschil in het functioneren 
van habits.56 Of een habit conservatief of progressief is, stug of flexibel, ligt niet aan de soort, 
bijvoorbeeld een taal-habit of een loop-habit, maar aan de wijze waarop de predisponerende 
werking van de habit zich uit. Het conservatief of progressief zijn van een habit ligt niet van 
te voren vast, maar ontstaat tijdens de ontwikkeling van de habit gedurende de opvoeding. 
Het postulaat van de menselijke plasticiteit dient hier als antropologische basis voor de 
mogelijkheid van menselijke adaptatie (cf. Neubert 1998:183). 

                                                
54 ‘Now habits can be formed in such ways as to limit choice, to limit deliberation, reflection, and investigation. 
There is such a thing as becoming a slave to habits, becoming a creature of routine’ (LW17:299). ‘The danger 
lies in the habit’s becoming mechanical to the extent of fixing our ends for us’ (LW17:302). ‘Habits reduce 
themselves to routine ways of acting, or degenerate into ways of action to which we are enslaved. Routine 
habits, and habits that possess us instead of our possessing them, are habits which put an end to plasticity’ 
(MW9:53-54). 
55 Tussen de voltooiing van Reconstruction in Philosophy en Human Nature and Conduct verblijft Dewey ruim 
twee jaar in Japan en China. De indrukken die hij daar opdoet, op het gebied van de confrontatie tussen een 
eeuwenoude cultuur en modernisering, hebben invloed op zijn concept van customs (cf. Edel, Flower 1985:xxii-
xii). 
56 ‘But whether [a habit] is limited to repetition of past acts adapted to past conditions or is available for new 
emergencies depends wholly upon what kind of habit exists’ (MW14:48). 
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Het is de neiging tot zelfinstandhouding van habits die ten grondslag ligt aan primaire 
ervaring. Secundaire ervaring wordt mogelijk gemaakt door progressieve habits.57 Dit zijn 
habits waarbij het denken een actieve rol speelt. Progressieve of intelligente habits bezitten 
het vermogen om op innovatieve wijze in te spelen op onverwachte gebeurtenissen. De 
determinerende invloed van voorafgaande gewoonten is bij progressieve habits beperkt. 
Conservatieve habits daarentegen beperken zich tot ‘repetition of past acts adapted to past 
conditions’ (MW14:48). De handelingen die zij teweegbrengen zijn puur routinematig van 
aard. Het zijn handelingen die in het verleden als goede handelingen konden worden 
bestempeld, omdat het destijds redelijk was zo te handelen. In de huidige omstandigheden 
hoeft het niet meer rationeel te zijn om uit gewoonte die handelingen erop na te houden die in 
het verleden hun sporen hebben verdiend.58 Als de huidige omstandigheden afwijken van die 
in het verleden zullen de tot gewoonte geworden handelingen niet meer tot het gewenste 
resultaat leiden. Immers: ‘The genuine heart of reasonableness (and of goodness in conduct) 
lies in effective mastery of the conditions which now enter into action’ (MW14:48). 
Conservatieve habits zijn niet in staat zich aan veranderende omstandigheden aan te passen. 

Hoewel Dewey zich negatief uit over habits die niet in staat zijn secundaire ervaringen 
te bewerkstelligen en zich te zeer richten op zelfinstandhouding, vervalt hij niet tot het andere 
uiterste door te pleiten voor habits die geheel losstaan van eraan voorafgaande customs. Het 
ligt voor de hand dat alle habits een bepaalde mate van mechanisch handelen met zich 
meebrengen en habituele spontaniteit beperkt blijft. Het wiel hoeft niet steeds opnieuw 
uitgevonden te worden. Ieder mens bezit echter van nature het vermogen tot intelligent 
gebruik van habits. De aanwezigheid van omgevingsfactoren die dit intelligent gebruik van 
habits aanmoedigen is contingent. 
 
3.6.2 Intelligente habits en primaire ervaring 
In het vorige hoofdstuk is reeds duidelijk geworden dat handelen en denken voor Dewey 
nauw met elkaar verbonden zijn. Hieruit volgt dat er ook een hechte relatie tussen habits en 
denken moet bestaan. Omdat ook dit een transactionele relatie is, kan Dewey beweren dat 
‘[h]abits deprived of thought and thought which is futile are two sides of the same fact’ 
(MW14:49). Intelligente of progressieve habits zijn habits die gepaard gaan met denken in de 
vorm van reflectie of intelligentie. Reflectie wordt opgeroepen door emoties als verontrusting 
en verontwaardiging die ontstaan wanneer het streven van de habits naar zelfbevestiging 
                                                
57 Antropologen vergissen zich volgens Dewey als zij denken dat rationaliteit geen enkele invloed heeft op het 
menselijk handelen. Als voorbeeld noemt Dewey de socioloog en politiek econoom William Graham Sumner 
(1840-1910) die in zijn studie Folkways (1906) te veel de macht van gewoonten benadrukt. De inherente neiging 
tot conservatisme die kenmerkend is voor (morele) gewoonten, die het resultaat zijn van de menselijke evolutie, 
maken, aldus Sumner, alle bewuste pogingen tot sociale hervormingen vergeefs. Het besef van de duurzaamheid 
van gewoonten leidt bij hem tot de ontkenning van alle rationaliteit in de moraal. Volgens Dewey dient de 
nadruk niet te liggen bij het onderscheid tussen rede en habit, maar tussen ‘routine, unintelligent habit, and 
intelligent habit or art’ (MW14:55). 
58 ‘For what makes a habit bad is enslavement to old ruts’ (MW14:48). 
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wordt gefrustreerd. Dewey definieert reflectie als ‘roughly speaking, … the painful effort of 
disturbed habits to readjust themselves’ (MW14:54).59  

De externe rationaliteit van customs, hun bewezen functionaliteit in de samenleving, is 
voor het individu een cultureel ofwel sociaal gegeven. Iedereen wordt geboren in een sociaal-
culturele omgeving waarin customs bestaan die van invloed zijn op habits. Externe 
rationaliteit bestaat onafhankelijk van het bewustzijn ervan bij het individu. Interne 
rationaliteit, ‘observation of an adaptation of acts to valuable results’ (MW14:55), ofwel 
reflectie, ontstaat wanneer sociale omstandigheden zodanig veranderen dat bestaande customs 
hun externe rationaliteit verliezen.60 De bestaande customs zetten in zo’n geval aan tot 
handelingen die in de nieuwe situatie niet meer tot het gewenste doel leiden. Interne 
rationaliteit brengt een kritische houding ten opzichte van bestaande customs met zich mee. 
Deze kritische en reflectieve houding is geen noodzakelijk gegeven. Intelligentie is geen 
aangeboren gereedschap van de mens, maar een ‘cultureel fenomeen a posteriori’ (Neubert 
1998:182; MW10:59). Wanneer de mens zich bewust wordt van de functionaliteit van 
intelligentie als probleemoplossend vermogen, kan reflectieve intelligentie tot een eigenschap 
van habits worden. Dewey beschrijft reflectieve intelligentie, door hem ook aangeduid als 
persoonlijke rationaliteit, als ‘the necessary organ of experimental initiative and creative 
invention in remaking custom’ (MW14:56). Progressieve habits stellen de mens in staat zich 
op transactionele wijze aan te passen aan een veranderende omgeving. 

Door reflectieve intelligentie te beschouwen als de motor achter adaptief gedrag, 
ontdoet Dewey de term gewoonte van zijn negatieve connotatie met het verleden. Hoewel de 
noodzakelijke band met het verleden niet wordt verbroken, zijn intelligente habits verbonden 
met een ‘custom of expectation and outlook’ (MW14:55-56). Dewey benadert intelligentie als 
een vermogen dat niet met het bestaan van de mens gegeven is, maar eenmaal ontstaan door 
die mens bewust in stand gehouden kan worden. Intelligentie wordt zo beschouwd als een 
gereedschap van de mens ter reconstructie van sociale toestanden. Wanneer de mens in een 
toestand van primaire ervaring over intelligente habits beschikt is hij in staat in een 

                                                
59 Dewey kritiseert hier de Finse antropoloog, socioloog en filosoof Edward Alexander Westermarck (1862-
1939) die in zijn The Origin and Development of the Moral Ideas (1906-1908) op basis van een vergelijkende 
cultureel-antropologische studie tot een andere conclusie komt met betrekking tot de relatie tussen gewoonten en 
moraal. Westermarck beschouwt ethiek als een sociologische en psychologische discipline en ontkent net als 
Dewey het bestaan van objectief-algemene morele waarheden. In tegenstelling tot Dewey beschouwt 
Westermarck zowel gevoelens van verontwaardiging als gevoelens van goedkeuring als emoties ofwel 
bewustzijnsstadia die aanzetten tot handelingen. Volgens Dewey ligt de oorzaak van verontwaardiging bij 
gefrustreerde gewoonten of habits. Gevoelens van goedkeuring verwijzen daarentegen naar het vasthouden aan 
gewoonten in uitzonderlijke omstandigheden (MW14:55). Westermarck was voorstander van een ethiek die wel 
het morele bewustzijn van de mens bestudeerde, maar die zich verre hield van het genereren van regels voor 
moreel gedrag. Volgens Dewey laat Westermarck zich bij de interpretatie van zijn empirische data teveel leiden 
door subject-georiënteerde psychologische theorieën. 
60 De term interne rationaliteit is van mijzelf. Hoewel Dewey wel de term ‘external reasonableness’ (‘or 
adaptation to ends’ (MW14:55)) hanteert, gebruikt hij in plaats van ‘internal reasonableness’ de termen 
‘reasonableness of mind’ en ‘rationality of mind’. Ook met betrekking tot gewoonten gebruikt Dewey de termen 
‘reasonableness’ en ‘rationality’ door elkaar. 
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problematische situatie tot een secundaire ervaring te komen. Na een proces van groei van de 
ervaring zal er weer een toestand van primaire ervaring ontstaan met aan deze toestand 
aangepaste (intelligente) habits. Voor het instandhouden van intelligente habits is een 
belangrijke taak weggelegd voor het onderwijs. 
 
3.6.3 Sociale reconstructie en wetenschappelijk onderzoek 
Resumerend kan gesteld worden dat habits zowel elementen van de menselijke natuur 
bevatten als elementen van de omgeving: ‘[H]abits incorporate objective conditions in 
themselves’ (MW14:19; cf. MW14:16; Biesta, Miedema 1999:25). De term omgeving 
(environment) moet in deze context vooral worden opgevat als sociale omgeving en meer in 
het bijzonder als de sociale instituties die kenmerkend zijn voor een bepaalde cultuur. 
Vandaar dat Dewey kan beweren: ‘[Habits] mirror a state of civilization’ (LW2:299). 
Volgens Dewey heeft de cultuur, geconcretiseerd in sociale instituties, een grotere 
inhoudelijke invloed op habits dan inherente eigenschappen van het individu. Deze laatste 
verschaffen slechts de mogelijkheid om er habits op na te houden. Habits vormen de basis 
van een naturalistische antropologie waarbij de aanname van elke transcendente 
werkelijkheid overbodig is. 

Uit het feit dat habits deel uitmaken van een transactionele relatie volgt dat ze het 
individu niet alleen in staat stellen zich aan te passen aan de omgeving, maar tevens om de 
omgeving aan te passen aan de doelstellingen van het individu: ‘to use natural conditions as 
means to ends’ (MW9:51). ‘[Habits] are adjustments of the environment, not merely to it’ 
(MW14:38). Door het handelen te predisponeren, stellen ze het organisme in staat de 
omgeving op een economische en efficiënte wijze te manipuleren.61 Habits stellen de mens 
zowel in staat tot instandhouding als tot ontwikkeling van de cultuur waarvan hij deel 
uitmaakt (cf. Neubert 1998:171-172). Habits zijn ‘a function of reorganization’ (MW14:40). 

Op basis van deze omgevingspsychologische interpretatie van menselijk gedrag 
concludeert Dewey dat we in de eerste plaats de omgevingsfactoren dienen aan te passen als 
we habits willen veranderen: ‘We cannot change habit directly: that notion is magic. But we 
can change it indirectly by modifying conditions’ (MW14:18-19).62 Dit lijkt paradoxaal. Hoe 
kan het subject de omgevingsfactoren veranderen als diezelfde omgevingsfactoren zijn 
handelen bepalen? Habits kunnen volgens Dewey net als fysiologische verschijnselen aan 
wetenschappelijk onderzoek worden onderworpen en zijn net als fysiologische verschijnselen 
manipuleerbaar door de variabele factoren die onderdeel uitmaken van het menselijk gedrag 
te veranderen.63 Deweys theorie maakt het mogelijk het habitueel gestuurde gedrag van de 
                                                
61 ‘In the first place, a habit is a form of executive skill, of efficiency in doing’ (MW9:51). 
62 ‘We may desire abolition of war, industrial justice, greater equality of opportunity for all. But no amount of 
preaching good will or the golden rule … will accomplish the results. There must be change in objective 
arrangements and institutions’ (MW14:19). 
63 ‘[Habits] are interactions of elements contributed by the make-up of an individual with elements supplied by 
the out-door world. They can be studied as objectively as physiological functions, and they can be modified by 
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mens te veranderen. Ze stelt de van nature plastische mens in staat op basis van experimenteel 
onderzoek zijn instituties aan te passen aan veranderende sociale omstandigheden.64 Om het 
menselijk gedrag te veranderen: ‘We must work on the environment not merely on the hearts 
of men’ (MW14:19-20). Immers: ‘To think otherwise is to suppose that flowers can be raised 
in a desert or motor cars run in a jungle. Both things can happen and without a miracle. But 
only by first changing the jungle and desert’ (MW14:20). Met deze visie op habit legt Dewey 
de basis voor zijn theorie van sociale reconstructie die ik in hoofdstuk zes, wanneer ik zijn 
politieke filosofie bespreek, verder zal uitwerken.  
 
3.7 Deweys habit-concept: evaluatie 
 
3.7.1 Evaluatie en kritiek 
Met zijn uitweiding over habits, die het eerste deel uitmaakt van Human Nature and Conduct, 
heeft Dewey willen aantonen dat zijn naturalistische handelingspsychologie zowel een 
objectieve als een sociale psychologie is. Ze is objectief omdat bij het ontstaan en 
functioneren van de verschillende habits de omgeving een doorslaggevende rol speelt. Ze is 
daarnaast een sociale psychologie omdat de belangrijkste omgevingsfactoren die habits 
kunnen beïnvloeden, worden gevormd door menselijke handelingen (MW14:60). Dewey 
komt dan ook tot de conclusie dat individueel gedrag en individueel denken geen menselijke 
eigenschappen zijn die met de geboorte gegeven zijn, maar pas in een sociale context 
ontstaan.65  

Dewey wijkt hiermee af van de opvattingen van de traditionele psychologie die, in al 
haar verschillende vormen, uitgaat van het bestaan en de prioriteit van vormen van subjectief 
bewustzijn die werkzaam zijn onafhankelijk van hun onderlinge relaties en hun relaties met 
de materiële wereld. Voor de belangrijkste vertegenwoordigers van de moderne 
bewustzijnsfilosofie staat het bewustzijn en niet het menselijk handelen centraal. Het 
bewustzijn, of dit nu opgevat wordt als verstand, zelfbewustzijn, rede of instinct, vormt het 
uitgangspunt voor het menselijk handelen. Volgens Dewey zijn ook deze psychologische 
opvattingen het resultaat van de gemeenschappelijke vooronderstelling dat het denken 

                                                                                                                                                  
change of either personal or social elements’ (MW14:16). ‘Like thunderbolts and tubercular disease and the 
rainbow [ideals of justice or peace or human brotherhood, or equality, or other] can be known only by extensive 
and minute observation of consequences incurred in action’ (MW14:41). 
64 ‘The experimental method in physical matters brought with it a technique of control—a technique of invention 
and construction. ... That we are without any such technique in social matters is self-evident. ... the attainment 
within reasonable time of a similar technique stands and falls with the possibility of developing a human 
psychology which shall be experimentally applicable to the understanding of social affairs’ (MW10:62). 
65 In de periode dat Dewey Human Nature and Conduct schrijft, volgt hij de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen op biologisch en neurofysiologisch gebied (Dalton 2002:128, 137). Deweys habit-concept en de 
daarmee samenhangende opvatting van menselijke plasticiteit vertoont overeenkomsten met de opvattingen van 
hedendaagse neurofysiologen. Wetenschappers als Colin Blakemore gaan ervan uit dat zelfs menselijke genen 
bij de geboorte niet geheel geprogrammeerd zijn en onder invloed van de omgeving hun definitieve functie gaan 
uitoefenen (cf. Smits 2003). 
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losstaat van de verhoudingen tussen de mens en zowel zijn natuurlijke als sociale omgeving. 
Het lichaam-geest dualisme is een voorbeeld van zo’n vooronderstelling die niet eens in staat 
is de relatie tussen het mentale en lichamelijke te verklaren (MW14:60-61). Voor Dewey 
staat het handelen, dat niet los gezien kan worden van de sociale omgeving van het 
handelende subject, aan de basis van het ontstaan van het menselijk denkvermogen. 
Intersubjectiviteit is geen resultante van, maar ligt ten grondslag aan het ontstaan van 
reflectieve subjectiviteit (cf. Biesta, Miedema 1999:15). 

 In deze benadering van psychologie wijkt Dewey niet alleen af van de moderne 
bewustzijnsfilosofie, maar ook van de in zijn tijd gangbare psychologische opvattingen. Net 
als Dewey ontkennen ook de behavioristen het bestaan van een transcendent 
bewustzijnsdomein dat wel van invloed is op, maar volledig losstaat van het menselijk 
gedrag. Ook hier is slechts sprake van een beperkte overeenkomst met Deweys 
psychologische opvattingen. In Deweys opvatting van habit overstijgt de mens het stimulus-
respons karakter dat volgens de behavioristen ten grondslag ligt aan het menselijk handelen. 
Mensen zijn meer dan de ratten die de behavioristen bij hun experimenten gebruiken. Het 
behaviorisme gaat uit van ‘a principle of external enslavement’ waardoor het individu 
verwordt tot ‘a passive puppet to be played upon by external manipulations’ (LW6:319). 
Deweys mens is in staat zijn gedrag te laten bepalen door progressieve habits die gekenmerkt 
worden door reflectieve intelligentie. De reflectieve intelligentie die bij (proef)dieren 
ontbreekt, is door de mens verworven in een sociale context en niet, zoals instincten, 
aangeboren.  
 Dewey geeft aan zijn habit-concept een brede reikwijdte aan betekenissen mee. Habits 
zijn zowel sociale functies als bouwstenen van het karakter, zowel lichamelijke disposities als 
betekenisdragers van cultureel gedrag. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Deweys habit-
concept veel, vaak tegenstrijdige kritiek heeft doen oplaaien. Volgens Allport geeft Dewey 
niet alleen geen heldere definitie van habit, maar daarnaast ook vaak omschrijvingen die met 
elkaar in tegenspraak lijken. Als voorbeeld verwijst hij naar de psycholoog William 
McDougall die Dewey ervan beschuldigt geen duidelijke criteria te geven op grond waarvan 
een onderscheid kan worden gemaakt tussen habits die tot routinematig, passief instrumenteel 
gedrag aanzetten en habits die in een dynamische relatie met de omgeving staan. Dit gebrek 
aan conceptuele duidelijkheid maakt habit voor psychologen een moeilijk hanteerbaar begrip 
(Allport 1989:272, 274-275).  

Neubert sluit aan bij deze kritiek die uiteindelijk terug te voeren is op het onderscheid 
tussen conservatieve en progressieve habits (Neubert 1998:214). Daarnaast wijst hij erop dat 
Dewey in Human Nature and Conduct nog geen goed uitgewerkte theorie van 
communicatieve processen heeft ontwikkeld. Dit hiaat, waar Mead reeds op wijst, is 
inderdaad een zwak punt in Deweys sociale psychologie tijdens het eerste kwart van de 
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twintigste eeuw.66 In Human Nature and Conduct schrijft Dewey nergens hoe habits als 
betekenisdragers in het sociale domein hun (veranderende) betekenissen verwerven. Hierbij 
sluit aan dat Dewey geen persoonsbegrip ontwikkelt, dat kan fungeren als drager van habits. 
Dit maakt het moeilijk zijn concept van karakter of eenheid van handelen te denken.  

Alexander uit zich positiever over Deweys benadering van habit dan bovenstaande 
auteurs. Hij bestrijdt de opvatting dat Dewey op verwarrende wijze gebruik maakt van de 
term habit. Habits verwijzen primair naar het organiserend en adaptief vermogen van het 
organisme in de confrontatie met zijn omgeving. Alexander laat zien dat Deweys habit-
concept, hoewel niet in Human Nature and Conduct, wel degelijk van belang is voor zijn 
latere opvattingen met betrekking tot menselijke communicatie (Alexander 1987:142). 
 Neubert wijst erop dat Dewey in de teksten na Human Nature and Conduct nog maar 
zelden gebruik maakt van de term habit. In Experience and Nature komt habit nauwelijks 
voor en spreekt Dewey in dezelfde context liever van body-mind (LW1:191-225; cf. Neubert 
1998:165; Biesta 1992:68-69). Waarschijnlijk beseft hij dat het gebruik van alledaagse 
begrippen in een geheel eigen betekenis veel onnodige kritiek en onbegrip tot gevolg heeft. In 
zijn latere werk probeert Dewey de gedachtegang achter zijn theorie van habits verder uit te 
werken zonder gebruik te maken van deze term (Neubert 1998:165, 186). 
 
3.7.2 Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik een analyse van habit gegeven vanuit Deweys filosofie van de 
ervaring. Door habit te begrijpen als het resultaat van de uitbreiding van de opvatting in het 
reflexboogartikel naar het sociale domein en het onderscheid tussen conservatieve en 
progressieve habits te verbinden met het onderscheid tussen primaire en secundaire ervaring 
heb ik geprobeerd de meerduidigheid van habit in een filosofische context te plaatsen. Zo 
opgevat ligt Deweys denken met betrekking tot habits duidelijk in het verlengde van het 
Chicago-functionalisme. De functionele relatie tussen fysiologische en psychische processen 
breidt hij uit met een sociale dimensie. Het naturalisme dat kenmerkend is voor Deweys 
filosofie van de ervaring komt in zijn habit-concept naar voren in de centrale rol die de 
omgeving in de vorm van instituties speelt bij de sturing van het menselijk gedrag. 

Bij de bespreking van de verhouding tussen habits en customs bleek de prioriteit van 
customs op individueel gedrag. Dit wil echter niet zeggen dat individueel denken en handelen 
voor Dewey minder belangrijk zijn dan institutioneel bemiddelde vormen van denken en 
handelen. Het tegendeel is waar. Dewey hecht grote waarde aan gedrag dat uiteindelijk aan 
menselijke intelligentie ontspringt. De prioriteit van customs moet letterlijk begrepen worden 
in de zin van temporaliteit. Individualiteit ontstaat wanneer habits botsen, met elkaar of met 
hun omgeving, en hierdoor in hun werking worden geremd. De manier waarop dit proces 

                                                
66 Voor de verwijzing naar Meads ongepubliceerde recentie van Human Nature and Conduct zie Neubert 
1998:222, n. 2. 



92 

precies verloopt, wordt duidelijk bij de bespreking van de overige twee belangrijke begrippen 
uit Deweys sociale psychologie: impuls en intelligentie. 
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Hoofdstuk 4: Wijsgerige Antropologie 2: Impuls en Intelligentie 
 
4.1 Inleiding 
Naast habit vormen ook de termen impuls en intelligentie basisconcepten van Deweys sociale 
psychologie. In het vorige hoofdstuk is gebleken dat habits vooral verwijzen naar de sociale 
aspecten van het menselijk gedrag. Impuls en intelligentie zijn concepten die betrekking 
hebben op respectievelijk biologische en individuele mentale activiteiten die zich binnen het 
sociaal-culturele domein afspelen (cf. MW14:3).  

Deweys beschrijving van habit vormt vooral een kritiek op psychologen die het gedrag 
verklaren op basis van introspectie. Dergelijke psychologen beroepen zich op door 
introspectie waargenomen mentale factoren of processen die ten grondslag liggen aan het 
menselijk gedrag. Deweys beschrijving van impuls richt zich tegen psychologen die zich bij 
de verklaring van het menselijk gedrag beroepen op factoren die zowel mentaal als 
fysiologisch of biologisch van aard zijn. In Human Nature and Conduct duidt Dewey deze 
intellectuele sparringpartners aan als instincttheoretici. Deze psychologen ontkennen volgens 
hem de plasticiteit van de menselijke aard en gaan bij de verklaring van het menselijk gedrag 
uit van onveranderlijke, aangeboren eigenschappen die zij aanduiden met de term instinct. 
Hun gemeenschappelijk uitgangspunt is volgens Dewey gebaseerd op enkele infantiele 
drogredenen die in de natuurwetenschappen reeds lang achterhaald zijn. Net zoals de 
opvattingen van de premoderne natuurwetenschap de mogelijkheid tot actief ingrijpen in de 
natuur beperken, leidt het poneren van menselijke instincten tot ontkenning van de 
mogelijkheid van het bewust veranderen van menselijk gedrag.  

Impulsen vormen het biologische element van Deweys sociale psychologie. Zij vormen 
het fundament waarop habits zijn gebouwd en fungeren als mogelijkheidsvoorwaarde voor 
het op intelligente wijze sturen van het menselijk gedrag. Voor een goed begrip van Deweys 
opvattingen van ethiek (hoofdstuk vijf), zijn visie op sociale reconstructie (hoofdstuk zes) en 
op opvoeding en onderwijs in een moderne democratische samenleving (hoofdstuk zeven) is 
kennis van zijn interpretatie van de termen impuls en intelligentie onontbeerlijk. 

Ook met zijn concept van intelligentie zet Dewey zich af tegen elke theorie die de 
menselijke plasticiteit beperkt. Zowel instincttheoretici als spenceriaanse deterministen die 
uitgaan van een natuurlijke bepaling van het menselijk gedrag worden met behulp van dit 
concept gekritiseerd. Menselijke intelligentie wordt door Dewey beschouwd als het vermogen 
van een individu om er zelf bepaalde doelstellingen voor het handelen op na te houden 
(Biesta 1992:58; Collins 1960:26) en deze naar behoefte te veranderen.  

In dit hoofdstuk zal ik eerst een beschrijving geven van Deweys concept van impuls 
(paragraaf 4.2) en vervolgens van zijn concept van intelligentie (paragraaf 4.3). Voor beide 
concepten zal ik Human Nature and Conduct als uitgangspunt nemen. Zoals in het vorige 
hoofdstuk zal ik daarnaast gebruik maken van andere relevante primaire en secundaire teksten 
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zodat beide concepten beter worden uitgewerkt dan op basis van Human Nature and Conduct 
alleen mogelijk zou zijn. Daarnaast plaats ik impuls en intelligentie in de intellectuele 
discussie waarin Dewey schrijft en geef ik de stand van zaken weer van het hedendaagse 
Dewey-onderzoek op dit gebied. 
 
4.2 Impuls 
 
4.2.1 Impuls versus instinct 
Zoals Deweys habit-concept is ook zijn impulsconcept in zijn omvangrijk oeuvre aan 
verandering onderhevig. In zijn vroege teksten gebruikt Dewey impuls als synoniem voor 
instinct. In The School and Society (1899/1900; EW1:1-112) bijvoorbeeld, verdeelt hij de 
impulsen van kinderen over een viertal groepen van instincten (cf. Berding 1999:55; Neubert 
1998:188). Vanaf Human Nature and Conduct, wanneer zijn ‘kulturtheoretische Wende’ 
(Neubert 1998:189) zich heeft voltrokken, gebruikt Dewey de term impuls als kritiek op de 
term instinct wanneer met deze term verwezen wordt naar een zelfstandige en onafhankelijke 
kracht achter het menselijk gedrag. De term instinct suggereert teveel een dierlijke wijze van 
gedrag die zowel vaststaat als van nature is aangepast aan de omgeving. Dewey ontkent het 
bestaan van instincten als belangrijke drijfveren voor het handelen en geeft de voorkeur aan 
impulsen die wel ten grondslag liggen aan, maar niet determinerend zijn voor het menselijk 
gedrag.1 In tegenstelling tot instinct verwijst impuls niet naar onveranderlijke neigingen tot 
bepaalde handelingen. Immers: ‘Man can progress as beasts cannot, precisely because he has 
so many “instincts” that they cut across one another, so that most serviceable actions must be 
learned’ (MW14:75, n.1). Een dergelijke opvatting van impuls laat voldoende ruimte voor 
het sociale aspect van het handelen en past beter binnen Deweys politiek-filosofische 
opvattingen dan het instinctconcept (Allport 1989:283).  

Gezien de grote populariteit die de term instinct in het begin van de twintigste eeuw 
geniet, kiest Dewey er niet voor deze term over te nemen en van een andere betekenis te 
voorzien, zoals hij dat wel doet met de term habit. Dewey verzet zich tegen de interpretatie 
die instincttheoretici geven aan de term instinct. Het overnemen van deze term zou daarom 
verwarring scheppen. Impuls, een term die vooral gebruikt wordt in de moderne 
natuurwetenschap, sluit beter aan bij Deweys handelingstheoretische visie op de mens. 

In Art as Experience maakt Dewey een onderscheid tussen impulse en impulsion (cf. 
Granger 2003:48-49; Alexander 1987:140). Impulsion verwijst hier naar het gericht zijn van 
het organisme op algemene basisbehoeften, terwijl impuls daar een meer specifiek onderdeel 
van uitmaakt: ‘It is the craving of the living creature for food as distinct from the reactions of 

                                                
1 Het is verwarrend voor de lezer dat Dewey in Human Nature and Conduct de term instinct in twee 
verschillende betekenissen gebruikt. Soms gebruikt hij instinct in de betekenis die de instincttheoretici eraan 
geven. Elders gebruikt hij instinct als synoniem voor impuls. Uit de context blijkt meestal welke betekenis hij 
hanteert. 
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tongue and lips that are involved in swallowing; the turning toward light of the body as a 
whole, like the heliotropism of plants, as distinct from the following of a particular light by 
the eyes’ (LW10:64). Impuls lijkt hier minder onbepaald te zijn dan twaalf jaar eerder in 
Human Nature and Conduct en krijgt in tegenstelling tot impulsion meer de betekenis van 
fundament van adaptief gedrag.2  

In het vervolg van dit hoofdstuk zal ik me vooral beperken tot Deweys impulsconcept 
zoals hij dat ontwikkelt in Human Nature and Conduct. In geen andere tekst besteedt hij zo 
uitvoerig aandacht aan impuls en de rol ervan binnen zijn antropologie. Deweys beschrijving 
van impuls in Human Nature and Conduct kan dan ook beschouwd worden als zijn meest 
uitgewerkte visie van dit concept. 
 
4.2.2 De verhouding van habit en impuls 
In paragraaf 3.2.1 heb ik erop gewezen dat de menselijke natuur zich volgens Dewey 
kenmerkt door haar plasticiteit in de betekenis van een ruim vermogen tot adaptatie. De 
daadwerkelijke adaptatie die plaatsvindt in een bepaalde ervaringscontext komt tot stand door 
flexibele habits die vooral sociaal van aard zijn, dat wil zeggen dat ze gevormd zijn door 
sociale omgevingsfactoren. Impulsen vormen de biologische constituenten van de menselijke 
plasticiteit. Impulsen, aldus Dewey, moeten gezien worden als opwellingen van energie die 
zich moeten uiten in een of andere handeling. ‘Every impulse is, as far as it goes, force, 
urgency’ (MW14:114). Impulsen zijn natuurlijke, blinde uitbarstingen van energie die 
volledig manipuleerbaar zijn. Ze functioneren als natuurlijke energiebron voor habits (Flower 
1992:39).3 Het zijn ‘highly flexible starting points for activities’ (MW14:69). Impulsen zijn 
uit zichzelf niet beslissend voor de aard van een bepaalde handeling. Bij mensen, en vooral 
bij jonge kinderen, kunnen impulsen zich in om het even welke handeling ontladen. ‘[O]nly 
the very general lines are laid down, leaving room for variation and novelty almost without 
limit’ (Tiles 1988:48; cf. EW4:236). In tegenstelling tot habits, die het individu verwerft 
doordat het deel uitmaakt van een sociale gemeenschap, zijn impulsen van nature met het 
menszijn gegeven. Onder invloed van de omgeving kan een impuls omgezet worden in 
vrijwel elke mogelijke handeling. Een impuls is een neutrale potentialiteit die pas een 
bepaalde activiteit wordt wanneer hij geïncorporeerd is in sociale habits (Rieff 1992:54). Uit 
het vormloze deeg van impulsen kneden habits een wereld naar hun eigen beeld (MW14:88).  
 Het lijkt vreemd dat Dewey in Human Nature and Conduct de analyse van impuls laat 
voorafgaan door die van habit. Impulsen zijn immers van nature met het menszijn gegeven en 
in biologisch-psychologische zin de mogelijkheidsvoorwaarde van habits. Habits zijn sociale 
constructies en daarom in hoge mate kwalitatief contingent. Impulsen vormen de 
noodzakelijke voorwaarde voor de vorming en flexibiliteit van habits en lijken daarom niet 
                                                
2 ‘An impulse is specialized and particular; it is ... simply a part of the mechanism involved in a more complete 
adaptation with the environment’ (LW10:64). 
3 ‘[T]he natural source of habit is some ... impulse’ (LW17:305). 
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alleen temporeel maar ook voor wat betreft hun belang primair. Echter, aldus Dewey, als we 
kijken naar een pasgeboren kind dan blijkt dat ‘[i]n conduct the acquired is the primitive. 
Impulses although first in time are never primary in fact; they are secondary and dependent’ 
(MW14:66). Een baby kan met behulp van zijn impulsief gedrag slechts enkele uren in leven 
blijven. Om te overleven is hij aangewezen op volwassenen. Deze afhankelijkheid gaat verder 
dan de behoefte aan voeding en bescherming. De volwassenen die altijd reeds in het bezit zijn 
van habits verschaffen het kind de mogelijkheid om vorm en betekenis te geven aan zijn 
natuurlijke impulsen. Gemoedstoestanden als angst, woede en verdriet kunnen in een niet-
sociale context niet méér zijn dan vormloze en betekenisloze opwellingen van energie die de 
naam angst, woede of verdriet niet verdienen.4 Deze gemoedstoestanden kunnen slechts 
ontstaan in een interactieve context (Flower 1992:38). Zelfs een Robinson Crusoë kan slechts 
boos of verdrietig zijn omdat hij ooit deel uit maakte van een bewoonde wereld waarin de 
reacties van anderen betekenis verleenden aan zijn handelen. ‘[T]he meaning of ... activities 
is not native; it is acquired’ (MW14:65). Het is in deze betekenis dat Deweys bewering ‘In 
conduct the aquired is the primitive’ moet worden begrepen (MW14:65). Met primitive 
bedoelt Dewey dat habits behoren tot een eerder stadium in de ontwikkeling van menselijk 
gedrag dan impulsen en daardoor van primair belang zijn. Het zijn de habits van volwassenen 
die door middel van de opvoeding de impulsen van het jonge kind veranderen in 
betekenisvolle handelingen.5 Het zijn de reeds bestaande habits van volwassenen die 
voorafgaan aan en van invloed zijn op het impulsieve gedrag van het kind. Het proces waarin 
impulsen door middel van interactie met een sociaal-culturele omgeving gekneed worden tot 
habits kan beschouwd worden als Deweys concept van cultivering (Biesta 1992:61). 
 Dewey gaat ervan uit dat impulsen, ofwel ‘original, unlearned activity’, ondanks hun 
secundaire betekenis, wel degelijk een belangrijke rol spelen bij het menselijk handelen 
(MW14:67). Als een soort fundament waarop habits gebouwd kunnen worden, zijn ze van 
essentieel belang. Zonder impuls, maar met dierlijk instinct, zou de mens niet in staat zijn 
habits te vormen en te veranderen. Dierlijke instincten laten geen plaats voor intelligente 
sturing van gedrag. Impulsen daarentegen, ‘are the pivots upon which the re-organisation of 
activities turn, they are agencies of deviation’ (MW14:67). Zij vormen het onbepaalde 
element tussen oude en nieuwe, tussen conservatieve en intelligente habits. Ze maken het 
mogelijk om het menselijk gedrag aan te passen aan nieuwe natuurlijke en sociale 

                                                
4 ‘With a human being [impuls] is as meaningless as a gust of wind on a mudpuddle apart from a direction given 
it by the presence of other persons, apart from the responses they make to it. It is a physical spasm, a blind 
dispersive burst of wasteful energy. It gets quality, significance, when it becomes a smouldering sullenness, an 
annoying interruption, a peevish irritation, a murderous revenge, a blazing indignation. And although these 
phenomena which have a meaning spring from original native reactions to stimuli, yet they depend also upon the 
responsive behavior of others’ (MW14:65-66; cursivering door mijzelf, L.L.). 
5 ‘The inchoate and scattered impulses of an infant do not coordinate into serviceable powers except through 
social dependencies and companionships. His impulses are merely starting points for assimilation of the 
knowledge and skill of the more matured beings upon whom he depends. They are tentacles sent out to gather 
that nutrition from customs which will in time render the infant capable of independant action’ (MW14:68). 
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omstandigheden. Voor een goed begrip van sociale veranderingen is de veronderstelling van 
het bestaan van impulsen dan ook noodzakelijk, immers: ‘The hen proceeds the egg. But 
nevertheless this particular egg may be so treated as to modify the future type of hen’ 
(MW14:68).   
  
4.2.3 De instincttheoretici  
Deweys argumenten voor het bestaan van impulsen zijn vaak gegoten in de vorm van kritiek 
op het concept van instinct dat in het begin van de twintigste eeuw onder psychologen 
bijzonder populair is.6 Volgens Rieff is Human Nature and Conduct vooral gericht tegen de 
psychoanalyse waarvan Freud de bekendste vertegenwoordiger is (Rieff 1992:55). Westbrook 
beschouwt Human Nature and Conduct vooral als een kritiek op William McDougalls 
Introduction to Social Psychology (1908) waarin wordt beweerd dat instinct de voornaamste 
factor is in de sociale psychologie (Westbrook 1991:287). De aandacht voor de relatie tussen 
Dewey en Freud ligt het meest voor de hand omdat in Human Nature and Conduct vier 
expliciete verwijzingen naar de psychoanalyse voorkomen (Levitt 1960:151-152). Vooral na 
het verschijnen van Morton Levitts Freud and Dewey on the Nature of Man (1960) is er enige 
literatuur verschenen over dit thema (Levitt 1960, Feuer 1960, Rieff 1992/1959, Karier 
1992/1963; cf. Nathanson 1951:70).7 De impliciete verwijzingen naar McDougall zijn voor 
de hedendaagse lezer moeilijker op te sporen. Dit is vooral te wijten aan de huidige 
onbekendheid van deze psycholoog die Dewey in Human Nature and Conduct niet bij naam 
noemt. Deweys kritiek op de instincttheoretici is gegoten in een vorm waar ik in paragraaf 1.8 
reeds op heb gewezen. Met deze kritiek pretendeert Dewey niet een adequaat beeld te 
schetsen van zijn discussiepartners. Een analyse van Deweys instinctkritiek geeft geen 
nauwkeurig inzicht in de opvattingen van genoemde psychologen, maar werkt verhelderend 
ten aanzien van zijn eigen concept van impuls. Daarom zal ik enkele opmerkingen maken 
over de positie die Dewey inneemt ten opzichte van Freud en McDougall. 
 William McDougall (1871-1938) is de eerste experimentele psycholoog in Oxford. Hij 
is sterk beïnvloed door het werk van William James en levert op zijn beurt kritiek op het 
behaviorisme. In zijn invloedrijkste boek, Introduction to Social Psychology, formuleert hij 
zijn controversiële theorie van de instincten. McDougall fundeert het menselijk gedrag op 
biologische factoren. Instincten definieert hij als ‘inherited or innate psycho-physical 
disposition[s] which determine its possessor to perceive, and to pay attention to, objects of a 
certain class, to experience an emotional excitement of a particular quality upon perceiving 
such an object, and to act in regard to it in a particular manner, or, at least, to experience an 

                                                
6 ‘[T]he development of native impulse must be stated in terms of acquired habits, not the growth of customs in 
terms of instincts’ (MW14:66). Instincten speelden destijds vrijwel dezelfde rol bij de verklaring van menselijk 
gedrag als tegenwoordig genen (cf. Fesmire 2003:23). 
7 Daarna is het pas Dalton die wijst op Deweys kritiek op de psychoanalyse in Experience and Nature (Dalton 
2002:126-141). 
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impulse to such action’ (McDougall 1960:25; cf. McDougall 1924:667). McDougall houdt er 
een darwinistische benadering van instincten op na. Ze zijn het resultaat van de biologische 
aanpassing van organismen aan hun omgeving. In Introduction to Social Psychology geeft hij 
een opsomming van de belangrijkste instincten en de daarbij horende emoties op basis 
waarvan het menselijk gedrag kan worden verklaard. Ook sociaal gedrag ziet McDougall als 
resultante van instincten. Als psychofysische disposities zijn instincten, zoals bijvoorbeeld 
angst en boosheid, onveranderlijk en worden ze niet gedetermineerd door de objecten op 
basis waarvan ze tot bepaalde handelingen aanzetten (Mead 1908:386). Deze 
veronachtzaming van de invloed van de sociale omgeving op het gedrag is een van de 
onderdelen van McDougalls theorie die Dewey in Human Nature and Conduct kritiseert. Het 
feit dat Dewey de titel van McDougalls boek onveranderd overneemt als ondertitel van 
Human Nature and Conduct kan volgens mij gezien worden als een impliciete kritiek aan het 
adres van deze destijds in de academische wereld bekende psycholoog. In een artikel uit 1924 
beschouwt McDougall Dewey als een van de belangrijkste opponenten van zijn 
instinctconcept (McDougall 1924:658-666). 
 Wie bekend is met het werk van Freud (1856-1939) zal verbaasd zijn dat Dewey de 
vader van de psychoanalyse aanduidt als instincttheoreticus. De oorzaak hiervan is te wijten 
aan het feit dat Freuds concept van drift (Trieb) lange tijd in het Engels ten onrechte is 
vertaald als instinct. Dewey is nergens expliciet in discussie gegaan met het werk van Freud. 
In zijn verzameld werk komt de naam van Freud slechts drie keer voor. Naast Human Nature 
and Conduct waarin Dewey kritiek levert op Freuds driftenleer zet hij zich in Experience and 
Nature af tegen Freuds opvatting van geest (mind). Waarschijnlijk heeft Dewey zich niet 
gewijd aan een grondige bestudering van de psychoanalyse.8 Volgens Allport heeft Dewey 
nooit echt vat gekregen op Freuds psychologie (Levitt 1960:164). Het is dan ook opmerkelijk 
dat Rieff Deweys analyse van het menselijk gedrag in Human Nature and Conduct 
beschouwt als de meest scherpzinnige kritiek op Freuds driftenleer (Rieff 1959:30; cf. 
Westbrook 1991:291-292). Dewey staat positief tegenover Freuds klinische benadering van 
psychologische vraagstukken, maar kan geen waardering opbrengen voor diens aanname van 
het onderbewuste als een opzichzelfstaand domein van krachten die het handelen sturen.9  

Levitt, die een vergelijking maakt tussen Deweys en Freuds opvattingen met betrekking 
tot de menselijke aard, beweert dat Deweys en Freuds denken meer overeenkomsten vertonen 
dan over het algemeen wordt aangenomen (Levitt 1960). Deze bewering heeft nogal wat 

                                                
8 Freud van zijn kant was op de hoogte van het werk van Dewey. Max Eastman citeert de volgende uitspraak 
van Freud: ‘John Dewey is one of the few men in the world for whom I have a high regard’ (Levitt 1960:167). 
9 De psychoanalyse veronderstelt het bestaan van een domein van onbewuste psychische toestanden. Dit 
domein, het onbewuste, wordt gevormd door contacten met en conflicten tussen mensen en ligt ten grondslag 
aan bepaalde vormen van gedrag. Net als Dewey lijkt de psychoanalyse met deze opvatting de rol van de sociale 
omgeving te benadrukken (MW14:61). Met de conceptie van het onbewuste als een transcendent 
bewustzijnsdomein blijft de psychoanalyse echter geworteld in het dualisme van de traditionele psychologie.  
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kritische reacties opgeroepen (Zedler 1961:381; Wolman 1961:229).10 Gesteld kan worden 
dat Dewey en Freud in hun jonge jaren overeenkomstige onderzoeksmethoden hanteerden en 
veel dezelfde literatuur bestudeerden (Dalton 2002: 127, 129). Beide denkers zijn sterk 
beïnvloed door het darwinisme en beide gaan uit van het belang van de interactie tussen 
individu en omgeving. Na de eeuwwisseling verwijderen hun benaderingen van 
psychologische problemen zich van elkaar. Voor Freud blijft het individu de centrale eenheid 
van onderzoek, terwijl voor Dewey de cultuur steeds meer een centrale rol gaat spelen. 
Volgens Dalton neemt Freud vanaf het begin van de twintigste eeuw een neolamarckiaanse 
positie in, beroept hij zich op gedateerde wetenschappelijke literatuur en neemt hij een 
ongebruikelijk somatische, seksuele conceptie van psychische disposities aan ter 
onderbouwing van zijn theorie. Dewey, die zich in die tijd op de hoogte houdt van de meest 
actuele stand van het neurofysiologisch onderzoek, ontwikkelt een positievere kijk op het 
menselijk handelen en wijst op de mogelijkheid tot intelligente verbetering van ongewenst 
gedrag (Dalton 2002:127). 
 Deweys oppervlakkige kennis van Freud heeft hem niet doen inzien dat er in 
werkelijkheid niet zo’n groot verschil bestaat tussen zijn impulsconcept en Freuds driftenleer. 
Wat in het Engels vertaald is als instinct beschouwt Freud niet als een rigide, aangeboren 
eigenschap die het handelen verregaand bepaalt, maar als een historisch veranderlijke 
somatische impuls. Freuds term Trieb had dan ook beter in het Engels vertaald kunnen 
worden als drive of impulse (Bettelheim 1984:103-107). 
 
4.2.4 Deweys kritiek op de aanname van instincten 
Alvorens over te gaan tot Deweys functionalistische toepassing van impuls in het belang van 
de reconstructie van habits, zal ik hier enkele bezwaren van Dewey op de aanname van 
instincten bespreken. Deze beschrijving van Deweys kritiek staat, net zoals die kritiek zelf, in 
dienst van Deweys eigen analyse van het menselijk gedrag. Deweys kritiek is soms empirisch 
van aard in die zin dat het poneren van instincten niet overeenkomt met de waarneembare 
werkelijkheid waarin de omgeving van het handelend individu een duidelijke invloed heeft op 
zijn gedrag. Daarnaast is Deweys kritiek vaak gericht op enkele volgens hem slechte 
denkwijzen die aan de aanname van instincten ten grondslag liggen. 

Psychoanalytici als Freud en Jung en psychologen als McDougall gaan ervan uit dat er 
bij de mens sprake is van een aantal instincten die elk een bepaalde psychologische 
gesteldheid oproepen welke zich vervolgens uit in een bepaalde handeling. Deze psychologen 
beschrijven instincten als entiteiten die zowel biologisch als psychisch van aard zijn (Rieff 
1992:55). Voor Dewey is de aanname van natuurlijke onveranderlijke neigingen tot bepaalde 

                                                
10 Ook Nathanson wijst op, mijns inziens vergezochte, overeenkomsten tussen Dewey en Freud wanneer hij 
schrijft: ‘[W]e can see the fruitful relation that is possible between the insights of Freud and his successors on 
the one hand and those of James and Dewey on the other. For what is ‘habit’ but a collective term for the things 
we do unthinkingly, unconsciously?’ (Nathanson 1951:69).  
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handelingen gebaseerd op een reductionistische denkwijze (Gouinlock 1972:101). Deze 
denkwijze negeert de doorslaggevende invloed die de omgeving uitoefent op het menselijk 
gedrag. In het voetspoor van Ockham ziet Dewey geen enkele reden voor de aanname van 
een niet empirisch waarneembaar endosomatisch domein van krachten die het menselijk 
gedrag beïnvloeden (MW14:61). 

De enorme verscheidenheid aan gebruiken die de sociale en culturele antropologie 
beschrijft, vormt een empirisch tegenbewijs voor de aanname van instincten. Daarnaast laat 
de geschiedenis zien dat zelfs in één en dezelfde cultuur de instituties door de tijd heen aan 
verandering onderhevig zijn.11 Het is volgens Dewey zeer onwaarschijnlijk dat deze 
verscheidenheid terug te voeren is op psychofysische eigenschappen die reeds bij de geboorte 
gegeven zijn en vaststaande gedragsvormen met zich meebrengen.12 Instincttheoretici dichten 
instincten kenmerken toe die in werkelijkheid eigen zijn aan gewoonten. Dergelijke verkeerde 
opvattingen van de menselijke aard ziet Dewey al bij de oude Grieken. Aristoteles beweert 
immers al dat sommige mensen van nature slaaf zijn (MW14:78). Als instincten werkelijk 
bepalend zouden zijn voor het gedrag zouden sociale veranderingen vrijwel onmogelijk zijn. 
Dewey gaat er juist van uit dat menselijke instincten, door hem aangeduid als impulsen, 
flexibel zijn en vatbaar voor verandering en aanpassing aan een veranderde omgeving.13 

McDougall onderscheidt in de mens een tiental verschillende instincten die ieder een 
bepaalde emotie oproepen (McDougall 1960:39-76). Elke emotie fungeert als dispositie tot 
bepaalde handelingen. Dewey ontkent niet het bestaan van gemoedstoestanden als angst, 
woede, rivaliteit en nijd. Wel ontkent hij dat aan deze gemoedstoestanden bepaalde krachten 
of instincten ten grondslag liggen. Een dergelijke opvatting komt volgens hem overeen met 
het denken van de premoderne natuurwetenschap die achter elk natuurlijk verschijnsel een 
bepaalde voor dat verschijnsel unieke kracht poneert. Premoderne fysici beweren 
bijvoorbeeld dat verbranding te wijten is aan verbrandingskracht en dat het vallen van een 
voorwerp het gevolg is van de inherente neiging van dat voorwerp om te vallen. Hoewel deze 
premoderne fysici specifieke verschijnselen in algemene begrippen proberen te vatten, maken 
zij zich bij hun poging tot blootlegging van causale relaties schuldig aan een verdubbeling 
van de verschijnselen die zij probeerden te verklaren.14 Pas nadat zij zich bewust werden van 
hun verkeerde benadering en hun op imposante krachten gebaseerde verklaringswijze 
vervingen door een gedetailleerde analyse van de te bestuderen objecten, vond vooruitgang 
plaats in kennis en beheersbaarheid van natuurlijke verschijnselen. In het begin van de 
                                                
11 ‘We thus miss the fact of history and also its lesson; the diversity of institutional forms and customs which the 
same human nature may produce and employ’ (MW14:79). 
12 ‘Since such a diversity cannot be attributed to an original identity, the development of native impulse must be 
stated in terms of acquired habits, not the growth of customs in terms of instincts’ (MW14:66) ... ‘which 
manifest themselves in specific acts in a one-to-one correspondence’ (MW14:104; cf. Biesta en Miedema 
1999:15). 
13 Greek slavery [en andere sociale instituties, L.L.] are social patterns ... Native human nature supplies the raw  
materials, but custom furnishes the machinery and the designs’ (MW14:78). 
14 ‘They converted a problem into a solution which afforded a simulated satisfaction’ (MW14:104). 
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twintigste eeuw staat deze vorm van wetenschappelijke benadering bij de 
gedragspsychologen nog in de kinderschoenen. Psychologen die de oorzaak van het gedrag 
leggen in instincten maken zich volgens Dewey schuldig aan dezelfde infantiele logische 
denkwijze als de premoderne wetenschap. Door het resultaat van een handeling te 
verdubbelen en vervolgens tevens als oorzaak aan te wijzen, beschrijven zij net als 
premoderne fysici een in werkelijkheid teleologische relatie als een causale relatie 
(MW14:79, 93, 104). In hun gedachtegang maken zij twee keer gebruik van dezelfde sociale 
gewoonte: eerst als bestaand feit en vervolgens als aangeboren oorzaak van dit feit.15 
Dezelfde logische denkfout maakt Freud wanneer hij de menselijke geslachtsdrift wijt aan 
een libidineuze impuls en McDougall wanneer hij de verschillende uitingen van angst 
toeschrijft aan een onveranderlijke vluchtimpuls. Deze denkfout is te wijten aan ‘both the 
consequences of artificial simplification and the transformation of social results into psychic 
causes’ (MW14:106).16 

Door de aanname van instincten negeren psychologen niet alleen de rol van de 
omgeving, maar ook de rol die het lichaam speelt in het menselijk gedrag. Door de 
veronachtzaming van deze twee aspecten hebben ze geen oog voor wat Dewey aanduidt als 
de kwalitatieve uniciteit van een impuls en de handeling waarin deze resulteert. Dit heeft 
gevolgen voor de manier waarop een handeling wordt beoordeeld en het resulterende 
waardeoordeel dat eraan wordt gegeven. 

In de eerste plaats is het hele organisme betrokken bij een bepaalde activiteit en niet 
slechts die delen ervan die bij die activiteit het meest in het oog springen of niet empirisch 
waarneembaar zijn zoals psychische krachten. Aangezien de toestand van het organisme door 
de tijd verandert, zullen dezelfde handelingen, op een verschillend tijdstip uitgevoerd, nooit 
gelijk zijn. Het organisme is immers een levend wezen dat onderworpen is aan het 
levensproces en geen machine die steeds dezelfde mechanische bewegingen uitvoert. Ook de 
omgeving waarin een handeling plaatsvindt, is nooit twee keer dezelfde (cf. Biesta 1992:60, 
n. 47). De omgeving waarin een handeling wordt voltrokken, is van invloed op de 
consequenties van de handeling en daardoor op de betekenis die aan de handeling wordt 
gegeven. De betekenis van een handeling ligt immers niet bij een aan die handeling ten 
grondslag liggende kracht, maar bij de consequenties van de handeling.17 

                                                
15 Dezelfde denkwijze, die Dewey spottend aanduidt als politieke zoölogie, heeft geresulteerd in begrippen als 
aangeboren denkwijze, volksgeest of tijdgeest. Als weergave van resultaten kunnen deze begrippen nuttig zijn, 
maar als verklarende termen ‘they work havoc with intelligence’ (MW14:79). 
16 ‘Just now another simplification is current. All instincts go back to the sexual, so that cherchez la femme … is 
the latest word of science with respect to the analysis of conduct’ (MW14:93). ‘Writers, usualy male, hold forth 
on the psychology of woman, as if they were dealing with a Platonic universal entity, … It would be as sensible 
to treat [historic conditions as are big battle ships] as effects of a single psychic cause as to attribute the 
phenomena of disturbance and conflict which accompany present sexual relations as manifestations of an 
original single psychic force or Libido’ (MW14:106-107). 
17 ‘Each [act] is what it is in virtue of its total interactions or correlations with other acts and with the environing 
medium, with consequences’ (MW14:107). 
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De consequenties van een handeling kunnen zowel plaatsvinden in het organisme als 
erbuiten. Een alcoholist bijvoorbeeld beschadigt niet alleen zijn lever, maar mogelijk ook de 
relaties met de mensen in zijn directe omgeving. De consequenties van een handeling zijn 
volgens Dewey de enige bronnen die betekenis verlenen aan die handeling (MW14:105). Het 
is op basis van deze betekenis dat een waardeoordeel aan een handeling kan worden gegeven. 
De consequenties van een handeling die hun weerslag vinden buiten het lichaam van de actor 
zijn volgens Dewey belangrijker voor de kwalitatieve beoordeling van die handeling dan de 
consequenties binnen het lichaam van de actor. De eerste zijn immers sociaal van aard.18 Een 
handeling beoordelen op basis van de onmiddellijke gemoedsgesteldheid die ze 
teweegbrengt, beschouwt Dewey als een vorm van zelfbedrog. Het oordeel van anderen, 
bepalend voor hun respons, is gebaseerd op de objectieve consequenties van de handeling en 
kan totaal verschillend zijn van het op de eigen gemoedsgesteldheid gebaseerde oordeel van 
de actor. Wil een actor een objectief oordeel vellen over zijn handeling dan moet hij zich 
daarbij baseren op het oordeel van zijn sociaal-culturele omgeving. De alcoholist komt tot een 
objectiever oordeel over zijn drankgebruik als hij zich baseert op de waarschijnlijk 
afkeurende houding die zijn vrienden ten opzichte daarvan innemen, dan wanneer hij zijn 
oordeel baseert op het lichamelijk genot dat de drank hem verschaft. 

De kwalitatieve uniciteit van een impuls verwijst dus naar de contextuele bepaaldheid 
van de handeling waarin hij resulteert. Elke mogelijke uiting van een impuls vindt plaats 
tijdens een unieke lichamelijke toestand van het individu in combinatie met een unieke 
toestand van de sociale omgeving. Een uiting van angst, woede of libido is daarom nooit twee 
keer precies dezelfde (MW14:107).19 

 
4.2.5 De invloed van de omgeving op menselijk gedrag: oorlog en kapitalisme 
Beïnvloed door empiristen als John Locke heeft de psychologie zich lange tijd 
geconcentreerd op het belang van zintuiglijke waarneming voor het menselijk gedrag. Dewey 
beschouwt het als een vooruitgang van zijn tijd dat de psychologische theorievorming haar 
aandacht ook richt op de rol van aangeboren eigenschappen. Wanneer de psychoanalyse 
echter probeert gecompliceerde sociale en individuele toestanden te verklaren door een 
directe verwijzing naar menselijke instincten, maakt zij zich volgens Dewey schuldig aan een 
geforceerd reductionisme. Ook bij de beschouwing van impulsen dient de psychologie altijd 

                                                
18 ‘For they are consequences in which others are concerned and which evoke reactions of favor and disfavor as 
well as cooperative and resisting activities of a more indirect sort’ (MW14:105). 
19 Deweys nadruk op de kwalitatieve uniciteit van een impuls is duidelijk gericht tegen McDougalls 
instinctconcept. In een recensie van McDougalls Introduction to Social Psychology beschrijft Mead dit concept 
als volgt: ‘The central part of the psycho-physical disposition, however, remains unchanged. Fear, anger, 
tenderness, as primitive characteristics of conscious experience are identical no matter what arouses them, or to 
what responses they give rise’ (Mead 1908:386). Deweys antwoord hierop luidt als volgt: ‘There is no one fear 
having diverse manifestations; there are as many qualitatively different fears as there are objects responded to 
and different consequences sensed and observed’ (MW14:107). 
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de sociale situatie als uitgangspunt van haar analyse te nemen.20 Dewey gaat ervan uit dat alle 
mensen beschikken over een ‘same capital-stock’ van aangeboren impulsen. Ondanks deze 
natuurlijke identiteit bestaat er in de verschillende culturen een enorme verscheidenheid aan 
instituties en customs. In paragraaf 4.2.4 wees ik er al op dat de biologische verschillen tussen 
de oorspronkelijk geografisch gescheiden volkeren volgens Dewey hiervoor geen voldoende 
verklaring leveren. De verklaring voor deze verscheidenheid ligt volgens Dewey bij sociale 
omgevingsfactoren.21 Het zijn deze omgevingsfactoren die de natuurlijke impulsen vorm 
geven en betekenis verlenen. Als de psychologie inzicht wil krijgen in het menselijk gedrag 
dan is het van belang te onderzoeken hoe ‘a native stock has been modified by interaction 
with different environments’ (MW14:67). 
 Psychologen als McDougall proberen de menselijke instincten te onderscheiden en te 
classificeren. Deze werkwijze brengt volgens Dewey het gevaar met zich mee dat specifiek 
hedendaagse maatschappelijke verschijnselen, die sociaal van aard zijn en ten grondslag 
liggen aan het huidige menselijke gedrag, worden gezien als effecten van universele 
aangeboren menselijke eigenschappen (cf. Neubert 1998:190). In het elfde hoofdstuk van 
Human Nature and Conduct, getiteld Classification of Instincts, geeft hij voorbeelden hiervan 
uit het verleden (Plato, Hobbes, Comte) en van recentere datum (alle bewuste handelingen 
zijn terug te voeren op eigenliefde; alle bewuste handelingen zijn terug te voeren op de wil tot 
macht; hebzucht als dominant instinct in de huidige economie). Elders in Human Nature and 
Conduct refereert Dewey aan Aristoteles’ visie op de aard van de mens en stelt hij dat de 
‘worldlywise Aristotle of today’ ervan uitgaat dat de instituties van oorlog en het 
kapitalistisch systeem diep geworteld zijn in de menselijke natuur (MW14:78).22 Ik zal deze 
laatste twee voorbeelden, die beide het gevolg zijn van de in paragraaf 4.2.4 beschreven 
premoderne denkwijze, hieronder uitwerken. 
 
4.2.5.a Oorlog als sociaal verschijnsel 
Het is niet toevallig dat Dewey oorlog als voorbeeld noemt van een sociaal verschijnsel dat 
ten onrechte wordt toegeschreven aan de menselijke aard. Tijdens het tweede decennium van 
de twintigste eeuw schrijft hij veel artikelen over de politieke verhoudingen in de wereld en 
de positie die de Verenigde Staten volgens hem tijdens en na de Eerste Wereldoorlog dienen 
in te nemen (Martin 2002:270, 278). Deweys pleidooi voor Amerika’s deelname aan de 
oorlog levert hem veel kritiek op (Handlin, Handlin 1982:xi-xii). Uit de opmerkingen die 

                                                
20 ‘[W]e need to know about the social conditions which have educated original activities into definite and 
significant dispositions before we can discuss the psychological element in society. This is the true meaning of 
social psychology’ (MW14:66). 
21 ‘The social environment acts through native impulses’ (MW14:15). 
22 ‘An infantile logic ... taught that opium put men to sleep because of its dormitive potency. We follow the same 
logic in social matters when we believe that war exists because of bellicose instincts; or that a particular 
economic regime is necessary because of acquisitive and competitive impulses which must find expression’ 
(MW14:79). 
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Dewey in Human Nature and Conduct maakt, blijkt dat er auteurs zijn die ervan uitgaan dat 
de mens oorlogszuchtige instincten bezit (MW14:79-82). Dewey ontkent niet dat oorlog het 
gevolg is van typisch menselijke gemoedstoestanden zoals vechtlust, toorn, rivaliteit, 
ijdelheid en dergelijke. Zonder deze gemoedstoestanden zou oorlog niet denkbaar zijn. Dit 
wil echter nog niet zeggen dat deze emotionele condities ook noodzakelijk tot oorlog leiden. 
Gemoedstoestanden als sympathie en medelijden zijn immers net zo kenmerkend voor de 
mens als vechtlust en toorn. Vanuit sociaal-psychologisch oogpunt is niet alleen het bestaan 
van al deze emoties van belang, maar ook de manier waarop ze zich uiten en de sociale 
omstandigheden die daaraan ten grondslag liggen.23  
 De geschiedenis leert volgens Dewey dat omstandigheden die oorlog veroorzaken tijd- 
en plaatsgebonden zijn. In de tijd van Homerus vormden liefde en roem geldige redenen voor 
oorlog. Deze klassieke drijfveren voor oorlog hebben tegenwoordig andere sociale 
uitingsvormen gekregen en zijn vervangen door motieven van politieke en economische aard. 
Hieruit concludeert Dewey dat het geen aangeboren instincten zijn, maar sociale toestanden 
die aan oorlog ten grondslag liggen.24 In de lijn van James pleit Dewey ervoor te zoeken naar 
een sociale uitlaatklep waarin impulsen een uitweg kunnen vinden die de samenleving ten 
goede komt. Hij spreekt van ‘the effective moralizing or humanizing of native impulses in 
times of peace’ (MW14:80). In hoofdstuk zeven zal blijken dat opvoeding en onderwijs 
volgens Dewey de aangewezen middelen zijn om ervoor te zorgen dat impulsen zich zodanig 
kunnen uiten dat ze een positieve bijdrage leveren aan het menselijk samenleven. 
  
4.2.5.b Kapitalisme als sociaal verschijnsel 
De tweede opvatting die Dewey beschrijft ter onderbouwing van zijn kritiek op de aanname 
van instincten heeft betrekking op het beloningssysteem dat kenmerkend is voor een 
kapitalistische economie. Deweys interesse voor sociaal-economische thema’s stamt reeds uit 
de jaren negentig van de negentiende eeuw. De vriendschap met Jane Adams en 
gebeurtenissen als de Pullman strike25 hebben zijn ideeën met betrekking tot economische 
verhoudingen in de samenleving op blijvende wijze beïnvloed. De politieke situatie in 
Chicago is echter van dien aard dat publicatie van artikelen waarin de bestaande 
machtsverhoudingen worden gekritiseerd Deweys baan op de universiteit in gevaar zou 
kunnen brengen. Deweys eerste sociaal-politieke teksten verschijnen dan ook pas tijdens zijn 
aanstelling in New York (Westbrook 1991:86-92). Een andere bron van kennis op 
                                                
23 Dewey verwijst naar William James’ artikel ‘The moral equivalent of war’ waarin James op basis van het 
universeel voorkomen van oorlog besluit tot het bestaan van een onuitroeibaar strijdlustig instinct. James vraagt 
zich echter af of de interactie van het grote aantal impulsen die resulteert in de oorlogzuchtige impuls geen 
alternatief resultaat kan opleveren. Als James de Eerste Wereldoorlog zou hebben meegemaakt, zou hij volgens 
Dewey tot het inzicht zijn gekomen dat het sociale instituties zijn die oorlog doen ontstaan (cf. MW14:79-80).  
24 ‘War is thus seen to be a function of social institutions, not of what is natively fixed in human constitution’ 
(MW14:81).  
25 Voor een beschrijving van deze historische staking van arbeiders uit de spoorwegindustrie zie Menand 
2001:289-298. 
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economisch terrein is Deweys broer Davis die als econoom verbonden is aan het 
Massachusetts Institute of Technology. Dewey leest alle boeken van zijn broer en 
correspondeert met hem over sociale en economische onderwerpen (Martin 2002:170). 

Wetenschappers die de bestaande economische instituties als eigendom en winstbejag 
beschouwen als resultante van de menselijke natuur huldigen volgens Dewey twee 
discutabele uitgangspunten. In de eerste plaats gaan zij ervan uit dat niemand zonder daarvoor 
beloond te worden werk zal verrichten dat de gemeenschap ten goede komt. Aan dit 
uitgangspunt ligt vervolgens de opvatting ten grondslag dat de mens externe prikkels behoeft 
om zijn natuurlijke toestand van rust te verlaten. Deze laatste opvatting die aan de mens een 
intrinsieke inertie toeschrijft, botst volgens Dewey met het gezond verstand. Uit het gedrag 
van kinderen valt duidelijk op te maken dat, hoewel rust een natuurlijke behoefte is, activiteit 
geen externe aanzet behoeft.26 Aangezien een mens van nature een actief wezen is, is het 
absurd om te vragen naar motieven voor het feit dat hij handelt. Ook met deze opvatting 
kritiseert Dewey McDougall volgens wie motieven voor het handelen uiteindelijk terug te 
voeren zijn op instincten (cf. Mead 1908:386).  

De vraag naar motieven voor het handelen wordt volgens Dewey pas relevant als het 
gaat om de morele waardering van specifieke handelingen. Deze waardering vindt plaats als 
de gevolgen van de betreffende handeling bekend zijn. Dewey definieert een 
handelingsmotief als een onderdeel van een handeling dat resulteert in bepaalde gevolgen.27 
Volgens Dewey dient een handeling altijd beoordeeld te worden op haar gevolgen en niet op 
de intenties die eraan ten grondslag liggen. De intenties die aan de handeling ten grondslag 
liggen, leiden immers niet noodzakelijk tot de beoogde gevolgen van die handeling, maar 
moeten opgevat worden als tendenties. Een motief is causaal gezien niet de oorzaak van een 
handeling, maar een onderdeel van die handeling dat de tendentie vertoont bepaalde gevolgen 
voort te brengen (Murphey 1988:xv-xvi). De morele waardering van een handeling is 
afhankelijk van de reactie van de sociale omgeving op de consequenties ervan. Daarom dient 
een actor teneinde zich moreel te gedragen zijn gedrag te beoordelen zoals anderen dat doen, 

                                                
26 ‘In truth man acts anyway, he can’t help acting. In every fundamental sense it is false that a man requires a 
motive to make him do something. … While a man is awake he will do something, if only to build castles in the 
air’ (MW14:84). 
27 ‘A motive is then that element in the total complex of a man’s activity which, if it can be sufficiently 
stimulated, will result in an act having specified consequences. … A motive does not exist prior to an act and 
produce it. It is an act plus judgement upon some element of it, the judgement being made in the light of the 
consequences of the act’ (MW14:84-85). Voor een goed begrip van Deweys opvatting van handelingsmotief is 
het wellicht verhelderend te letten op de analogie met de moderne natuurwetenschap. De Newtoniaanse 
mechanica gaat ervan uit dat een massa die in een rechte lijn beweegt geen oorzaak nodig heeft om die 
beweging voort te zetten. Slechts als een verandering optreedt in de snelheid of de richting van die bewegende 
massa moet daar een oorzaak voor aan te wijzen zijn. Deze oorzaak is nooit de veroorzaker van de beweging op 
zich omdat alle massa in beweging is en rust wordt beschouwd als een relatief begrip. Motieven liggen volgens 
Dewey niet ten grondslag aan het handelen, maar aan de gewenste resultaten van bepaalde handelingen. 
Garrison beschrijft Deweys opvatting van motief als volgt: ‘Motivation means redirecting the action of the self, 
not causing it. Motivation thus unifies the interests that form the core of the self with the objects (and objectives) 
that alter the direction of activity’ (Garrison 1998:68). 
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namelijk op basis van de overeenkomst met het sociaal wenselijke. De mens heeft dus geen 
natuurlijke aanzet tot bepaalde handelingen nodig, maar het vermogen zijn gedrag gepaard te 
laten gaan met een reflectie op de resultaten ervan (MW14:86). Daarom kan Dewey beweren 
dat het toeschrijven van een motief aan een handeling onderdeel uitmaakt van de morele 
waardering van die handeling en niet de oorzaak van die handeling vormt.  
 Zo beschouwd is een motief niets anders dan een bouwsteen van de betekenis van een 
handeling. Gezien de vele mogelijke consequenties van een handeling zijn er evenveel 
mogelijke motieven om te handelen. Waarom, vraagt Dewey zich af, erkent de economie 
persoonlijk gewin als enig motief voor arbeid? Afgezien van het feit dat elke wetenschap zich 
bedient van simplificaties bij de beschrijving van haar object moet de reden gezocht worden 
bij sociale omstandigheden die het belang van gewin onderschrijven. De sociale 
omstandigheden waarbij productieve arbeid wordt verricht, zijn blijkbaar van dien aard dat 
deze arbeid niet meer wordt verricht vanwege haar intrinsieke betekenis, maar alleen nog bij 
het vooruitzicht op een beloning die de ongemakken van de arbeid ruimschoots compenseert. 
Net als in het vorige voorbeeld liggen ook hier geen instincten, maar sociale oorzaken aan het 
handelen ten grondslag.  
 Met beide voorbeelden wil Dewey laten zien hoe impulsen en de sociale omgeving zich 
tot elkaar verhouden. Hoewel impulsen aangeboren zijn, hebben zij niet van nature bepaalde 
habits tot gevolg. Het zijn bestaande habits die vorm geven aan de op zich niet 
gepredetermineerde impulsen.28 Hoewel bestaande instituties als oorlog en economische 
arbeidsverhoudingen voor velerlei kritiek vatbaar zijn, blijven ze hardnekkig voortbestaan. 
Dit ontlokt volgens Dewey bij instincttheoretici de ongefundeerde overtuiging dat dergelijke 
customs of instituties voortvloeien uit de natuurlijke aard van de mens. Pas als deze opvatting 
verlaten wordt en de psychologie openstaat voor de dominante invloed van de sociale 
omgeving op het menselijk gedrag komt de mogelijkheid in zicht dit proces te beïnvloeden. 
 
4.2.6 De rol van impulsen voor de continuïteit en verandering van habits 
Om te kunnen voortbestaan, moeten habits overgedragen worden aan mensen die deze habits 
nog niet bezitten, zoals kinderen of nieuwkomers in de sociale gemeenschap die er andere 
dan de heersende habits op na houden. Jongeren en immigranten zullen dit proces van habit-
overdracht altijd in bepaalde mate op eigen wijze beïnvloeden. Een goed voorbeeld hiervan is 
het leren van taal. Hoewel ouders niets anders beogen dan het doorgeven van hun taal en 
kinderen slechts hun moedertaal willen leren, gaat het proces van taaloverdracht altijd 

                                                
28 ‘Like Greek slavery or feudal serfdom, war and the existing economic regime are social patterns woven out of 
the stuff of instinctive activities. Native human nature supplies the raw materials, but custom furnishes the 
machinery and the designs’ (MW14:78), ‘It exemplifies our leading proposition that social customs are not 
direct and necessary consequences of specific impulses, but that social institutions and expectations shape and 
crystallize impulses into dominant habits’ (MW14:86), ‘Habits once formed perpetuate themselves, by acting 
unremittingly upon the native stock of activities. Man is a creature of habit, not of reason nor yet of instinct’ 
(MW14:88). 
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gepaard met onbedoelde veranderingen in taalgebruik. Ook als er sprake is van een grote 
groep immigranten met dezelfde culturele achtergrond zullen er nieuwe woorden aan een 
bestaande taal worden toegevoegd. Daarom stelt Dewey dat in een menselijke samenleving 
altijd een vernieuwingsproces werkzaam is.29 Dit met habit-overdracht gepaard gaande proces 
van vernieuwing, dat essentieel is voor een adequaat begrip van menselijk samenleven, 
verloopt grotendeels onbewust en onbedoeld.  

Naast de neiging om bestaande habits aan de volgende generatie door te geven, heerst 
er onder volwassenen bewondering voor de ongevormde en onbevooroordeelde wijze waarop 
kinderen hun omgeving benaderen. In het naïef omgaan van het kind met zijn omgeving zien 
volwassenen de mogelijkheid tot verbetering van sociale toestanden. Deze dubbele houding 
ten opzichte van kinderen leidt volgens Dewey tot een contradictie in de pedagogische 
opvattingen van volwassenen. Enerzijds streven zij ernaar bij hun kinderen een statisch en 
perfect karakter te ontwikkelen dat in staat is alle problemen op dezelfde geschikte wijze op 
te lossen. Anderzijds verafschuwen zij starheid en loven zij vrijheid en contingentie die recht 
doen aan de plasticiteit en spontaniteit van menselijk gedrag. Aan deze contradictie is volgens 
Dewey alleen te ontkomen als impulsen gezien worden als mogelijkheidsvoorwaarde voor de 
voortdurende reorganisatie van customs en instituties (MW14:72). 
 Impulsen vormen de voorwaarde voor de veranderlijkheid van habits. Habits 
veranderen als ze botsen met elkaar of met de eisen die de omgeving aan hen stelt. Als het 
vermogen om habits te veranderen zou ontbreken dan zouden de samenleving en haar 
instituties moeilijk te veranderen zijn. Uit de geschiedenis blijkt echter dat de samenleving al 
naar gelang de omstandigheden buigzaam en veerkrachtig is. De flexibiliteit van de 
samenleving toont zich volgens Dewey het sterkst tijdens buitengewone omstandigheden 
zoals in tijden van oorlog en revolutie, bij het op de voorgrond treden van heldhaftige 
individuen en als gevolg van de komst van grote groepen migranten (MW14:73). Historische 
verandering is volgens Dewey meestal niet het gevolg van een intelligent ingrijpen van de 
mens in zijn sociale omstandigheden maar het resultaat van dergelijke toevallige 
gebeurtenissen.30  
 Het is volgens Dewey nooit zo dat op een bepaald tijdstip alle impulsen gevormd zijn 
tot habits. Daarom is er altijd een bepaald aantal niet functionerende impulsen ter 
beschikking. Tijdens uitzonderlijke maatschappelijke omstandigheden als oorlog, revolutie of 
migratie zien deze ongebruikte impulsen de kans schoon zich alsnog te uiten in handelingen. 
Conservatieve habits zijn alleen nuttig onder stabiele omstandigheden. Wanneer in een 
situatie van maatschappelijke onrust habits plaats maken voor impulsieve handelingen blijkt 

                                                
29 ‘In a definite sense, then, a human society is always starting afresh. It is always in process of renewing, and it 
endures only because of renewal. … the reconstruction wrought in habits because of the fact that they can be 
transmitted and be made to endure only through contact with persons having different habits’ (MW14:69). 
30 ‘Instead of constantly utilizing unused impulse to effect continuous reconstruction, we have waited till an 
accumulation of stresses suddenly breaks through the dikes of custom’ (MW14:73). 
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hoe zwak de kracht is waarmee habits het menselijk gedrag beheersen.31 Naarmate de 
bestaande gewoontes onbuigzamer zijn, kunnen de ongebruikte impulsen die tijdens 
maatschappelijke onrust vrijkomen zich moeilijker uiten en zullen ze dat op 
ongecoördineerde en irrationele wijze doen. Een dergelijke uitbarsting van impulsen door 
plotselinge, contingente externe factoren kan gepaard gaan met maatschappelijke chaos. 
Dewey is dan ook voorstander van maatschappelijke veranderingen die niet aan het toeval 
worden overgelaten, maar bewust door de samenleving worden gestuurd. Wanneer 
voortdurend op een bewuste wijze gebruik wordt gemaakt van de ongebruikte impulsen is er 
volgens Dewey sprake van een leerproces ofwel van educatieve groei. Dit kan voorkomen dat 
de instituties van de samenleving ‘petrify into rigidity’ en er sprake is van ‘social arterial 
sclerosis’ (MW14:73) waardoor maatschappelijke veranderingen slechts door eruptieve 
sociale ontwikkelingen tot stand kunnen komen. Door tijdens uitzonderlijke maatschappelijke 
situaties op intelligente wijze gebruik te maken van ongebruikte impulsen kunnen habits 
afgestemd worden op de nieuwe eisen van de samenleving. 
 
4.2.7 Sublimatie van impulsen 
Wanneer habits als een soevereine macht over impulsen zouden heersen, lijkt sociale 
verandering een utopische wens. De oorspronkelijke flexibiliteit van de menselijke natuur zou 
dan immers volledig worden ingedamd. Hoewel habits een conservatieve invloed op het 
gedrag uitoefenen, kunnen zij in de vorm van intelligente habits een positieve bijdrage 
leveren aan de potentie van impulsen tot sociale en institutionele hervormingen.32 Deweys 
concept van sublimatie vormt hierbij een sleutelterm. 
 Een impuls kan zich volgens Dewey op drie verschillende manieren uiten. Hij kan zich 
op een onbepaalde, onbeheerste manier uiten zoals dat voorkomt bij kinderen of bij 
volwassenen die in ongerichte woede uitbarsten. In zo’n geval is er sprake van ‘a surging, 
explosive discharge – blind, unintelligent … immediately expressed in isolated spasmodic 
action’ (MW14:108).  

Een andere mogelijkheid is dat impulsen onderdrukt worden en zich daardoor niet 
kunnen uiten. Waar Freud spreekt van repressie van instincten in de zin van verdringing naar 
het onbewuste hanteert Dewey de term suppressie. Onderdrukte impulsen leiden een 
verborgen, afwachtend bestaan. Wanneer ze een kans zien zich alsnog te uiten, veroorzaken 
ze allerlei handelingen die zowel intellectueel als moreel pathologische vormen aannemen 
(MW14:109). De mogelijke pathologische uitingsvormen van impulsen duidt Dewey aan met 
de term reactie. Een reactie uit zich in een toevlucht tot sociaal afkeurenswaardig gedrag 

                                                
31 ‘At critical moments of unusual stimuli the emotional outbreak and rush of instincts dominating all activity 
show how superficial is the modification which a rigid habit has been able to effect’ (MW14:72). 
32 In Human Nature and Conduct wijst Dewey meermaals op het belang van institutionele hervormingen ofwel 
sociale reconstructie zonder dit expliciet te thematiseren. In hoofdstuk zes zal ik hier uitgebreid op terugkomen 
en wijzen op het belang van Human Nature and Conduct voor Deweys politieke filosofie. 
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zoals bijvoorbeeld overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik of seksuele losbandigheid. 
Reacties zijn het gevolg van impulsen die zich niet hebben kunnen uiten in alledaagse 
activiteiten van arbeid en recreatie.33 Dewey geeft twee voorbeelden van mensen bij wie 
reactief gedrag te verwachten valt. Als eerste voorbeeld wijst Dewey op werknemers die hun 
dagen vullen met monotoon en vermoeiend werk, vrij van eigen inbreng en 
verantwoordelijkheid. Hun verbeeldingskracht wordt onderdrukt en hun zelfbeeld kenmerkt 
zich door minderwaardigheid. Impulsen die zich normaal uiten in activiteiten als inventiviteit, 
planning en oordeelsvorming zullen zich nu uiten in allerlei vormen van excessief gedrag.34 
Als tweede voorbeeld wijst Dewey op mensen met dagelijkse bezigheden van intellectuele en 
beleidsmatige aard. In tegenstelling tot de vorige categorie zijn hun bezigheden niet 
monotoon maar eenzijdig door overspecialisatie. Daarnaast gaan deze mensen gebukt onder 
een te grote verantwoordelijkheid. Ook hier zullen impulsen die zich niet normaal kunnen 
uiten excessief gedrag veroorzaken.35 Beide voorbeelden van situaties waarin reacties 
voorkomen, tonen aan dat onderdrukte impulsen leiden tot het zoeken naar voldoening in 
vormen van immoreel gedrag. Dergelijke vormen van bevrediging schenken geen objectieve 
voldoening. De redenen waarom de impulsen onderdrukt worden, blijven immers bestaan. 
Deze vorm van behoeftebevrediging is onverzadigbaar en leidt slechts tot intensievere 
reacties: ‘Orgies of pleasure-seeking, varying from saturnalia to mild sprees, result’ 
(MW14:110). 
 Een impuls kan echter ook gesublimeerd worden, dat wil zeggen ‘become a factor 
coordinated intelligently with others in a continuing course of action’ (MW14:108). Deze 
werking van impulsen, waarbij ze fungeren als mogelijkheidsvoorwaarde voor het op 
intelligente wijze aanpassen van habits aan de eisen die de omgeving eraan stelt, is volgens 
Dewey hun meest wenselijke uitingswijze. Een handeling gebaseerd op gesublimeerde 
impulsen ontstaat uit een veelheid van onbepaalde impulsen die gevormd worden door 
onderlinge interactie als antwoord op verschillende omgevingsfactoren. Zo kan boosheid door 
sublimatie veranderen in de overtuiging dat sociaal onrecht verholpen moet worden en een 
aanzet vormen tot handelingen die bijdragen tot sociale rechtvaardigheid (MW14:108).36 
 Het is volgens Dewey niet zo dat gesublimeerde impulsen een voldoende alternatief 
vormen voor de problemen die onderdrukte impulsen met zich meebrengen. Zelfs als de 
dagelijkse bezigheden van de mens beter zouden worden aangepast aan de eisen van de 
sociale omgeving op een manier die denken en verbeeldingskracht stimuleert en een overdaad 
                                                
33 ‘A striking modern instance is the orgy of extravagance following upon the enforced economies and hardships 
of war, the moral let-down after its highstrung exalted idealisms, the deliberate carelessness after an attention 
too intense and too narrow’ (MW14:109). 
34 ‘They make foray into a more highly colored world … an artificial exaltation of their submerged and 
humiliated selves’ (MW14:109). 
35 ‘They seek relief by escape into a more sociable and easy-going world. The imperative demand for 
companionship … is met by convivial indulgence’ (MW14:109). 
36 ‘Or an excitation of sexual attraction may reappear in art or in tranquil domestic attachments and services’ 
(MW14:108). 
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aan stress voorkomt, zal er nog sprake zijn van onderdrukte impulsen. Om te voorkomen dat 
deze onderdrukte impulsen tot reacties zullen leiden, heeft de mens behoefte aan ‘special 
forms of action … forms that are significantly called re-creation’ (MW14:111). Vandaar dat 
Dewey vormen van recreatie zoals spelvormen en kunstzinnige uitingen een moreel belang 
toedicht. Recreatie in de vorm van een onderbreking van activiteiten als arbeid is volgens 
Dewey een morele noodzaak. Het maatschappelijk nut van spel en kunst ligt voor een deel 
juist in het voorkomen van overmaat aan en eenzijdigheid van dagelijkse handelingen; in 
‘softening rigidities, relaxing strains, allying bitterness, dispelling moroseness and breaking 
down the narrowness consequent upon specialized tasks’ (MW14:112). Spel en kunst als 
vormen van recreatie zijn moreel noodzakelijk omdat zij zorg dragen voor dat deel van de 
impulsen dat zich niet kan uiten in de dagelijkse activiteiten van werk en zorg.37  

De mogelijkheden van recreatieve bezigheden zoals sport, toneel en literatuur als 
uitlaatklep voor impulsen zijn volgens Dewey nog onvoldoende ingezien. Soms fungeren 
deze bezigheden zelfs als voeding voor buitensporigheden bij de uiting van reacties 
(MW14:111). Dat sommige auteurs recreatievormen afdoen als vulgaire bezigheden, is te 
wijten aan de formele gelijkenis met excessief gedrag. Zowel vormen van recreatie als 
excessief gedrag zijn het resultaat van het onvermogen van de dagelijkse activiteiten om alle 
impulsen tot hun recht te laten komen. Beide doen een beroep op de verbeeldingskracht ten 
koste van sociaal wenselijke handelingen. Beide zijn het gevolg van onvrede met de afname 
van betekenis die gepaard gaat met de uitoefening van alledaagse werkzaamheden. Daarom is 
het volgens Dewey niet mogelijk een regel op te stellen die bij directe waarneming van deze 
vormen van gedrag een onderscheid kan aanbrengen tussen ‘unwholesome stimulations and 
invaluable excursions into appreciative enhancements of life’ (MW14:113). Slechts de 
consequenties die deze vormen van gedrag met zich meebrengen, geven uitsluitsel over de 
vraag of de ermee gepaard gaande handelingen tot excessief of recreatief gedrag moeten 
worden gerekend. 
 Na uitvoerig kritiek te hebben geleverd op het concept van instinct in de psychologie 
van zijn tijd neemt Dewey met de term sublimatie een van de begrippen van de 
psychoanalyse over in zijn eigen theorie (Westbrook 1991:291). Net zoals met veel andere 
termen geeft hij ook aan deze term een eigen invulling. Hierbij neemt Dewey de stelling van 
de moderne natuurwetenschap dat natuurlijke energieën convertibel zijn tot uitgangspunt. In 
de sociale wetenschappen is deze kennis volgens Dewey nog niet voldoende doorgedrongen 
(MW14:80). Freud ziet sublimatie als een afweermechanisme waardoor primitief-infantiele 
driften kunnen worden gemodificeerd tot sociaal acceptabele vormen van gedrag waarbij 
tevens het oorspronkelijke doel van de driften wordt bevredigd. Sublimatie is voor Freud een 

                                                
37 Het is niet zo dat er impulsen zijn die zich door hun aard niet kunnen uiten in alledaagse habits. Impulsen zijn 
immers ongevormd. Het aantal impulsen is te groot om volledig gesublimeerd te worden. Spel en kunst zijn 
daarom ‘required to take care of the margin that exists between the total stock of impulses that demand outlet 
and the amount expended in regular action’ (MW14:111).  
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precair proces waarbij de dreiging van conflict tussen de culturele gedragspatronen en 
instincten blijft bestaan.38 In het verlengde van de Amerikaanse traditie van een op de 
toekomst gericht liberaal optimisme geeft Dewey aan sublimatie een positievere interpretatie. 
Sublimatie is voor Dewey een bewuste onderneming waarbij een intelligente benadering van 
vormen van sociaal conflict resulteert in een aanpassing van habits aan de eisen van de 
sociale omgeving. 

Voor Dewey fungeert het begrip sublimatie als uitweg uit de impasse waarnaar de 
verhouding tussen impuls en habit leidt. Door impulsen te sublimeren, wordt de 
conservatieve werking van habits omgezet in een progressieve waarbij impuls en habit van 
antagonistische tot samenwerkende krachten worden gesmeed. Er zijn volgens Dewey twee 
mogelijkheden om een dergelijke situatie te bewerkstelligen waarbij aan de beschreven 
vicieuze cirkel ontsnapt wordt en gewenste sociale veranderingen tot stand kunnen worden 
gebracht. In de eerste plaats biedt opvoeding en onderwijs de mogelijkheid om toekomstige 
generaties in staat te stellen er andere habits op na te houden. Een tweede mogelijkheid om 
aan de beschreven vicieuze cirkel te ontsnappen en om gewenste sociale veranderingen tot 
stand te brengen, ontstaat wanneer in een samenleving sociale problemen ontstaan doordat 
habits en instituties met elkaar of onderling in conflict raken.39 Dit verschijnsel dat zich in 
vrijwel elke moderne complexe samenleving voordoet, zal in goede banen moeten worden 
geleid. Een terugkeer naar oude habits is volgens Dewey geen optie omdat hun 
onbuigzaamheid juist de belangrijkste oorzaak is van de bestaande sociale problemen. Het 
ligt in het streven van Deweys theorie van het handelen om een manier te vinden waarmee 
aangeboren impulsen op intelligente wijze aangewend kunnen worden ter constructie van 
habits die niet conflicteren, maar in harmonie verkeren met de sociale omgeving waarin zij 
operatief zijn. Impulsen die in een proces van secundaire ervaring gesublimeerd worden, 
liggen ten grondslag aan Deweys concept van continuïteit of groei van ervaring.40 
 
4.2.8 Overgang naar intelligentie 
Deweys theorie van impulsen vormt een kritiek op de traditionele individualistische stroming 
binnen de psychologie die de mens bestudeert onafhankelijk van zijn omgeving en het 
(zelf)bewustzijn beschouwt als een opzichzelfstaande geestestoestand. Psychologen als 
McDougall en Freud proberen impulsen te categoriseren onder een beperkt aantal 
afgebakende groepen van instincten. Deze psychologen maken zich volgens Dewey schuldig 
aan een drogreden die eruit bestaat dat zij de classificaties en onderverdelingen die de 
menselijke geest in de natuur aanbrengt om haar te kunnen begrijpen en er over te kunnen 
                                                
38 Voor een bespreking van de verschillen tussen Freuds en Deweys opvatting van sublimatie zie Rieff 1992:55-
56. 
39 ‘Conflict of habits releases impulsive activities which in their manifestation require a modification of habit, of 
custom and convention’ (MW14:62). 
40 ‘If conditions are right for an educative growth, the snubbed impulse will be "sublimated." That is, it will 
become a contributory factor in some more inclusive and complex activity’ (MW14:98). 
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communiceren als realistisch ervaren. Deze drogreden werkt door in de sociale wetenschap 
waar complexe domeinen van het menselijk samenleven worden gereduceerd tot de werking 
van bepaalde instincten. Politieke handelingen resulterend in samenwerking of conflict 
worden verklaard als resultaat van instincten als angst; economische verhoudingen resulteren 
uit het streven naar winst en aversie tegen arbeid; en moreel gedrag is het resultaat van 
instincten als sympathie, medelijden en liefdadigheid (MW14:93). Een dergelijke 
simplificatie van de natuur wordt volgens Dewey door diezelfde natuur bestraft. Door het 
menselijk gedrag te beschouwen als het resultaat van een bepaald aantal aangeboren 
instincten in de zin van aangeboren neigingen tot bepaalde vormen van gedrag, wordt de 
menselijke natuur immuun gemaakt voor pogingen te bouwen aan betere vormen van 
samenleven.  
 Het negeren van impulsen als psychologisch concept is volgens Dewey te wijten aan de 
desinteresse voor de constructie van een adequaat begrip van progressieve ontwikkeling. Dat 
er in de samenleving behoefte bestaat aan sociale veranderingen blijkt volgens Dewey uit het 
ontstaan van nieuwe academische disciplines (MW14:68). Voorbeelden hiervan zijn de 
culturele antropologie die haar aandacht richt op het gedrag van mensen uit niet-westerse 
samenlevingen en de ontwikkelingspsychologie die het gedrag van baby’s bestudeert. Als de 
psychologie eerder aandacht had geschonken aan de grote verscheidenheid aan cultureel 
bepaalde gedragspatronen en aan de natuurlijke impulsen van kinderen zou ze de absurditeit 
van de aanname van instincten eerder hebben onderkend, aldus Dewey. 
 Aan de door psychologen onderscheiden instincten liggen volgens Dewey in 
werkelijkheid een groot aantal aangeboren, onbepaalde impulsen ten grondslag. Het zijn 
steeds de sociale omstandigheden die bepalen tot welke habits de impulsen worden gevormd. 
Net zoals kennis van de fysieke natuur een vereiste is voor manipulatie ervan vereisen 
bewuste sociale hervormingen kennis van de precieze relatie tussen de sociale omgeving en 
de invloed die ze uitoefent op impulsen.41 
 Samenvattend kan gesteld worden dat impulsen zich kenmerken door hun 
ongestructureerdheid, plasticiteit en kwalitatieve uniciteit (Gouinlock 1972:102). De 
ongestructureerdheid van impulsen uit zich in hun fundamentele onbepaaldheid. Angst, 
woede of libido leiden niet tot vooraf vastliggende handelingen. De plasticiteit van impulsen 
wijst op het feit dat het aantal mogelijke verschillende handelingen waarin een impuls kan 
resulteren vrijwel onbeperkt is. Kwalitatieve uniciteit tenslotte verwijst naar de contextuele 
bepaaldheid, dat wil zeggen de manier waarop een specifieke transactionele relatie tussen 
organisme en omgeving bepalend is voor de handeling waarin een impuls resulteert. Hierbij 
spelen zowel de toestand van het individu als de sociaal-culturele context waarin het zich 
bevindt een rol. 

                                                
41 ‘A study of the educative effect, the influence upon habit, of each definite form of human intercourse, is 
prerequisite to effective reform’ (MW14:103). 
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 Met het ontkrachten van de bewering van het bestaan van instincten levert Dewey een 
verklaring voor het bestaan van de menselijke flexibiliteit. Dit is noodzakelijk voor een 
sociale psychologie die aan de basis ligt van een theorie van sociale hervormingen. Toch 
heeft Dewey nog niet alle theoretische problemen die een dergelijke theorie in de weg staan 
opgelost. Als het waar is dat de aanname van instincten op een fictie berust en habits 
inderdaad de aangeboren impulsen vormgeven, lijkt het streven naar sociale hervormingen 
gevangen in een vicieuze cirkel. Habits zijn alleen te veranderen door op andere wijze vorm 
te geven aan impulsen. Het streven naar zelfbehoud van habits is er echter juist op gericht 
dergelijke veranderingen te voorkomen. Het schijnt dan ook dat sociale veranderingen, net als 
in het verleden, slechts teweeggebracht kunnen worden door toevallige uitzonderlijke 
omstandigheden, zoals revolutie en confrontatie met grote groepen immigranten waarbij 
habits met elkaar in botsing komen (MW14:88). Om uit deze schijnbare impasse te 
ontsnappen, ontwikkelt Dewey zijn concept van intelligentie. 
 
4.3 Intelligentie 
Intelligentie is het derde belangrijke begrip uit Deweys sociale psychologie. De analyse van 
deze term duidt Dewey aan als de psychologie van het denken. In Human Nature and 
Conduct bestaat deze psychologie van het denken uit een onderzoek naar de werkwijze van 
intelligentie en de rol die habit en impuls hierbij spelen.42 Net als bij habit en impuls krijgt 
ook intelligentie bij Dewey een betekenis die enigszins afwijkt van het alledaagse gebruik 
ervan. Dat is ook de reden dat hij de term intelligentie prefereert boven de meer gangbare 
term denken. Slechts denken dat gericht is op het oplossen van praktische problemen kan 
volgens Dewey aangeduid worden als intelligentie (cf. Ryan 2002:3). Er kan pas sprake zijn 
van intelligentie wanneer de transactionele eenheid tussen een organisme en zijn omgeving is 
verstoord en het organisme deze eenheid weer probeert te herstellen.43 Wanneer de tijdens een 
secundaire ervaring ontstane intelligente oplossing voor een concreet probleem tot gewoonte 
wordt, verandert het handelen dat eraan ten grondslag ligt van intelligent handelen tot 
habitueel handelen. De sociale omgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is, zal 
het handelen steeds weer met nieuwe problemen confronteren. De concrete oplossingen voor 
handelingsproblemen die het denken aandraagt, zijn dan ook steeds slechts tijdelijk van aard 
waardoor er steeds behoefte zal zijn aan intelligentie. Intelligentie wordt zo zelf een habituele 
eigenschap van het menselijk gedrag (Edel, Flower 1985:xxii) gericht op de reconstructie van 
verstoorde transactionele verhoudingen tussen de mens en zijn omgeving (cf. Neubert 
1998:198). Eenmaal in de geschiedenis van het menselijk leven ontstaan, blijft intelligentie 

                                                
42 Elders duidt Dewey de psychologie van het denken aan met de term logica (cf. paragraaf 2.1.2 en 2.2.7; Rorty 
1989:xvii). 
43 ‘Conflict is the gadfly of thought. It stirs us to observation and memory. It instigates to invention. It shocks us 
out of sheep-like passivity, and sets us at noting and contriving. Not that it always effects this result; but that 
conflict is a sine qua non of reflection and ingenuity’ (MW14:207). 
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echter broos en efemeer (MW14:118). Het tot habit maken van het intelligentieproces 
beschouwt Dewey als een van de belangrijkste taken van opvoeding en onderwijs. 
 Wanneer Dewey in Human Nature and Conduct overgaat tot de analyse en 
reconstructie van intelligentie, verlegt hij de nadruk binnen zijn sociale psychologie steeds 
meer van wijsgerige antropologie naar ethiek. De in het intelligentieproces gevonden 
oplossing voor een problematische situatie resulteert in een handeling die in een bepaalde 
sociale context als potentieel beste handeling wordt aangemerkt. Deze handeling is daarom 
een morele handeling. In deze paragraaf zal ik een beschrijving geven van Deweys cultureel-
naturalistisch concept van intelligentie. Achtereenvolgens zullen de belangrijkste fasen van 
het intelligentieproces aan de orde komen: deliberatie en de metafoor van dramatische 
repetitie. Tenslotte zal blijken dat Dewey in zijn concept van intelligentie de rol van de 
emoties niet negeert. De morele aspecten die Deweys concept van intelligentie veronderstelt, 
bespreek ik in het volgend hoofdstuk waarin ik Deweys ethiek thematiseer. 
 
4.3.1 De terminologie van Deweys psychologie van het denken 
Alvorens in te gaan op Deweys intelligentieconcept zal ik eerst iets zeggen over zijn gebruik 
van enkele verwante concepten uit wat tegenwoordig wordt aangeduid als de philosophy of 
mind. Zoals de meeste concepten van zijn filosofie interpreteert Dewey begrippen als 
intelligentie, deliberatie, geest en bewustzijn niet structuralistisch, maar functionalistisch. Het 
gaat hem er in de eerste plaats om hoe bewustzijnsprocessen in dienst staan van de 
handelende mens (Allport 1989:278).  

In zijn latere werk vervangt Dewey de termen denken en rede (reason) door de term 
intelligentie (LW4:169-170; cf. Van der Scheer 1999:178-181; Neubert 1998:195; 
Rockefeller 1991:370; Boisvert 1988:19-20). Rede verwijst volgens Dewey in de traditionele 
betekenis teveel naar een onveranderlijke natuurlijke orde. Hij wijst op het gebruik van rede 
als nous bij de Grieken en als intellectus bij de scholastici. Rede fungeert hier als een 
onveranderlijke standaard ter regulering van fysieke fenomenen en menselijk gedrag. 
Intelligentie daarentegen verwijst naar het kiezen van doelen voor het handelen en de 
middelen ter realisering van deze doelen.44 Voor het keuzeproces, dat onderdeel uitmaakt van 
intelligentie, gebruikt Dewey bij voorkeur niet de termen redeneren of reflectie, maar 
deliberatie. Boisvert wijst erop dat Deweys keuze voor de term intelligentie ook 
etymologisch verklaarbaar is. De term bestaat uit een samenvoeging van de Latijnse woorden 
inter en legere die respectievelijk ‘tussen’ en ‘kiezen’ betekenen (Boisvert 1988:120). 
 Naast deze voorkeur voor de term intelligentie, maakt Dewey een duidelijk onderscheid 
tussen geest (mind) en bewustzijn (consciousness) (cf. Kerstenbaum 2002:150; Tiles 
1999:46-48; Neubert 1998:200-202). Geest definieert hij als ‘the whole system of meanings 
                                                
44 ‘A man is intelligent not in virtue of having reason which grasps first and indemonstrable truths about fixed 
principles, in order to reason deductively from them to the particulars which they govern, but in virtue of his 
capacity to estimate the possibilities of a situation and to act in accordance with his estimate’ (LW4:170). 
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as they are embodied in the workings of organic life’ (LW1:230). Het is de verzamelnaam 
voor het totaal aan culturele betekenissen dat in de vorm van habits werkzaam is (Neubert 
1998:199; cf. MW14:3). Op deze wijze opgevat is geest ‘a constant background and 
foreground, … a constant luminosity’ (LW1:230). Deze geest is echter gevoelig voor 
‘disorganization, disequilibration, perturbation’ (LW1:230). Wanneer dit laatste zich 
voordoet, ontstaat bewustzijn ofwel ‘perception of meanings’, dat wil zeggen de perceptie 
van de betekenis van gebeurtenissen in het heden, het verleden of de toekomst. Bewustzijn 
ontstaat wanneer habits in hun werkzaamheid worden geremd. Het is de gewaarwording van 
betekenissen binnen een omvangrijker domein van culturele betekenissen die impliciet 
aanwezig zijn.45 Een bepaalde bewustzijnstoestand kan zich volgens Dewey uiten in de vorm 
van een emotie, een zintuiglijke gewaarwording, een gedachte of een verlangen (LW1:231).  

In Experience and Nature vergelijkt Dewey de verhouding tussen geest en bewustzijn 
met die tussen een verhaal en een bepaalde episode van dit verhaal: ‘Every case of 
consiousness is dramatic’ (LW1:231). De episode heeft slechts betekenis binnen het verhaal. 
Echter, aldus Dewey, de episodes van een verhaal brengen vaak onverwachte gebeurtenissen 
met zich mee. Hoewel deze onverwachte gebeurtenissen niet in de verhaallijn liggen, 
ontlenen zij er toch hun betekenis aan.46 Het bewustzijn is het niveau van de geest waarbinnen 
veranderingen van betekenis plaatsvinden.47 Het bewustzijn zelf is niet de veroorzaker van de 
bewerkstelligde veranderingen. Het wordt opgeroepen in een problematische situatie waarin 
twijfel en onzekerheid bestaan. De verandering zelf, die ontstaat in een toestand van 
secundaire ervaring, wordt bewerkstelligd door intelligentie. Bewustzijn en intelligentie zijn 
bij Dewey nauw met elkaar verbonden.48 
 
4.3.2 Geest, bewustzijn en kennis 
Deweys kenleer is naturalistisch van aard. Kennis is niet het product van een meta-
biologische instantie en bevindt zich niet in een meta-biologisch domein. De aanname van 

                                                
45 ‘"Pure" activity is for consciousness pure emptiness. It acquires a content or filling of meanings only in static 
termini, what it comes to rest in, or in the obstacles which check its onward movement and deflect it. As has 
been remarked, the object is that which objects’ (MW14:133), ‘Consciousness is, as it were, the occasional 
interception of messages continually transmitted, as a mechanical receiving device selects a few of the 
vibrations with which the air is filled and renders them audible’ (LW1:230). 
46 ‘[D]rama is an enhancement of the conditions of consciousness. … There must be a story, some whole, an 
integrated series of episodes. This connected whole is mind, as it extends beyond a particular process of 
consciousness and conditions it. There must also be now-occurring events, to which meanings are assigned in 
terms of a story taking place. Episodes do not mean what they would mean if occurring in some different story. 
They have to be perceived in terms of the story, as its forwardings and fulfillings. At the same time, until the 
play or story is ended, meanings given to events are of a sort which constantly evoke a meaning which was not 
absolutely anticipated or totally predicted: there is expectancy, but also surprise, novelty. As far as complete and 
assured prediction is possible, interest in the play lags; it ceases to be an observed drama, it is not subsequently 
in consciousness’ (LW1:232-233). 
47 ‘"Consciousness," ... expresses functions of habits, phenomena of their formation, operation, their interruption 
and reorganization’ (MW14:124), ‘Consciousness … is that phase of a system of meanings which at a given 
time is undergoing re-direction, transitive transformation’ (LW1:233; cf. LW1:236). 
48 Hiermee wijkt Dewey af van de opvatting van hedendaagse filosofen als Dennett (cf. Rorty 1998b:296). 
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een apart domein van kennis leidt tot een wezenlijk onderscheid tussen kennis enerzijds en 
andere vormen van de menselijke natuur anderzijds, resulterend in het bekende dualisme van 
lichaam en geest ofwel materie en geest.  

Reeds Aristoteles beweerde volgens Dewey dat de mensheid haar kennis uit een 
transcendente wereld put op gelijke wijze als de mens door een deur van de ene naar de 
andere kamer kan gaan (MW14:130). Deze dualistische opvatting die de mens verdeelt in een 
lichamelijk deel dat direct op het handelen betrokken is en een niet-lichamelijk deel waar het 
denkvermogen huist, is sinds Aristoteles door verschillende denkers op verschillende wijzen 
geformuleerd. Dit heeft geresulteerd in een conceptie van kennis waarin het denkvermogen in 
de vorm van geest, ziel of bewustzijn beschreven wordt als een ‘sublime oracle independent 
of education and social influences’ (MW14:130). Op ethisch vlak heeft dit volgens Dewey 
geresulteerd in de overtuiging van het bestaan van een apart domein van morele kennis dat 
geheel losstaat van het natuurlijke van de menselijke aard: ‘[T]he assertion that morality is 
distinct in origin, working and destiny from the natural structure and career of human nature’ 
(MW14:131). Het is deze onjuiste en empirisch falsifieerbare opvatting die Dewey in Human 
Nature and Conduct aanzet tot een ogenschijnlijk technische kentheoretische verhandeling 
waarin de relatie tussen intelligentie enerzijds en habit en impuls anderzijds wordt 
uiteengezet (MW14:130). 

Voor Dewey is kennis net als intelligentie instrumenteel aan de poging een verstoorde 
transactie tussen organisme en omgeving te herstellen. Hoewel kennis zelf geen denken is, is 
intelligentie niet mogelijk zonder een beroep te doen op kennis. Door de belangrijke rol die 
intelligentie in het dagelijks leven speelt, komt de mens al vroeg in zijn historische 
ontwikkeling tot het besef van het praktisch nut dat kennis met zich mee brengt. Kennis wordt 
al snel een geprezen goed.49 

Het bezitten van kennis is net als intelligentie een typisch menselijk vermogen. In 
formele zin is kennis gelijk aan praktische vaardigheden ofwel habits, zoals het menselijk 
vermogen een artikel voor een tijdschrift te schrijven of een vliegtuig te besturen. Habits 
stellen het organisme in staat te weten welke handeling in een specifieke situatie de beste is. 
Op dezelfde wijze heeft een vogel kennis van nestbouw en heeft een spin kennis van het 
weven van een web (MW14:124). Van reflectie en oordeelsvorming met betrekking tot 
bepaalde handelingen is hier geen sprake. Kennis in de betekenis van bepaalde handelingen 
kunnen verrichten, bevindt zich volgens Dewey niet in het bewustzijn, maar in habits. 
Mensen kennen niet met hun bewustzijn, maar met hun habits: ‘Knowledge … lives in the 
muscles, not in consciousness’ (MW14:124).50  

                                                
49 ‘[H]aving hit upon knowledge accidentally, as it were, and the product being liked and its importance noted, 
knowledge-getting becomes upon occasion, a definite occupation’ (MW14:130). 
50 ‘The question fundamentally at issue is nothing more or less than whether moral values, regulations, 
principles and objects form a separate and independent domain or whether they are part and parcel of a normal 
development of a life process’ (MW14:129). 
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Kennis opgevat als habituele kennis is van belang voor het keuzeproces dat wordt 
opgeroepen in een problematische situatie en dat moet resulteren in een handeling die de 
transactionele eenheid zal herstellen. Zowel de geblokkeerde habit als de overige habits 
proberen de vrijgekomen impulsen een bepaalde inhoud mee te geven. Habits leveren kennis 
in de vorm van stuwkracht die richting geeft aan het intelligentieproces (Biesta 1992:62-63). 

Dewey is er zich van bewust dat zijn concept van kennis bij de lezer vreemd over zal 
komen. Om zijn standpunt aannemelijk te maken laat hij zien dat logische onderscheidingen 
die in de traditionele epistemologie gebruikelijk zijn ook van toepassing zijn op zijn eigen 
opvatting van kennis. Als voorbeeld neemt Dewey de termen analytisch en synthetisch. De 
bewering dat kennis zowel analytisch als synthetisch kan zijn, lijkt paradoxaal. Beide termen 
geven aan dat kennis uit elementen bestaat die relationeel met elkaar verbonden zijn. In het 
ene geval bestaat deze relatie in veelheid en in het andere in eenheid. Volgens Dewey kunnen 
we aan deze paradox ontsnappen als we epistemologie en sociale psychologie met elkaar 
verbinden. Het voorspellen, de toekomstgerichtheid van kennis die het resultaat is van tijdens 
conflictsituaties vrijgekomen impulsen is synthetisch van aard. Het doel van deze 
synthetische kennis is ideëel en bestaat in het tot stand brengen van een nieuwe eenheid 
tussen habits en de sociale omgeving. De kennis die stamt uit de herinnering en gebaseerd is 
op habits uit het verleden is volgens Dewey analytisch van aard. Deze kennis is het resultaat 
van habits die ooit met elkaar of met de omgeving conflicteerden waardoor de eenheid 
verloren ging. In tegenstelling tot synthetische kennis is deze analytische kennis reëel van 
aard.51 

Hoewel Dewey het mentale afleidt uit de organische eenheid tussen individu en 
omgeving, maakt hij zich niet schuldig aan een reductief materialisme. De door habits 
meegedragen kennis, die een belangrijke rol vervult in het intelligentieproces, mag dan wel in 
de spieren zitten; ze is niet aangeboren. Habits worden voor een groot deel gevormd door de 
sociale omgeving waarin iemand is opgegroeid of waarin iemand zich op een bepaald 
moment bevindt. In Deweys cultureel naturalisme is de sociale omgeving ofwel de cultuur 
waarvan iemand deel uitmaakt van grote invloed op de hoeveelheid kennis die iemand bezit 
en daardoor op het intelligentieproces. 
 
4.3.3 De psychologie van het denken 
In hoofdstuk twee heb ik er voor het eerst op gewezen dat denken of mentale activiteit 
volgens Dewey wordt geïnitieerd als er sprake is van een problematische situatie. Een 
problematische situatie is een situatie waarin de evenwichtige transactionele relatie tussen een 
organisme en de omgeving wordt geblokkeerd. Het is een toestand waarin de werking van 
habits wordt geremd omdat de habits niet meer functioneel zijn in de veranderde omgeving. 
                                                
51 ‘Unity is something sought; split, division is something given, at hand’ (MW14:129). Volgens Dewey zijn ook 
andere kentheoretische begrippen zoals particularia, universalia, inductie en deductie te verklaren vanuit zijn 
sociale psychologie (MW14:128-129). 
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Een toestand van primaire ervaring wordt verstoord (cf. Flower 1992:40). Hierdoor komt er 
een proces van inquiry op gang dat idealiter resulteert in een consummatoire ervaring: de 
nieuwe toestand van evenwicht heeft een toename van betekenis opgeleverd. Het proces van 
inquiry dat in dienst staat van de oplossing van een problematische situatie bestaat uit een 
vijftal stadia. Achtereenvolgens zijn dit een toestand van twijfel en verwarring, 
intellectualisering van het probleem, het formuleren van een voorlopige werkhypothese, 
redeneren of reflectief onderzoek met betrekking tot deze hypothese, en als laatste het 
daadwerkelijk handelen (cf. paragraaf 2.2.6-2.2.8). Een van de belangrijkste stadia van het 
intelligentieproces is het kiezen van een handeling die een nieuwe toestand van evenwicht 
genereert. Dewey spreekt hier van deliberatie: het maken van een keuze tussen meerdere 
handelingsalternatieven (LW7:273).  
 Voor intelligentie geldt dat habits van primair belang zijn. Zonder habits kan er geen 
sprake zijn van reflectie (Neubert 1998:197). Zij vormen het uitgangspunt van intelligentie en 
bepalen de reikwijdte van het intelligentieproces. Habits zijn ‘the means of knowledge and 
thought’ (MW14:123). Zij vormen de sturende kracht achter de centrale activiteiten van het 
intelligentieproces. Hoewel habits van essentieel belang zijn voor het denken, zijn het niet de 
habits zelf die denken. Flexibele of intelligente habits kunnen niet uit zichzelf veranderen. De 
aanpassing van habits aan een gewijzigde omgeving vergt intelligentie. 
 De relatie tussen habits en intelligentie is tweeledig. Enerzijds wordt er tijdens het 
intelligentieproces een beroep gedaan op habits. De afstemming van geblokkeerde habits op 
de eisen van de omgeving vergt reflectie en doet een beroep op de verbeeldingskracht. De 
verbeeldingskracht wordt op haar beurt gevoed door bestaande habits (MW14:123). Hoe dit 
in zijn werk gaat, zal in paragraaf 4.3.5 worden besproken. Anderzijds kunnen bestaande 
rigide habits een beperking vormen voor het denken. In situaties van primaire ervaring 
beïnvloeden ze het handelen op een vooraf bepaalde wijze. Dit automatisme van vooraf 
bepaalde reacties op stimuli uit de omgeving is vaak zo sterk dat voor het handelen geen 
beroep meer wordt gedaan op het denken.52 Habits fungeren in zo’n geval als ‘blinders that 
confine the eyes of mind to the road ahead’ (MW14:121).53  

Habits kunnen dus zowel een stimulerende als een beperkende invloed hebben op het 
denken. Analoog aan de verhouding tussen primaire en secundaire ervaring staan ook deze 
stimulerende en beperkende invloed van habits in een bepaalde relatie tot elkaar: ‘Habits 
become negative limits because they are first positive agencies’ (MW14:121).54  
                                                
52 ‘All habit-forming involves the beginning of an intellectual specialization which if unchecked ends in 
thoughtless action’ (MW14:121). 
53 ‘Outside the scope of habits, thought works gropingly, fumbling in confused uncertainty; and yet habit made 
complete in routine shuts in thought so effectually that it is no longer needed or possible’ (MW14:121). 
54 De negatieve invloed van habits op het denken wordt volgens Dewey bevorderd door het essentialistisch 
waarheidsbegrip dat sinds Aristoteles dominant is in de westerse filosofie. Uitgaande van een onveranderlijke 
werkelijkheid houdt het streven naar absolute waarheid op te bestaan wanneer deze waarheid is gevonden. 
Waarheid overstijgt in een dergelijk perspectief immers tijd- en plaatsgebondenheid. Men gaat ervan uit dat 
wanneer eenmaal de meest geschikte handeling voor de oplossing van een bepaald probleem is gevonden deze 
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 Naast habits hebben ook impulsen een constitutieve functie voor het denken. Het is een 
bepaalde combinatie van habit en impuls die denken oproept: ‘Thought is born as the twin of 
impulse in every moment of impeded habit. But unless it is nurtured, it speedily dies, and 
habit and instinct continue their civil warfare’ (MW14:117).55 Impulsen raken niet uit zichzelf 
betrokken bij het intelligentieproces (MW14:124). Ongevormde impulsen komen vrij 
wanneer er sprake is van een verstoring in de balans tussen habit en omgeving. Nu habits 
geblokkeerd zijn, brengt de energie die zich niet kan uiten een denkproces op gang dat 
uiteindelijk resulteert in de keuze voor een nieuwe habit die vorm geeft aan de vrijgekomen 
impulsen. Het afstemmen van ongevormde impulsen op de nieuwe situatie, zodat het 
evenwicht tussen habit en omgeving kan worden hersteld, vereist intelligentie: ‘Only a hitch 
in [habit’s] workings occasions emotion and provokes thought’ (MW14:125; LW13:41).56 

Dewey gaat ervan uit dat het evenwicht tussen de habits van een actor en de sociale 
omgeving voortdurend wordt verstoord en steeds weer moet worden hersteld. Vandaar dat er 
sprake is van een “stream of consciousness”, een term die hij ontleent aan de psychologie van 
James. Het is volgens Dewey niet zo dat voortdurend alle habits conflicteren met de 
omgeving. Het tegendeel is waar. In een normale situatie bestaat er een bepaalde mate van 
harmonie tussen de habits van de actor en de omgeving. Anders zou er geen sprake kunnen 
zijn van een stabiel karakter. Er zijn echter altijd wel enkele habits die niet meer 
overeenkomen met de eisen die de voortdurend veranderende omgeving stelt. De impulsen 
die in deze conflictsituaties vrijkomen, verschaffen de mogelijkheid om de bestaande habits 
te veranderen. Zij maken de zoektocht naar nieuwe habits mogelijk. De bestaande habits zijn 
hiertoe niet in staat omdat zij teveel gericht zijn op zelfinstandhouding. Toch blijven de 
bestaande habits van belang in het zoekproces naar geschikte opvolgers. Zij maken reflectie 
op het verleden mogelijk en geven van daaruit inhoud aan het zoekproces naar toekomstige 
oplossingen. Dit proces, dat Dewey aanduidt met de term deliberatie, zal ik hieronder 
bespreken.57 

                                                                                                                                                  
handeling tot habit dient te worden en het denken daarmee dit probleem voor altijd heeft opgelost. Dewey 
beschouwt dit essentialistisch waarheidsbegrip als een ernstige drogreden van de filosofie omdat het een 
beperking van het gebruik van de menselijke intelligentie tot gevolg heeft: ‘[W]hether it might not be called the 
philosophical fallacy. It consists in the supposition that whatever is found true under certain conditions may 
forthwith be asserted universally or without limits and conditions’ (MW14:123). Voor Dewey is waarheid een 
specifiek antwoord op een specifiek probleem. Bij een dergelijk waarheidsbegrip verliest waarheid haar 
betekenis wanneer ze veralgemeniseerd wordt of wanneer geabstraheerd wordt van haar gebondenheid aan een 
specifieke situatie. 
55 In Experience and Education formuleert Dewey dit als volgt: ‘For thinking is stoppage of the immediate 
manifestation of impulse until that impulse has been brought into connection with other possible tendencies to 
action so that a more comprehensive and coherent plan of activity is formed’ (LW13:41).  
56 ‘Breach in the crust of the cake of custom releases impulses; but it is the work of intelligence to find the ways 
of using them’ (MW14:117). 
57 ‘Without habit there is only irritation and confused hesitation. With habit alone there is a machine-like 
repetition, a duplicating recurrence of old acts. With conflict of habits and release of impulse there is conscious 
search’ (MW14:126). 
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Uit de beschreven circulaire verhouding tussen habit en intelligentie volgt dat 
intelligentie, net als bewustzijn, niet beschouwd kan worden als een onafhankelijk vermogen 
van een atomistisch begrepen individu. In tegenstelling tot de traditionele 
bewustzijnsfilosofie is Deweys concept van mentale processen naturalistisch van aard. 
Bewustzijn en intelligentie zijn onderdelen van de transactionele relatie tussen de mens en 
zijn met name sociaal-culturele omgeving (cf. Neubert 1998:195, 204). Dit betekent dat de 
resultaten van het denken zowel worden bepaald door het denkende individu als door de 
omgeving waarbinnen het individu leeft. Het is de contextuele eenheid van de ervaring die 
bepalend is voor het resultaat van intelligentie ofwel de manier waarop een problematische 
situatie wordt opgelost. 
 
4.3.4 Deliberatie 
Deliberatie is een essentieel onderdeel van het intelligentieproces. Dewey beschouwt 
deliberatie als een proces dat resulteert in het formuleren en selecteren van hypothesen voor 
het handelen die, indien in praktijk gebracht, een problematische situatie veranderen in een 
consummatoire situatie (Gouinlock 1978:222; cf. Fesmire 1995:582). Intelligentie zoals 
Dewey dit opvat, kenmerkt zich door een processtructuur. Een van de belangrijke elementen 
van dit proces is de drie-eenheid die wordt gevormd door waarneming, herinnering en 
voorspelling (MW14:127; cf. LW13:44). Deze activiteiten hebben betrekking op habits: 
‘[They] represent habits turned inside out’(MW14:127). De onderlinge verhouding van deze 
drie componenten en hun relatie tot habit en impuls verduidelijkt Dewey aan de hand van het 
voorbeeld van een wandelaar. Dit voorbeeld fungeert als een allegorische beschrijving van 
het verloop van het ervaringsproces. Centraal in deze allegorie staat een wandelaar die op 
weg is naar zijn reisdoel. Al wandelend schenkt hij nauwelijks aandacht aan het pad waarop 
hij loopt en denkt hij niet aan zijn bestemming. Wanneer deze reiziger plotseling door een 
hindernis wordt staande gehouden, raakt hij in verwarring. Hij kijkt verschrikt op en weet niet 
goed wat te doen. Als gevolg van de frustratie van zijn wandel-habit komt er een impuls vrij 
die het begin vormt van het proces van waarneming, herinnering en voorspelling. De reiziger 
bekijkt zijn situatie en begrijpt door wie en waarom hij staande wordt gehouden. Door 
herinnering aan de geblokkeerde wandel-habit realiseert hij zich het doel van zijn wandeling. 
Deze combinatie van waarneming van zijn huidige situatie en herinnering aan zijn bezigheid 
leidt tot het opstellen van een plan dat zal resulteren in hernieuwde voortzetting van zijn 
wandeling al dan niet in de richting van een gewijzigde bestemming (MW14:127).58 Op deze 

                                                
58 ‘The office of deliberation … is to resolve entanglements in existing activity, restore continuity, recover 
harmony, utilize loose impulse and redirect habit. … Deliberation has its beginning in troubled activity and its 
conclusion in choice of a course of action which straightens it out’ (MW14:139). 
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wijze opgevat, is deliberatie het gebruik van (in habits) gefundeerde ervaring bij de projectie 
van toekomstige consequenties van handelingen (cf. Flower 1992:40).59  
 Wat hier opvalt, is de reeds in paragraaf 4.3.3 besproken overeenkomst tussen 
deliberatie en de wetenschappelijke methode van inquiry. Als het gaat om het ontdekken van 
de beste oplossing voor een praktisch probleem is er volgens Dewey geen verschil tussen de 
onderzoeksmethode van de wetenschap en deliberatie (Caspary 1991:186). Reeds in The 
Logic of Judgements of Practice (1915; MW8:14-82) beweert Dewey dat ‘a process of 
inquiry for the determination of a good [act is] precisely similar to that which is undertaken in 
science in the determination of the nature of an event’ (MW8:25). 

Waarneming, herinnering en voorspelling leiden uit zichzelf nog niet tot een nieuwe 
habit die de transactie tussen organisme en omgeving herstelt. Voorspelling zal resulteren in 
meer dan één mogelijke oplossing voor het handelingsprobleem. De actor zal een keuze 
moeten maken voor één van deze oplossingen. Een keuze komt volgens Dewey tot stand na 
zorgvuldige afweging van mogelijke alternatieve handelingen.60 Deze afweging gebeurt door 
middel van een imaginaire vergelijking van de mogelijke alternatieve handelingen en hun 
consequenties: ‘Deliberation is an experiment in finding out what the various lines of possible 
action are really like’ (MW14:132). Hieruit blijkt dat verbeelding (imagination) een 
belangrijke rol speelt bij deliberatie. 

 
4.3.5 De rol van de verbeelding: imaginaire dramatische repetitie 
Sinds de jaren negentig van de negentiende eeuw speelt verbeelding in combinatie met 
deliberatie een rol in Deweys filosofie. In The Study of Ethics: A Syllabus (1894; EW4:219-
262) beschrijft Dewey deliberatie als ‘a process of tentative action; we "try on" one or other 
of the ends, imagining ourselves actually doing them, going, indeed, in this make-believe 
action just as far as we can without actually doing them’ (EW4:251). De definitie van 
deliberatie die Dewey in de Ethics van 1908 geeft, neemt hij ongewijzigd in de Ethics van 
1932 over.61 Hieruit volgt dat zijn opvatting met betrekking tot deliberatie en de rol van de 
verbeelding daarin sinds het eind van de negentiende eeuw nauwelijks verandert (cf. Fesmire 
1995:573). De meest uitgebreide beschrijving van deliberatie geeft Dewey in Human Nature 
and Conduct. Ook de rol van de verbeelding krijgt in Human Nature and Conduct ruime 

                                                
59 ‘Concrete habits do all the perceiving, recognizing, imagining, recalling, judging, conceiving and reasoning 
that is done’ (MW14:124).  
60 Hier blijkt duidelijk de invloed van James die in The Principles of Psychology deliberatie beschrijft als een 
onderhandeling (negotiation) die bestaat uit het afwegen van alle voorstelbare gevolgen van een handeling 
(James 1890, II:528-535; cf. Fesmire 1999:135). 
61 ‘Deliberation is actually an imaginative rehearsal of various courses of conduct. We give way, in our mind, to 
some impulse; we try, in our mind, some plan. Following its career through various steps, we find ourselves in 
imagination in the presence of the consequences that would follow: and as we then like and approve, or dislike 
and disapprove, these consequences, we find the original impulse or plan good or bad’ (MW5:293; LW7:275). 
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aandacht. Dewey beschrijft deliberatie namelijk als ‘a dramatic rehearsal (in imagination) of 
various competing possible lines of action’ (MW14:132).62 
 Alexander wijst erop dat het pragmatisme binnen de westerse filosofie een belangrijke 
ontwikkeling vertegenwoordigt op het gebied van de theorie van de verbeelding (Alexander 
1993:369). Hij onderscheidt twee dominante opvattingen binnen de geschiedenis van het 
westers denken. De eerste opvatting beschouwt verbeelding als het vermogen om op mentaal 
niveau kopieën van zintuiglijk waarneembare objecten of beelden van niet bestaande objecten 
te produceren. Hoewel Aristoteles verbeelding (phantasia) opvat als een noodzakelijke 
voorwaarde voor het denken, beschouwt hij haar net als Plato als bron van vergissingen. 
Denkers van Plinius tot Thomas en Descartes hebben weinig goede woorden over voor de 
verbeelding (imaginatio). Ondanks de lof die volgens Adam Smith en David Hume aan de 
verbeelding toekomt, blijft de houding van de meeste westerse filosofen ten aanzien van de 
verbeelding tot en met de Verlichting negatief. De tweede dominante opvatting ontstaat 
tijdens de Romantiek wanneer onder invloed van dichters als Coleridge en Baudelaire de 
verbeelding positief wordt gewaardeerd als een irrationele, creatieve kracht die inzicht geeft 
in voor het begrippelijke ondoordringbare domeinen (cf. Fesmire 2003:61; Kearney 1998:3; 
Alexander 1993:370; 1990:341).  
 De pragmatisten geven een geheel eigen invulling aan de verbeelding. Voor Dewey 
heeft verbeelding niet te maken met het kopiëren of uit het niets creëren van beelden, maar 
met een naturalistisch begrepen concept van rationaliteit ofwel intelligentie.63 Verbeelding 
staat in dienst van het vinden van een geschikte handelingswijze waardoor een situatie waarin 
de transactionele relatie tussen een organisme en de omgeving is geblokkeerd, overgaat in een 
situatie van equilibrium. In Human Nature and Conduct beschrijft Dewey de manier waarop 
de verbeelding dit bewerkstelligt als dramatische repetitie (dramatic rehearsal).64 Deze 
afweging van alternatieve handelingsmogelijkheden bestaat in de denkbeeldige constructie 
van mogelijke combinaties van bestaande habits en nieuwe impulsen en het vergelijken van 
hun consequenties. Wat Dewey beschrijft als een dramatic rehearsal is een denkbeeldige 
experimentele vergelijking van handelingsalternatieven die als doel heeft het meest geschikte 

                                                
62 Het is niet in de laatste plaats aan Deweys taalgebruik te wijten dat er geen overeenstemming onder Dewey-
onderzoekrers bestaat omtrent de precieze relatie tussen deliberatie en dramatische repetitie. Welchman 
verwoordt het als volgt: ‘[H]e could define deliberation as dramatic rehearsal, the discovery of prima facie 
goods in a problematic situation, and subsequently hold that deliberation is the evaluation of discovered goods in 
accordance with rationaly constructed [morele gewoonten], and yet see no contradiction between his definitions 
(Welchman 1995:172). 
63 Voor een beschrijving van overeenkomsten en verschillen tussen Dewey en romantici als Coleridge en 
Wordsworth zie Granger 2003. Voor een overzicht van Peirce’s en James’ opvatting van verbeelding zie 
Alexander 1990:327-335. 
64 Andere plaatsen in Deweys oeuvre waar hij spreekt over dramatic rehearsal zijn: MW5:293, LW7:275 en 
LW8:200. Voor verwijzingen naar plaatsen waar Dewey schrijft over dramatic rehearsal in zijn 
correspondentie, in zijn colleges ethiek van 1900-1901, en voor een overzicht van de belangrijkste secundaire 
literatuur over dit onderwerp zie Fesmire 2003:142, n. 1. 
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alternatief te selecteren en zo tot een oordeel te komen waarbij een bepaalde handeling als 
goed wordt bestempeld (cf. Welchman 1995:171).  

De denkbeeldige aard van de afweging tussen handelingsalternatieven vormt een 
bescherming tegen het maken van praktische en onherroepelijke fouten.65 Vandaar Deweys 
gebruik van de term repetitie. Er is slechts sprake van imaginaire handelingen waarvan nog 
bepaald moet worden of ze geschikt zijn om in werkelijkheid te worden uitgevoerd. Net als 
bij een muziek- of toneelstuk kunnen er tijdens de repetitie nog veranderingen worden 
doorgevoerd.  

Het dramatische van de repetitie verwijst naar het verhaal of de context waarbinnen het 
handelen zich afspeelt.66 Zowel de problematische situatie, de mogelijke 
handelingsalternatieven die in de verbeelding worden afgewogen en de uiteindelijke 
oplossing worden door één en dezelfde context bepaald. Ze vinden plaats binnen de 
contextuele eenheid van de ervaring waarin het individu zich bevindt. Het is binnen het 
domein van bestaande habits waar de geblokkeerde transactie plaatsvindt en waar de 
informatie voor bestaande oplossingen voorhanden is. De in de verbeelding aangedragen 
mogelijke handelingen zijn slechts intelligibel in de meeromvattende habituele context van 
het handelen. Daardoor kan er in het proces van waarneming, herinnering en voorspelling 
sprake zijn van een ervaringscontinuüm.67 De bestaande habits vormen zo het raamwerk van 
de verbeelding. Dit raamwerk bepaalt de reikwijdte van handelingsmogelijkheden en de 
verwachte consequenties van de in de verbeelding geprojecteerde handelingen (Fesmire 
1995:576). Het dramatische van de verbeelding verwijst dus naar de verhaalstructuur 
waarbinnen ze plaatsvindt en waaraan ze gebonden is. Echter, het individu dat delibereert en 
een keuze maakt voor een nieuwe handeling is medeauteur van zijn eigen levensverhaal 
(Fesmire 2003:78; 1999:138; 1995:575). De gerichtheid op de toekomst die de verbeelding 
kenmerkt, maakt haar tot wat Alexander aanduidt als een ‘extended environment’ (Alexander 
1990:339). De gerichtheid op potentiële handelingen doet haar het domein van de huidige 
habituele context ontstijgen waardoor een situatie een uitbreiding van betekenissen ondergaat 
en er groei mogelijk wordt. Deliberatie en imaginaire dramatische repetitie zijn uiteindelijk 
gericht op de reconstructie van gefrustreerde habits (Fesmire 1995:578).68 Doordat habits 

                                                
65 ‘Thought runs ahead and foresees outcomes, and thereby avoids having to await the instruction of actual 
failure and disaster. An act overtly tried out is irrevocable, its consequences cannot be blotted out. An act tried 
out in imagination is not final or fatal. It is retrievable’ (MW14:133). 
66 Het ligt voor de hand om bij de verklaring van dramatic rehearsal te wijzen op het Grieks waar drama 
handeling betekent. Dramatic rehearsal in imagination betekent dan de repetitie van handelingen in de 
verbeelding. Dit is een reductionistische, maar overigens correcte beschrijving van wat Dewey met dramatische 
repetitie bedoelt. 
67 Steven Fesmire wijst erop dat Deweys gebrekkige uitleg van de door hem gebruikte metafoor van ‘drama’ tot 
veel onnodige misinterpretatie van zijn theorie van deliberatie heeft geleid. De term drama in de uitdrukking 
dramatische repetitie moet niet geassocieerd worden met een toneelstuk dat gewoonlijk volledig uitgeschreven is 
voordat het wordt opgevoerd. Bij Deweys dramatische repetitie staan de handelingsalternatieven van tevoren 
niet vast. Ze zijn hypothetisch en experimenteel (Fesmire 2003:80). 
68 ‘[T]he conscious adjustment of the new and the old is imagination’ (LW10:276).  



124 

altijd deel uitmaken van de omgeving en dus sociaal van aard zijn, volgt dat deliberatie 
hoewel individueel, niet privaat is. Het is de culturele context van betekenissen waaruit de 
verbeelding put bij haar zoektocht naar de constructie van nieuwe betekenissen. In paragraaf 
5.3 zal ik terugkomen op het sociale aspect van Deweys theorie van deliberatie. 
 Naast het dramatische karakter zijn er nog twee belangrijke kenmerken te 
onderscheiden aan Deweys theorie van de verbeelding. Het eerste kenmerk is verbonden met 
het hierboven beschreven sociale aspect van verbeelding. Een van de criteria voor de 
uiteindelijke keuze voor een handeling is de te verwachten reactie van de sociale omgeving 
van de actor. Anticipatie op reacties van anderen, die bepalend zijn voor de vorm van de 
ervaring waarin de nieuwe handeling resulteert, vergt empathie (cf. Fesmire 2003:65). Deze 
empathie is volgens Dewey intuïtief en heeft voor een groot deel betrekking op de emotionele 
respons van de actor zelf en de mensen uit zijn omgeving.69 De door empathie ontstane 
inzichten krijgen vorm als emoties. Deze emoties spelen op hun beurt een rol bij het 
voorspellen van de consequenties van potentiële handelingen (Caspary 1991:180).70 
Emotionele reacties vormen zo een belangrijk onderdeel van het deliberatieproces. De 
verbeelding zorgt niet alleen voor de voorstelling van potentiële handelingen, maar tevens 
voor de emotionele respons die deze handelingen in realiteit zullen oproepen. 
 Door empathie gestuurde projectie van de waarschijnlijke gevolgen van in de 
verbeelding geconstrueerde handelingsalternatieven is noodzakelijk, maar niet voldoende 
voor een goed werkende verbeelding. Een ander belangrijk kenmerk is het gebruik van 
empirisch verworven feitenmateriaal door de verbeelding. Hiermee bedoelt Dewey niet alleen 
de in habituele handelingen geïncorporeerde kennis, maar ook wetenschappelijk verworven 
kennis. Deze laatste vorm van kennis vormt een belangrijke aanvulling op empathie en 
habituele kennis bij de totstandkoming van een keuze voor de juiste handeling. In de 
literatuur over Deweys theorie van deliberatie bestaat onenigheid over de waarde die Dewey 
aan deze aspecten hecht. Volgens Caspary benadrukt Dewey in zijn politiek-wijsgerige 
teksten meer het belang van wetenschappelijke kennis en in zijn overige teksten meer het 
belang van het zich inleven in anderen voor het deliberatieproces (Caspary 1991:176, n. 8, 
182). 
                                                
69 ‘Nothing can make up for the absence of immediate sensitiveness … Unless there is a direct, mainly 
unreflective appreciation of persons and deeds, the data for subsequent thought will be lacking or distorted. A 
person must feel the qualities of acts as one feels with the hands the qualities of roughness and smoothness in 
objects, before he has an inducement to deliberate or material with which to deliberate. … Emotional reactions 
form the chief materials of our knowledge of ourselves and others. Just as ideas of physical objects are 
constituted out of sensory material, so those of persons are framed out of emotional and affectional materials’ 
(LW7:268-270).  
70 In Art as Experience verwoordt Dewey dit aan de hand van de volgende allegorie: ‘The employer sees by 
means of his own emotional reactions the character of the one applying. He projects him imaginatively into the 
work to be done and judges his fitness by the way in which the elements of the scene assemble and either clash 
or fit together. The presence and behavior of the applicant either harmonize with his own attitudes and desires or 
they conflict and jar. Such factors as these, inherently esthetic in quality, are the forces that carry the varied 
elements of the interview to a decisive issue. They enter into the settlement of every situation, whatever its 
dominant nature, in which there are uncertainty and suspense’ (LW10:50).  
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4.3.6 De status van dramatische repetitie in de ethiek 
In de literatuur over Deweys theorie van de verbeelding lijkt er een meningsverschil te 
bestaan over de juiste status van zijn deliberatieconcept. Steven Fesmire, die sterk beïnvloed 
is door Thomas Alexanders teksten over Deweys theorie van deliberatie, beschuldigt Charles 
Stevenson en Jennifer Welchman ervan dramatische repetitie te beschouwen als een ethische 
procedure die op één logische lijn is te plaatsen met de calculus van de utilitaristen of de 
categorische imperatief van de deontologische ethiek (Fesmire 2003:69-70, 75).71 Hij wijst 
erop dat Deweys deliberatieconcept, in tegenstelling tot deze andere ethische theorieën, 
kwalitatief van aard is. Dit komt vooral door het aspect van dramatische repetitie, waardoor 
Deweys deliberatieconcept alleen goed te begrijpen is vanuit Deweys filosofie van de 
ervaring en de rol van habit in zijn sociale psychologie. In tegenstelling tot Welchman en 
Stevenson benadrukken Fesmire en Alexander niet zozeer het procedurele, maar het artistieke 
en esthetische aspect van dramatische repetitie. Hierbij baseren zij zich op Art as Experience 
waar Dewey met de term artistiek verwijst naar het produceren (hier van imaginaire 
handelingsalternatieven) en de term esthetisch wordt gebruikt als beschrijving van een 
consummatoire ervaring (Fesmire 2003:124). In hun visie moet de morele actor gezien 
worden als een kunstenaar of artiest die na een dramatische repetitie van mogelijke 
handelingen kiest voor de handeling die leidt tot een consummatoire ervaring en zo bijdraagt 
aan het voortdurende proces van groei van betekenis in de transactie tussen mens en 
omgeving.72 Fesmire pleit daarom voor het cultiveren van morele artisticiteit wat neerkomt op 
het ontwikkelen van een verfijnde verbeelding die kan putten uit een groot aantal imaginaire, 
potentiële handelingen. Dit vergt volgens hem habits van ‘refined moral perceptiveness, 
creativity, expressiveness, and skill’ (Fesmire 1999:146). Dit zijn vaardigheden die hij eerder 
associeert met de habits van een kunstenaar dan met die van een utilitarist (Fesmire 
1999:144-146). Fesmire ziet een rol weggelegd voor het onderwijs bij het opvoeden van de 
jeugd tot morele artiesten (Fesmire 1994:213; cf. Alexander 1993:393; Caspary 1991:175). 

Ik zal hier niet verder ingaan op Fesmire’s en Alexanders schijnbaar romantische 
onderstreping van het artistieke en esthetische in Deweys concept van dramatische repetitie 
(cf. Pappas 1997:551, n. 11).73 Dewey zelf gebruikt in Human Nature and Conduct de 
metafoor van de morele actor als artiest (acteur) om het verschil tussen zijn theorie van 

                                                
71 Fesmire baseert zijn beweringen op Dewey’s Ethical Thought (Welchman 1995) en Stevensons introductie bij 
de Ethics van 1908 (Stevenson 1978). 
72 ‘A highly abbreviated analysis of the metaphor “MORALITY AS ART” reveals that the moral thinker’s 
imaginative rehearsal of prospects for constructive action can be understood in terms of the artist’s imaginative 
perception and exploration of the potentialities of the medium. The competing values that press for our attention 
can be understood in terms of the recalcitrance of the artistic medium. Meanwhile, the empathetic imagination 
of the moral agent can be understood in terms of the imaginative projection by the artist of an audience , a 
projection that enables a dialectical interaction that gives point and focus to art’ (Fesmire 1995:590). 
73 Voor Welchmans opvatting over interpretaties van deliberatie gebaseerd op Art as Experience zie Welchman 
1995:173, n. 18.  
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deliberatie en andere (ethische) theorieën te benadrukken (cf. Alexander 1987:149). Het gaat 
hem hierbij vooral om de onderstreping van het hypothetische en contextafhankelijke 
karakter van de potentiële handelingen in de verbeelding. Het is niet toevallig dat Dewey zijn 
eigen theorie verduidelijkt door haar expliciet te confronteren met het utilitarisme. Ook de 
utilitaristen benadrukken de natuurlijke en empirische aard van morele oordelen. Ze relateren 
de morele waarde van een oordeel aan de hoeveelheid geluk in de vorm van aanwezigheid 
van plezier en afwezigheid van pijn en ontkennen zo net als Dewey het bestaan van een 
transcendente bron van morele kennis. De utilitaristische ethiek gaat volgens Dewey echter 
ten onrechte uit van een psychologie die gebaseerd is op een epistemologie die niet habits en 
impulsen maar gevoelens als bron van morele kennis aanwijst. Morele oordelen zijn daarbij 
het resultaat van een calculus waarin gevoelens van plezier en pijn als consequenties van het 
handelen tegen elkaar worden afgewogen (MW14:132).  

Deweys concept van deliberatie wijkt af van de hedonistische calculus van de 
utilitaristen doordat het de waarde van de consequenties van handelingen niet bij voorbaat 
vastlegt. De utilitaristen laten hun keuze voor een handeling bepalen door de berekening van 
de hoeveelheid geluk die deze handeling tot gevolg zal hebben. De utilitaristische calculus is 
gericht op toekomstige gevoelens van plezier en pijn en de utilitaristische keuze voor een 
bepaalde handeling is gebaseerd op het bewerkstelligen of voorkomen van deze gevoelens 
(MW14:140). Niets is volgens Dewey echter zo moeilijk te berekenen of te voorspellen als 
toekomstige gevoelens van plezier en pijn. De twee belangrijkste factoren die bepalend zijn 
voor toekomstige gewaarwordingen van plezier en pijn zijn de lichamelijke en psychische 
toestand van de handelende persoon en de situatie waarin de handeling plaatsvindt. Beide 
factoren zijn moeilijk te voorspellen omdat ze onafhankelijk van huidige handelingen tot 
stand kunnen komen. Immers: ‘Men always build better or worse than they know, for their 
acts are taken up into the broad sweep of events’ (MW14:143). Andere factoren die de 
berekening beïnvloeden, zijn het aantal personen waarop ze betrekking heeft en het 
toekomstige tijdstip waarop de calculus gericht is. Naarmate het aantal personen waarvoor de 
berekening geldt, toeneemt en naarmate de verwachte gevoelens verder in de toekomst 
worden geprojecteerd, zal de onzekerheid van de uitkomst van de berekening groter worden.74 
De utilitaristische calculus kan volgens Dewey alleen subjectief worden toegepast. Het 
voorspellen van de toekomstige emoties van anderen is van nog meer contingente factoren 
afhankelijk. De subjectief-utilitaristische beoordeling van een handeling toont echter meer 
van iemands huidige karakter dan van te verwachten gevoelens.75  

                                                
74 ‘Even if one could form a fairly accurate picture of the things that give pleasure to most people at the present 
moment—an exceedingly difficult task—he cannot forsee the detailed circumstances which will give a decisive 
turn to enjoyment at future times and remote places’ (MW14:142). 
75 ‘For, in truth, a man’s judgement of future joys and sorrows is but a projection of what now satisfies and 
annoys him. … What a man foresees and fails to foresee, what he appraises highly and at a low rate, what he 
deems important and trivial, what he dwells upon and what he slurs over, what he easily recalls and what he 
naturally forgets—all of these things depend upon his character. His estimate of future consequences of the 
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Een ander belangrijk verschil tussen deliberatie en de utilitaristische calculus is de 
gerichtheid op heden en toekomst. Het utilitarisme is volgens Dewey gericht op het 
bewerkstelligen van toekomstig geluk. De handelingen waar het utilitarisme voor kiest, 
vinden hun rechtvaardiging in de toekomst. Deliberatie resulteert in een keuze voor 
handelingen op basis van hun waarschijnlijke consequenties. In dit opzicht is ook deliberatie 
op de toekomst gericht. De keuze voor bepaalde handelingen wordt echter niet gemaakt ter 
voorspelling van de toekomst, maar met het oog op groei van betekenis in de huidige 
ervaring.76 Plezier en pijn spelen ook een rol bij deliberatie. Deze rol betreft echter niet een 
projectie van deze gevoelens in de toekomst, maar een ervaring ervan in het heden.77  

Met zijn deliberatieconcept richt Dewey zich op het oplossen van een problematische 
situatie. Deze procedurele doelstelling past beter bij een door contingentie gekenmerkte 
werkelijkheidsopvatting dan de inhoudelijk bepaalde doelstelling van het nastreven van 
plezier of geluk in de betekenis van afwezigheid van pijn. Bij Dewey wordt de keuze voor 
een handeling bepaald door haar vermogen de geblokkeerde habit te hernemen op een wijze 
die is afgestemd op de nieuwe eisen van de omgeving.  
  
4.3.7 Dramatische repetitie versus winst-en-verliesrekening als metafoor 
Bij het utilitarisme is het doel waarop het handelen gericht is niet alleen inhoudelijk bepaald. 
Geluk of plezier wordt tevens beschouwd als een onveranderlijke waarde. Dat komt volgens 
Dewey omdat het utilitarisme zich niet beroept op de metafoor van dramatische repetitie, 
maar op een metafoor uit de economische wetenschap en meer in het bijzonder de 
bedrijfseconomie (MW14:147-153). Het streven van het utilitarisme naar het verwerven van 
plezier en het voorkomen van pijn is analoog aan het kwantitatieve streven van de 
economische wetenschap naar het maken van winst en het vermijden van verlies. Bij dit 
streven is het niet de bevrediging van natuurlijke behoeften die als goed wordt bestempeld, 
maar het behalen van zoveel mogelijk winst.  

Dit economisch streven is een voorbeeld van wat Dewey aanduidt als een smal gebruik 
van de rede. De berekening die ten grondslag ligt aan de keuze voor bepaalde handelingen 
vindt plaats in een vooraf bepaald domein, namelijk geldelijk gewin. Een kwalitatief 
probleem met betrekking tot de bevrediging van natuurlijke behoeften in het teken van het 
menselijk geluk wordt hier gereduceerd tot een kwantitatief probleem. Het doel dat deze 
vorm van economie zich voor ogen stelt, staat vast. Ze laat alleen een berekening toe met 
betrekking tot de middelen om dit vooraf bepaalde en onveranderlijke doel te 

                                                                                                                                                  
agreeable and annoying is consequently of much greater value as an index of what he now is than as a prediction 
of future results’ (MW14:142). 
76 ‘[T]he problem of deliberation is not to calculate future happenings but to appraise present proposed actions’ 
(MW14:143). 
77 ‘We do not think of future losses and expansions. We think, through imagination, of objects into which in the 
future some course of action will run, and we are now delighted or depressed, pleased or pained at what is 
presented’ (MW14:140). 
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bewerkstelligen. In Deweys opvatting van deliberatie is er sprake van een breed gebruik van 
de rede. Intelligentie heeft niet tot doel een keuze te maken voor handelingen die een bepaald 
vaststaand doel bewerkstelligen.78 Ten gevolge van het feit dat de wereld steeds verandert, is 
het na te streven doel zelf ook voorwerp van voortdurende overweging. De bevrediging van 
natuurlijke behoeften is een formeel doel waarvan de inhoud niet alleen door het redenerende 
subject, maar ook door de voortdurend veranderende omgeving wordt bepaald.  

Bij kwantitatieve bedrijfseconomische overwegingen voor het handelen is de winst-
habit de enige die het handelen bepaalt. Bij kwalitatieve overwegingen staan de habits die het 
handelen moeten sturen niet vast. Deze kunnen voortdurend veranderen waardoor 
karakterontwikkeling kan plaatsvinden die is afgestemd op de culturele context waarbinnen 
de actor zich bevindt.79 Volgens Dewey mag niet uit het oog verloren worden dat het 
oorspronkelijke doel van de kwantitatieve economische activiteiten ligt in de bevrediging van 
kwalitatieve natuurlijke behoeften. Het is daarom niet de taak van de economie te bepalen 
wat deze behoeften zijn. De economische wetenschap is zelf een sociaal bepaalde vorm van 
behoeftebevrediging die niet los gezien kan worden van de complexe sociale omgeving waar 
zij deel van uitmaakt. Het is de sociale context, en niet de economische wetenschap, die 
bepaalt wat de behoeften van de mens op een bepaald moment zijn. 

Bij deliberatie is de gehanteerde procedure dus kwalitatief van aard (het afwegen van 
handelingsalternatieven) en bij de utilitaristische calculus kwantitatief (berekening van de 
kans op toekomstig geluk). Daarnaast is deliberatie gericht op het oplossen van objectieve 
situaties waarin het handelen wordt beperkt. Het utilitarisme richt zich daarentegen volgens 
Dewey op toekomstige gevoelens waarvan de realisatie niet alleen uiterst onzeker is, maar de 
interpretatie uiterst subjectief (cf. MW14:141). 

Ondanks het feit dat het utilitarisme gebruik maakt van het winst-en-verliesmodel uit de 
economische wetenschap heeft het volgens Dewey twee waardevolle inzichten voortgebracht. 
Het eerste inzicht is dat het moreel goede bestaat in de bevrediging van natuurlijke menselijke 
behoeften als welzijn en geluk, en niet bij voorbaat gereduceerd wordt tot geldelijk gewin. 
Het tweede waardevolle inzicht van het utilitarisme is de relatie die het aanbrengt tussen 
moraliteit en intelligentie (MW14:147). De fout van het utilitarisme ligt bij de verkeerde 
opvatting van wat intelligentie is. Intelligentie is geen calculus ter berekening van de kans op 
vooraf bepaalde handelingsdoelen, maar een vorm van deliberatie die tot doel heeft door 
middel van dramatische repetitie van imaginaire handelingsalternatieven contextueel 
bepaalde problemen op te lossen en de continuïteit van de ervaring te herstellen. 
 

                                                
78 ‘[Deliberation] no more resembles the casting-up of accounts of profit and loss, pleasures and pains, than an 
actor engaged in drama resembles a clerk recording debit and credit items in his ledger’ (MW14:139). 
79 ‘[T]he thing actually at stake in any serious deliberation is not a difference of quantity, but what kind of 
person one is to become, what sort of self is in the making, what kind of a world is making’ (MW14:150; cf. 
Campbell 1995:137). 
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4.3.8 Verlangens  
Deweys concept van intelligentie en de belangrijke plaats die het inneemt in zijn antropologie 
hebben tot de nodige kritiek geleid. Josiah Royce beschuldigt Dewey er op het eind van de 
negentiende eeuw al van geen rekening te houden met zogenaamde morele tragedies als 
bijvoorbeeld oorlog. Dergelijke conflictsituaties zijn volgens Royce met behulp van het 
denken niet zodanig beheersbaar dat beëindiging ervan een vooruitgang in de zin van een 
verbetering van sociale toestanden betekent (Royce 1891:503-505). Randolph S. Bourne 
beschuldigt Dewey van intellectualisme. De gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog 
tonen volgens hem aan dat Dewey te hoge verwachtingen heeft van de intellectuele 
capaciteiten van de doorsneemens (Bourne 1964:53-64). Volgens andere critici 
veronachtzaamt Dewey bij het benadrukken van het belang van intelligentie de rol die de 
emoties spelen bij het handelen (Welchman 1995:185, n. 6). In het voetspoor van David 
Hume geven deze critici de voorkeur aan het benadrukken van de rol die emoties als 
verlangen, liefde, ambitie en bewondering spelen bij de beïnvloeding van het menselijk 
gedrag. In Human Nature and Conduct richt Dewey zich tegen deze laatste vorm van kritiek 
door te laten zien dat verlangen (desire) wel degelijk een belangrijke rol speelt in zijn concept 
van intelligentie.80 
 
4.3.8.1 De discussie emoties versus rationaliteit 
Met de bespreking van het verlangen mengt Dewey zich in de discussie tussen empiristische 
en rationalistische ethici. In deze discussie beschouwt de ene partij de verlangens en de 
andere partij de rede als belangrijkste drijfveer voor het handelen. Hoewel Dewey met zijn 
concept van verlangen tegemoetkomt aan bovengenoemde kritiek van de empiristen is hij het 
niet eens met de nadruk die zij leggen op de rol van het verlangen voor het handelen ten koste 
van het denken. Anderzijds ontkent hij het rationalistische standpunt dat de rede zich bij de 
keuze voor de juiste handelingen niet laat beïnvloeden door de emoties. Volgens Dewey 
spelen zowel denken als verlangen een belangrijke rol bij de keuze van de juiste doelen voor 
het handelen. Mensen geven vaak de voorkeur aan affectie boven intelligentie, omdat 
intelligentie vaak te ver van het alledaagse verwijderd lijkt. Volgens Dewey kan het maken 
van een scherp onderscheid tussen emoties en intelligentie met als doel de keuze voor één van 
beide als beweegreden voor het handelen moreel rampzalige gevolgen hebben (MW14:177). 
Zowel emotionele personen die het denken veronachtzamen als intellectuelen die emotioneel 
onbewogen zijn en zich slechts door de rede laten leiden, lopen het risico zich in morele 
tragedies te storten. Zo lopen mensen die hun handelen slechts door de emoties laten sturen 
volgens Dewey het gevaar misbruikt te worden door het materialistische vernuft van hen die 
zich bij hun handelen meer op hun verstand beroepen. Om Deweys concept van verlangen te 

                                                
80 In Theory of Valuation (1939) levert Dewey met zijn concept van desire kritiek op het emotivisme van met 
name A. J. Ayer. Cf. Westbrook 1991:407, n. 29; Gouinlock 1972:188-197. 
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verduidelijken en te laten zien in hoeverre hij hiermee zowel tegemoet komt aan als kritiek 
levert op de empiristische ethiek zal ik eerst kort Hume’s concept van passies bespreken.81 
  
4.3.8.2 Hume's opvatting van passie 
In het voetspoor van Newton wil Hume niet alleen de wetenschap van de natuur maar ook de 
wetenschap van de mens empirisch funderen. Zijn handelingstheorie is dan ook gebaseerd op 
een empirisch gefundeerde epistemologie. Zowel denken als handelen zijn volgens Hume 
uiteindelijk terug te voeren op indrukken die stammen uit de zintuiglijke ervaring. Deze 
indrukken, waaronder de gevoelens van pijn en plezier, brengen passies voort die vervolgens 
ten grondslag liggen aan het handelen.82  

Passies zijn volgens Hume van een andere orde dan de rede. Ze behoren tot de natuur 
van de mens en vormen de drijfveer achter zijn handelingen. Het zijn ‘original existencies’ 
die het denken aan zich ondergeschikt maken. De rede alleen kan volgens Hume nooit de wil 
beïnvloeden en zo de aanzet vormen tot een handeling. Het denken kan de meest geschikte 
manier aangeven om het verlangde object te verwerven of een verlangde toestand te 
realiseren. Het zijn de passies die ervoor zorgen dat de mens daadwerkelijk tot handelen 
overgaat (cf. Stroud 1977:156-157).83  
 Het is volgens Hume onmogelijk om te spreken van onredelijke of irrationele passies. 
Aangezien passies van een andere orde zijn dan de rede kan er geen sprake zijn van een 
contradictie tussen beide. De rede poogt een relatie te leggen tussen ideeën onderling of 
tussen ideeën en indrukken. Hierbij kan de rede fouten maken, hetgeen leidt tot foutieve 
oordelen. De rede kan alleen botsen met zichzelf doordat twee of meer oordelen met elkaar in 
tegenspraak zijn. Op dezelfde wijze kunnen verschillende passies met elkaar conflicteren. 
Passies zijn volgens Hume echter geen cognitieve categorieën. Een passie kan niet zoals een 
uitspraak van de rede waar of onwaar zijn en daardoor niet met de rede conflicteren (cf. 
Stroud 1977:158-159, 173-180).84 
 Het menselijk handelen wordt volgens Hume aangedreven door passies en gestuurd 
door externe stimuli in de vorm van objecten of toestanden waarop de passies zijn gericht. De 
rede functioneert als hulpmiddel bij het tot stand brengen van contact tussen passie en 
stimulus. Passies zijn van nature object-specifiek. Het is niet de rede die, afhankelijk van de 
situatie waarin iemand zich op een bepaald moment bevindt, steeds weer bepaalt op welk 

                                                
81 Hierbij zal ik me beperken tot die aspecten van Hume’s theorie die van belang zijn voor een goed begrip van 
Deweys opvatting van het verlangen. Ik vergelijk Deweys desires met Hume’s passions. In zijn A Treatise of 
Human Nature (hierna aangeduid als Tr:paginanummer) beschouwt Hume desires samen met emoties als 
aversie, verdriet, vreugde, hoop en angst als vormen van direct passions (Tr:438). 
82 ‘’Tis from the prospect of pain or pleasure that the aversion or propensity arises towards any object’ (Tr:414). 
83 ‘Reason is, and ought only to be the slave of the passions’, aldus Hume (Tr:415). 
84 ‘In short, a passion must be accompany’d with some false judgment, in order to its being unreasonable; and 
even then ‘tis not the passion, properly speaking, which is unreasonable, but the judgment. … ‘tis impossible, 
that reason and passion can ever oppose each other, or dispute for the government of the will and actions’ 
(Tr:416). 
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soort object een bepaalde passie zich dient te richten. Hume’s opvatting van passies en de rol 
van het denken leidt tot een onoverbrugbaar onderscheid tussen een cognitief en een 
normatief domein van het menselijk bestaan (Tiles 1988:178). De rede speelt bij Hume geen 
rol bij de constructie van handelingsdoelen. Wetenschappelijke kennis kan voor hem geen 
invloed uitoefenen bij de keuze tussen handelingsalternatieven. 
 
4.3.8.3 Deweys opvatting van desire 
Dewey beschouwt de denkbeelden van theoretici die zoals Hume de emoties benadrukken ten 
koste van de menselijke rationaliteit als een overblijfsel van een romantisch optimisme 
(MW14:176). Met de term romantisch optimisme verwijst hij naar de afwijzing van moderne 
wetenschappelijke inzichten door achttiende- en negentiende-eeuwse romantici. Als reactie 
op het rationalisme van de Verlichting hechten de ethici onder hen grote waarde aan de rol 
van de empirisch waarneembare emoties voor het menselijk gedrag. Deweys kritiek is niet 
gericht op de epistemologische opvattingen van de empiristen, maar op hun idealisering van 
de emoties. Het is immers de experimentele methode van de moderne natuurwetenschap die 
Dewey beschouwt als geschikt model voor zijn concept van deliberatie. Deweys kritiek op de 
empiristen geldt niet hun waardering van de zintuiglijk waargenomen werkelijkheid als bron 
van kennis, maar de opvatting dat de emoties, in de vorm van waarneembare 
gemoedstoestanden, het alleenrecht bezitten om de doelen voor het menselijk handelen te 
bepalen. 
 Wanneer Dewey in Human Nature and Conduct reageert op de tegen zijn sociale 
psychologie gerichte empiristische kritiek, geeft hij een eigen betekenis aan de term 
verlangen (desire). Hij concludeert dat verlangens of wensen in het dagelijks taalgebruik 
meestal worden beschreven in termen van het object waarop ze gericht zijn. Zo wordt 
bijvoorbeeld gesproken van het verlangen naar lekker eten of het verlangen naar een luie 
strandvakantie. Hierbij wordt aan het verlangen dezelfde morele waarde toebedeeld als het 
object waarop het gericht is. Het object waarop het verlangen gericht is, wordt daarnaast 
volgens Hume beschouwd als het doel van het handelen dat door dit verlangen wordt 
voortgebracht. Dewey legt een ander verband tussen verlangen en object van verlangen.  

Verlangen is volgens Dewey geen ‘original existence’, maar ontstaat pas wanneer de 
alledaagse activiteit wordt gefrustreerd. In Theory of Valuation beschrijft Dewey het ontstaan 
van verlangens als volgt: ‘[D]esires arise only when “there is something the matter,” when 
there is some “trouble” in an existing situation. … When things are going completely 
smoothly, desires do not arise’ (LW13:220).85 Zo geformuleerd behoort verlangen niet tot de 
alledaagse gesteldheid van het leven: ‘When the push and drive of life meets no obstacle, 
there is nothing which we call desire. There is just life-activity’ (MW14:172). Pas wanneer 
zich een problematische situatie voordoet en het handelen dat zich in een toestand van 

                                                
85 ‘Obstruction of the immediate execution of an impulse converts it into a desire’ (LW13:43). 
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primaire ervaring bevindt, wordt geblokkeerd, ontstaat het verlangen een nieuwe toestand van 
primaire ervaring te bereiken. Eenmaal ontstaan, fungeren verlangens zoals bij Hume als ‘the 
forward urge of living creatures, … activity surging forward to break through what dams it 
up, … the means of removal of obstructions to an ongoing, unified system of activities’ 
(MW14:172). 

Het beoogde resultaat van de handelingen die het verlangen voortbrengt, is het opheffen 
van de gefrustreerde activiteit: ‘Desire satisfied does … bring … that kind of quiescence 
which marks the recovery of unified activity’ (MW14:173). Met het opheffen van de 
problematische situatie verdwijnt het verlangen. Het object waarop het verlangen gericht is, is 
volgens Dewey niet in de eerste plaats het oplossen van de problematisch situatie, maar het 
uitvoeren van de handelingen die dit bewerkstelligen. Het object waarop het verlangen is 
gericht, is niet het te herstellen evenwicht, maar de juiste wijze van handelen om dit te 
bereiken (cf. LW11:38, 62; LW13:45).86 Het verlangen is dus niet zoals bij de empiristen 
rechtstreeks gericht op een object of een situatie, maar op de middelen ter realisering 
daarvan.87 Het object van het verlangen is niet het eigenlijke doel van het verlangen, maar wel 
de mogelijkheidsvoorwaarde voor het realiseren van dat doel (MW14:173). Uit deze 
omschrijving van het object van het verlangen blijkt dat Dewey het gelijkstelt aan de in het 
deliberatieproces gekozen handelingswijze (cf. Gouinlock 1972:130, 309). 
  
4.3.8.4 Deweys kritiek op het empirisme 
Het onderscheid dat empiristen als Hume volgens Dewey maken tussen een cognitief en een 
normatief domein van menselijk handelen is problematisch. Volgens de empiristen speelt de 
rede geen rol de bij constructie van verlangens. Hierdoor staan de objecten waarop het 
verlangen zich richt boven elke rationele kritiek (Hurley 1988:509). Zij beschouwen het niet 
als de taak van de rede om een keuze te maken tussen alternatieve beoogde doelen voor het 
handelen. Het zijn de verlangens die gericht zijn op bepaalde objecten. Hierdoor kan de rede 
de handelingsdoelen niet in de empirie op hun wenselijkheid toetsen (Westbrook 1991:411).88 
Abstractie van de concrete situaties waarin verlangens ontstaan, maakt deze niet alleen 
irrationeel, maar ontneemt hen tevens elke claim op objectiviteit en geldigheid. De gevoelens 

                                                
86‘No man desires the signboard which he sees, he desires the garage, the objective, the ulterior thing. But does 
he? Or is the garage simply a means by which a divided body of activities is reintegrated or coordinated? Is it 
desired in any sense for itself, or only because it is the means of effective adjustment of a whole set of 
underlying habits?’ (MW14:172), ‘The “object” which … presents itself in thought as the goal of desire is the 
object of the environment which, if it were present, would secure a re-unification of activity and the restoration 
of its ongoing unity’ (MW14:172). 
87 ‘All of us have desires, ... But the wishes are empty castles in the air unless they are translated into the means 
by which they may be realized’ (LW13:45).  
88 Tiles formuleert het als volgt: ‘What reason does for Hume can be typified in the situation where, finding that 
my soup tastes flat, and my eye falls upon the salt shaker, I represent to myself the consequences of putting salt 
on food, and straightaway my hand moves. There are here no competing possible lines of action, and hence, for 
Dewey, there is no deliberation’ (Tiles 1988:169). 
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van plezier en pijn die door bepaalde indrukken worden opgeroepen, verschillen van persoon 
tot persoon. 

Deweys concept van verlangen dat hij ontwikkelt vanuit zijn sociale psychologie 
ontkomt aan deze problematiek. Zijn beschrijving van verlangens vertoont sterke 
overeenkomsten met die van impuls. Beide zijn het gevolg van een conflictsituatie. Een 
impuls is echter ongevormd terwijl een verlangen nooit inhoudsloos is, maar altijd gericht op 
handelingen die het evenwicht herstellen in een problematische situatie. Zodra een verlangen 
ontstaat, wordt het habitueel bepaald: ‘All habits are demands for certain kinds of activity … 
They form our effective desires’ (MW14:21). In tegenstelling tot Hume’s opvatting zijn 
verlangens voor Dewey sterk cultureel bepaald. Habits heb ik eerder omschreven als 
verworven neigingen tot handelen. Habits zijn dus niet alleen dragers van cultureel bepaalde 
kennis met betrekking tot de meest gewenste wijze van handelen, maar ook dragers van 
verlangens om een bepaalde handeling daadwerkelijk te voltrekken.  

Dat verlangens gericht zijn op het oplossen van een conflictsituatie geeft aan dat er niet 
alleen een verband moet bestaan tussen verlangen en impuls, maar ook tussen verlangen en 
intelligentie. Evenals verlangen resulteert ook intelligentie uit een conflict tussen een 
habitueel handelend individu en zijn sociale omgeving en zoals verlangen staat ook 
intelligentie in dienst van de oplossing van het conflict. De tijdens een conflictsituatie 
ontstane impulsen wekken emoties op die slechts in goede banen geleid kunnen worden door 
gebruik te maken van intelligentie. Bij een emotioneel iemand komen volgens Dewey 
krachtige impulsen vrij die door hun ongevormdheid oproepen tot inefficiënt handelen. 
Emoties als verlangen hebben niet zoals intelligentie het vermogen om de verbeelding te 
beïnvloeden door middel van herinnering, observatie en voorspelling en kunnen daarom het 
handelen niet op efficiënte wijze sturen. Het is de werking van het intelligentieproces die 
resulteert in een selectie van enkele van de alternatieve handelingsmogelijkheden. Deze 
beoogde doelen waarop het verlangen zich vervolgens richt, leiden tot verschillende concrete 
ontwerpen voor het handelen: ‘Intelligence converts desire into plans’ (MW14:175; cf. 
LW13:238). Bij zijn concept van deliberatie gaat Dewey ervan uit dat de mens emotioneel 
reageert op stimuli uit de verbeelding in de vorm van alternatieve handelingsmogelijkheden.89 
De objecten in de verbeelding kunnen emoties van vreugde en verdriet of pijn en plezier 
oproepen. Hoewel de objecten in de verbeelding projecties van mogelijke toekomstige 
handelingen zijn, zijn de emoties die ze opwekken actueel. De imaginaire objecten fungeren 
als stimulus voor het opwekken van verlangens. De aard van de verlangens wordt niet slechts 
bepaald door het imaginaire object, maar tevens, ten gevolge van de rol die habits spelen, 
door het karakter van de persoon die de imaginaire objecten of handelingen in zijn 
verbeelding oproept.  
                                                
89 ‘We do not act from reasoning; but reasoning puts before us objects which are not directly or sensibly present, 
so that we then may react directly to these objects, with aversion, attraction, indifference or attachment, 
precisely as we would to the same objects if they were physically present’ (MW14:139). 
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Het blijkt dus dat de intelligentie, die op haar beurt beïnvloed wordt door habits, ervoor 
zorgt dat er een relatie ontstaat tussen verlangen en object van verlangen. De functie van het 
verlangen is motiverend van aard. Het verlangen zorgt ervoor dat het handelen daadwerkelijk 
het door de intelligentie gekozen doel nastreeft. Verlangens op deze wijze opgevat, zijn 
rationeel omdat het object van verlangen niet van tevoren vaststaat, maar intelligent wordt 
bepaald. Uit hun rationaliteit volgt hun objectiviteit en contextuele geldigheid. 
 
4.3.8.5 Deweys kritiek op het rationalisme 
Rationalisten huldigen de opvatting dat kennis van gewenst gedrag niet zozeer uit de empirie 
als wel uit de verstandelijke vermogens van de mens is af te leiden. Dewey verzet zich vooral 
tegen transcendentaal rationalisten zoals Kant, die ervan uitgaan dat de doelen voor het 
morele handelen gebaseerd moeten zijn op a priori kennis; kennis die volledig onafhankelijk 
van empirische waarneming tot stand komt.90 Een veel gehoorde kritiek op rationalisten luidt 
dat de rationele constructie van handelingsdoelen niet voldoende is om te bewerkstelligen dat 
de mens zijn handelen ook daadwerkelijk op deze doelen richt. Het lijkt er inderdaad op dat 
het abstraheren van contingente, empirische criteria voor het handelen leidt tot een praktisch 
onvermogen om een brug te slaan tussen de rationele constructie van handelingsdoelen en 
hun realisering.91 Deze kritiek ondervangt Dewey door in zijn sociale psychologie naast 
intelligentie plaats in te ruimen voor verlangens. Met zijn concept van verlangens voegt hij 
aan het rationele element het voor het handelen noodzakelijke motiverende aspect toe. 
 De relatie tussen impuls, habit en intelligentie enerzijds en verlangen anderzijds kan 
verduidelijkt worden door te wijzen op een onderscheid tussen drie vormen van verlangen dat 
impliciet in Deweys werk aanwezig is. In Human Nature and Conduct spreekt Dewey van 
overvloedig verlangen (generous desire) en onvolledig of beperkt verlangen (base desire), en 
in Ethics hanteert hij de term intelligent verlangen (thoughtful desire) (MW14:176; 
LW7:190). Het overvloedig verlangen is de meest onvolledige vorm van verlangen. Een 
overvloedig verlangen wordt gedragen door volledig blinde impulsen. Het is een verlangen 
dat geen enkel doel voor ogen heeft; dat elk oriëntatiepunt mist. Het is de weg volledig kwijt. 
Het onvolledig verlangen wordt gedragen door conservatieve habits, die aan de impulsen een 
cultureel bepaalde inhoud geven. Aangezien deze conservatieve habits gedurende langere tijd 
het handelen op functionele wijze hebben gestuurd, zijn de erdoor gedragen verlangens 
gebaseerd op een bepaalde mate van inzicht. Dit inzicht is echter beperkt, want gebaseerd op 
conservatieve habits is het niet in staat om in te spelen op sociale veranderingen. Volgens 
Dewey bevorderen onvolledige verlangens bestaande vormen van sociale uitbuiting 

                                                
90 ‘The “desirable,” or the object which should be desired (valued), does not descend out of the a priori blue nor 
descend as an imperative from a moral Mount Sinai’ (LW13:219). 
91 ‘The price of salvation from motivational contingency would appear to be motivational impotency’ (Hurley 
1988: 510). 
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(MW14:176).92 Intelligente verlangens tenslotte zijn de verlangens waarom het Dewey te 
doen is en waarmee hij zijn standpunt in de discussie tussen empiristen en rationalisten 
duidelijk maakt. Intelligente verlangens zijn de verlangens die gericht zijn op de als resultaat 
van het intelligentieproces geconstrueerde beoogde handelingsdoelen.93 Nu wordt ook 
Deweys uitspraak ‘All habits … form our effective desires’ duidelijk. Habits beïnvloeden het 
intelligentieproces en via het intelligentieproces beïnvloeden ze de verlangens. Het denken is 
bij Dewey niet ondergeschikt aan de verlangens maar staat als het ware erboven. Het heeft ten 
aanzien van de verlangens een reconstructieve functie. Gouinlock spreekt in dit opzicht van 
de bevrijdende functie van intelligentie voor het menselijk gedrag (Gouinlock 1972:282-283). 
De intelligentie verlost de mens van een natuurlijke en onveranderlijke relatie tussen 
verlangen en object van verlangen en vervangt deze door een meer wenselijke relatie.  
 
4.3.8.6 ‘Desire’ als combinatie van rede en passie 
In de discussie tussen psychologen die de verlangens en psychologen die de rede als drijfveer 
van het menselijk handelen beschouwen, neemt Dewey een tussenpositie in. Beide posities 
schieten tekort bij hun beschrijving van het menselijk gedrag. Dewey is het eens met de 
empiristen dat de keuze voor een bepaalde handeling niet gemaakt kan worden zonder dat er 
sprake is van verlangen (LW13:395). Empiristen als Hume ontkennen echter dat er een 
wezenlijk onderscheid bestaat tussen verlangen en object waarop het verlangen gericht is. Dit 
leidt tot de conclusie dat de doelen voor het handelen vaststaan en niet beïnvloedbaar zijn 
door de menselijke wil. Een verlangen zonder intellectuele factor kan volgens Dewey echter 
niet gericht zijn op een handelingsdoel en leidt tot verkeerde handelingen, dat wil zeggen 
handelingen die de transactionele eenheid van de ervaring niet ten goede komen (LW7:186). 
 De rationalisten maken wel een scherp onderscheid tussen verlangens en doelen voor 
het handelen. De bepaling van doelen voor het handelen dient volgens hen te gebeuren op 
basis van strikt rationele criteria. Emoties dienen daarbij geen rol te spelen. Dit leidt tot het 
probleem dat intelligentie wel een beoogd doel kan aanwijzen, maar zonder enige vorm van 
verlangen niet in staat is om een individu daadwerkelijk tot handelen aan te zetten.  

Naast deze verschillende uitgangspunten is er sprake van een fatale overeenkomst 
tussen beide posities. Hoewel de doelen van de rationalisten gebaseerd zijn op logische 
redeneringen zijn ze net als die van de empiristen onveranderlijk van aard. Beide posities 
maken zich volgens Dewey schuldig aan de drogreden die doelen van het handelen 
beschouwt als voor eeuwig vaststaande richtlijnen voor het gedrag. 

                                                
92 Het verband dat Dewey legt tussen conservatieve habits en misstanden in de samenleving wordt in hoofdstuk 
zes verder uitgewerkt. 
93 ‘Vital impulses are doubtless conditions sine qua non for the existence of desires … But the latter include 
foreseen consequences along with ideas in the form of signs of the measures … required to bring the ends into 
existence’ (LW13:207), ‘Sometimes desire means not bare impulse … for desire includes thought within itself’ 
(MW14:176). In tegenstelling tot impuls die Dewey in zijn Theory of Valuation omschrijft als een ‘affective-
motor’ beschouwt hij verlangen als een ‘affective-ideational-motor’ (LW13:218). 



136 

 Tegen de opvatting van de empiristen in beweert Dewey dat verlangens een mentale 
component bevatten die hun biologische aard ontstijgt. Deze mentale component maakt deel 
uit van de praktische rede, omdat hij een oordeel met zich meebrengt dat gebaseerd is op de 
contingente sociale omstandigheden waarin het individu zich bevindt en leidt tot de 
formulering van een handelingsdoel (Hurley 1988:513). Ook de rationalisten veronachtzamen 
het belang van de sociaal-culturele omgeving waarin het handelend individu zich bevindt. 
Waar het Dewey uiteindelijk om te doen is, is niet het benadrukken van verlangens ten koste 
van de rede of omgekeerd, maar de constructie van intelligente verlangens.94 Dit zijn 
verlangens waarbij zowel het rationele als het emotionele aspect een rol spelen. Door de 
wijze waarop Dewey beide aspecten verbindt, wint zijn theorie van het menselijk handelen 
aan overtuigingskracht.  
 
4.4 Conclusie 
In dit hoofdstuk heb ik een uiteenzetting gegeven van Deweys concepten impuls en 
intelligentie. Beide concepten vormen volgens Dewey ‘the key to individualized mental 
activity’ (MW14:3). Impuls en intelligentie zijn echter secundair aan het in hoofdstuk drie 
besproken habit. Ze opereren binnen het domein van betekenissen dat Dewey aanduidt met de 
term mind. Dit domein, waarin habits fungeren als betekenisdragers, kan vertaald worden als 
cultuur in de betekenis van ‘a system of beliefs, desires and purposes which are formed in the 
interaction of biological aptitudes with a social environment’ (MW14:3). Dit domein van de 
mind vormt het kwalitatieve kader waarbinnen impulsen ontstaan en het intelligentieproces 
functioneert. Met zijn concept van habit benadrukt Dewey het belang van de cultuur voor het 
menselijk handelen zonder de plaats van impulsief gedrag en intelligentie te ontkennen 
(Flower 1992:38). 

Impulsen zijn blinde krachten die de mens van nature bezit. In hun natuurlijke 
onbepaaldheid vormen ze het fundament van de menselijke plasticiteit en de daarmee gepaard 
gaande vrijheid. Impulsen sturen het handelen niet van nature in de richting van een bepaald 
object, zoals bijvoorbeeld bij Hume’s concept van desires. Vandaar dat ‘[t]he definite 
coordination of acts is thus, with man, not a datum but a problem’ (EW4:236). Volgens 
Hume zijn het verlangens die aan de oorsprong liggen van en een verklaring vormen voor het 
menselijke handelen. Hoewel Dewey ontkent dat er in de menselijke natuur vaststaande 
wetmatigheden voor denken en gedrag te onderscheiden zijn, neemt hij niet de 
tegenovergestelde positie in. Het Brits empirisme dat de menselijke geest beschouwt als een 
onbeschreven blad papier en ervan uitgaat dat alle stimuli voor het menselijk handelen in 
eerste instantie van buiten de mens moeten komen, slaat volgens Dewey net zo de plank mis 
als de instincttheoretici wanneer het gaat om een juiste interpretatie van menselijk gedrag. 

                                                
94 ‘Once more, thoughtful desire is the alternative both to suppression of desire and to yielding to a desire just as 
it presents itself’ (LW7:190). 
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De onbepaaldheid van impulsen als componenten van het gedrag verschaft de mens de 
mogelijkheid om zelf zijn gedrag te sturen. Uit deze biologische component van het gedrag 
resulteert de noodzaak tot de mentale activiteit van het construeren van doelen voor het 
handelen. In het reflexboogartikel dat in hoofdstuk twee is besproken, bleek dat deze doelen 
de werkelijke stimuli vormen voor het gedrag. Intelligentie verschaft de mogelijkheid doelen 
voor het handelen te construeren. Het is de poging om het actuele te zien in het licht van het 
mogelijke (Alexander 1990:336). Intelligentie wordt volgens Dewey opgeroepen door een 
conflict tussen een individu en de omgeving en heeft als doel een oplossing te vinden voor dit 
conflict in de vorm van de keuze voor een bepaalde handeling. Op basis van deze handeling 
kunnen habits worden gevormd die het handelen weer in overeenstemming brengen met de 
natuurlijke en sociale omgeving.95 Het conflictoplossend vermogen van de menselijke 
intelligentie vormt de maatstaf voor haar effectiviteit. Hieruit volgt dat wanneer er geen 
sprake is van conflictsituaties er ook geen sprake kan zijn van intelligentie. Voor Dewey is dit 
slechts een theoretische mogelijkheid die geen recht doet aan de processtructuur van de 
werkelijkheid. 

Intelligentie kenmerkt zich door een gepaste rangschikking tussen de verschillende 
handelingsmogelijkheden, die tijdens het deliberatieproces tot stand komt. Een keuze is 
rationeel als ze ons aanzet tot intelligente handelingen, dat wil zeggen handelingen die 
resulteren in gesublimeerde impulsen. De mogelijkheid om tot een rationele keuze te komen, 
vereist de aanwezigheid van een begrijpende instantie die ‘coordinates, organizes and 
functions each factor of the situation which gave rise to conflict, suspense and deliberation’ 
(MW14:135). Intelligentie staat niet tegenover habits en impulsen, maar is het vermogen 
overeenstemming aan te brengen tussen deze componenten van het handelen (MW14:136). 
Wat gewoonlijk wordt aangeduid als rede of het vermogen tot rationaliteit is volgens Dewey 
het product van de energie die vrijkomt wanneer habits worden geblokkeerd. De energie die 
onder normale omstandigheden bestemd is voor het uitvoeren van habituele handelingen 
wordt ingezet in de verbeelding om via een dramatische repetitie een nieuwe uitlaatklep te 
vinden. Om de dramatische repetitie op juiste wijze te laten plaatsvinden, dient een actor te 
beschikken over voldoende habits die een rol kunnen spelen bij de imaginaire constructie van 
handelingsalternatieven. Intelligentie heeft een reconstructieve functie die ten grondslag ligt 
aan de menselijke vrijheid (Gouinlock 1972:283).96 De spanning tussen de op habits 
gebaseerde culturele determinatie en de uit een combinatie van impuls en intelligentie 
voortkomende vrijheid zal in het volgende hoofdstuk verder worden uitgewerkt. 

                                                
95 ‘[R]eason is a settled or habitual tendency to respond with disciplined curiosity and reflection to situations 
disrupted by novel or mysterious things or events and with which our other dispositions to act are inadequate to 
deal. Rationality or reason, on this view, is a set of strategies for coping with sources of doubt and uncertainty’ 
(Welchman 1995:206). 
96 ‘[I]ntelligence as the method of directing change’ (LW11:41). 
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 De rede is dus geen reeds bestaande kracht die op mysterieuze wijze huist in een aan de 
materie transcendent domein dat op een of andere wijze met het lichaam in contact staat. 
Intelligentie is ook niet, zoals traditioneel opgevat, het vermogen tot kennis in de betekenis 
van het blootleggen van het wezen van de dingen. Intelligentie moet niet gezien worden als 
een apart mentaal vermogen, maar als een proces dat continuïteit vertoont met biologische en 
sociale factoren die van nature met het menszijn gegeven zijn. In Deweys biosociale concept 
van intelligentie is de essentie van intelligentie haar functionaliteit.97 Dat naast biologische 
ook sociale factoren constitutief zijn voor het denken ontkracht de beschuldiging dat Dewey 
zich bezondigt aan een reductief materialisme.98 
 De rol die de wetenschap speelt binnen Deweys concept van intelligentie heeft veel 
verwarring opgeroepen. Samen met empathie speelt wetenschappelijke informatie een 
belangrijke rol in het deliberatieproces. De voorspellende waarde van deze informatie levert 
inzicht met betrekking tot de waarschijnlijke consequenties van de in de verbeelding 
geprojecteerde potentiële handelingen en levert zo een bijdrage aan de uiteindelijke keuze 
voor een van deze handelingen. Daarnaast komt het intelligentieproces bij Dewey overeen 
met zijn beschrijving van de onderzoeksmethode van de moderne wetenschap. Deze 
onderzoeksmethode vormt een voorwaardelijk normatieve grondslag van het denken. Ze is 
volgens Dewey totnogtoe de beste methode gebleken voor het oplossen van praktische 
problemen. Zolang de mensheid geen betere methode heeft gevonden dient zij er gebruik van 
te maken bij zowel ethische als sociaal-politieke kwesties. Van belang hierbij is dat Dewey de 
wetenschappelijke methode een rol laat spelen bij het ontdekken van oplossingen voor 
praktische problemen. Dit in tegenstelling tot de logisch positivisten voor wie alles wat niet 
onderworpen kan worden aan wetenschappelijk onderzoek niet tot het domein van de 
filosofie behoort. Voor de logisch positivisten speelt de wetenschappelijke methode in de 
eerste plaats een legitimerende en niet een ontdekkende rol (Caspary 1991:186).  

Samengevat kan gesteld worden dat impuls de mogelijkheid verschaft tot aanpassing 
van bestaande habits in de vorm van sociale instituties. Intelligentie is het instrument dat de 
mens ter beschikking staat om deze aanpassing of reconstructie daadwerkelijk te 
bewerkstelligen. Het intelligentieproces resulteert in de keuze voor een bepaalde handeling en 
de afwijzing van alternatieve handelingen. Bij de beschrijving van het intelligentieproces in 
dit hoofdstuk heb ik nog geen aandacht besteed aan dit resultaat van het intelligentieproces. 
Met het evalueren van mogelijke handelingen als goed of slecht gaat Deweys antropologie 
over in ethiek.  

                                                
97 ‘Literally, intelligence is function, not substance: man functions intelligently with and in nature’ (Gouinlock 
1972:279). 
98 ‘Mind is an emergent character at the level of social or cooperative behavior. … the ultimate origin of 
mentality is social’ (Morris 1992:121). 
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Hoofdstuk 5: Deweys Empirische Ethiek 
 
5.1 Inleiding 
In de hoofdstukken drie en vier heb ik de drie centrale concepten van Deweys antropologie 
besproken: habit, impuls en intelligentie. Deze concepten worden in Human Nature and 
Conduct aan een sociaal-psychologische reconstructie onderworpen die gebaseerd is op 
Deweys theorie van de ervaring. Met behulp van deze drie begrippen wil Dewey in variatie 
op Hume een empirisch gefundeerde en naturalistische theorie van het menselijk gedrag 
ontwikkelen die een bijdrage kan leveren aan de organisatie van de samenleving (cf. Edel 
2001:105-106, 109). Human Nature and Conduct kan daarom gezien worden als een 
prolegomena op Deweys uitgekristalliseerde ethische en politiek-filosofische opvattingen 
zoals die door hem enkele jaren later nog eens worden uiteengezet in respectievelijk Ethics 
van 1932 en The Public and Its Problems (1927; LW2:235-372) (cf. Welchman 1995:202).  
 In dit hoofdstuk, waarin ik Deweys ethiek bespreek, beperk ik mij tot een analyse van 
zijn ethische opvattingen uit de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.1 Deweys 
uitgekristalliseerde ethische opvattingen zijn slechts goed te begrijpen vanuit zijn 
naturalistische theorie van de ervaring en zijn concept van intelligentie (Gouinlock 
1981:104). Daarnaast zijn ze essentieel voor een goed begrip van zijn politiek-filosofische 
opvattingen uit dezelfde periode die ik in het volgend hoofdstuk zal bespreken. Hoewel 
Deweys cultureel-naturalistisch wereldbeeld en de daaruit voortkomende concepten van 
ervaring, inquiry en intelligentie een onmiskenbare rol spelen in zijn ethiek, heeft hij nergens 
expliciet verwezen naar de invloed van zijn naturalisme op zijn ethiek. Volgens Gregory 
Pappas komt dit omdat Deweys ethische teksten in tegenstelling tot boeken als Experience 
and Nature voor een breder publiek zijn bestemd (Pappas 1997:520). Bij de beschrijving van 
Deweys ethiek stel ik mij ten doel de relatie met zijn naturalistische antropologie te belichten. 
Ik beoog duidelijk te maken dat zonder kennis van Deweys theorie van de ervaring en zijn 
sociale psychologie een goed begrip van zijn ethiek niet mogelijk is. 
 In deze inleidende paragraaf zal ik mij beperken tot enkele opmerkingen met betrekking 
tot de naturalistische en empirische eigenschappen van Deweys ethiek. In de paragrafen 5.2 
en 5.3 zal ik aandacht besteden aan twee essentiële kenmerken van deze ethiek: het 
intellectuele en het sociale aspect dat ze aan moreel gedrag toeschrijft. Vervolgens bespreek 
ik in paragraaf 5.4 Deweys concept van een wetenschappelijke ethiek en in paragraaf 5.5 
Deweys opvatting van vrijheid. Tenslotte zal ik in paragraaf 5.6 ingaan op enkele punten van 
kritiek die Deweys ethiek heeft opgeroepen. 
 

                                                
1 Een studie die een totaaloverzicht geeft van de ontwikkeling van Deweys ethiek is tot op heden nog niet 
verschenen. Een goed overzicht geeft James Gouinlocks John Dewey’s Philosophy of Value (1972). De 
standaard studie over de ontwikkeling van Deweys ethische opvattingen vanaf zijn vroege ethische teksten tot en 
met Ethics van 1908 is Jennifer Welchmans Dewey’s Ethical Thought (1995). 
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5.1.1 Historische ontwikkeling van Deweys ethiek 
Hoewel ik mij in dit hoofdstuk vooral richt op de latere ethische opvattingen van Dewey is 
het verhelderend om kort in te gaan op de historische ontwikkeling van zijn ethiek. Dewey 
schrijft zijn eerste ethisch artikel in 1887. In Ethics and Physical Science (1887; EW1:205-
226) probeert hij Spencers evolutionistische ethiek te weerleggen. Zijn eerste twee langere 
ethische teksten publiceert Dewey nog tijdens zijn idealistische periode. Sterk leunend op de 
inzichten van T.H. Green, F.H. Bradley en G.S. Morris beschouwt hij in Outlines of a 
Critical Theory of Ethics (1891; EW3:237-388) en The Study of Ethics: A Syllabus (1894; 
EW4:221-362) het begrip van zelfverwerkelijking als het normatieve kader binnen de ethiek 
(Honneth 1999:60).2 Onder invloed van Bradleys Ethical Studies houdt Dewey vast aan de 
hegeliaanse opvatting dat het individu slechts tot zelfverwerkelijking kan komen door zich te 
onderwerpen aan sociale verplichtingen. Daarnaast komt hij geleidelijk tot de overtuiging dat 
de handelingen die tot zelfverwerkelijking leiden niet vaststaan, maar door het individu zelf 
ontdekt moeten worden. Bij deze zoektocht is er sprake van een keuzemogelijkheid. De 
opvatting over het belang van de sociale context voor de ontwikkeling van 
zelfverwerkelijking en de rol van morele reflectie zullen de komende decennia een blijvende 
rol spelen in zijn ethiek. 
 Belangrijke ethische teksten die Dewey in Chicago schrijft, zijn The Evolutionary 
Method as Applied to Morality (1902; MW2:3-19) en The Logical Conditions of a Scientific 
Treatment of Morality (1903; MW3:3-39). Het functionalisme dat Dewey reeds enkele jaren 
eerder in het reflexboogartikel verdedigt, werkt in deze teksten door. Daarnaast probeert 
Dewey in deze teksten de overeenkomst aan te tonen tussen zijn concepten van wetenschap 
en ethiek.  
 Ethics van 1908 (MW5), dat Dewey samen met Tufts schrijft, vormt de eerste 
uitwerking van zijn pragmatistische ethiek. Het concept van intelligentie dat de basis vormt 
voor zijn proceduralistische benadering van ethiek is hier reeds aanwezig. In de bewering dat 
een individu dat zich in een crisissituatie bevindt met behulp van zijn intelligentie een 
oplossing hiervoor kan bedenken, zagen critici een terugkeer naar het neohegeliaanse streven 
naar zelfverwerkelijking (Honneth 1999:64). In de jaren na 1908 werkt Dewey zijn theorie 
van de ervaring en zijn antropologie verder uit en integreert hij deze opvattingen in zijn 
ethiek. Dit zal uiteindelijk resulteren in Ethics van 1932 (LW7).3 

In 1939 verschijnt Theory of Valuation (LW13:189-251). In deze late ethische tekst 
levert Dewey kritiek op de logisch positivisten die ontkennen dat de wetenschappelijke 
methode van belang kan zijn bij waardeoordelen (cf. Cahn 1988:x). Daarnaast vormt Theory 
                                                
2 Welchman wijdt aan elk van deze teksten een hoofdstuk van haar boek (Welchman 1995:63-116). 
3 Welchman beschouwt Ethics uit 1908 als Deweys belangrijkste pragmatistische ethische tekst. Volgens haar 
voegt Ethics uit 1932 weinig toe aan de belangrijkste inzichten van de editie uit 1908. Honneth spreekt 
daarentegen over de 1908 editie van Ethics als ‘nur eine Art von Zwischenschrift’. Edel wijdt een heel boek aan 
de verschillen tussen de 1908- en de 1932-editie van Ethics (Edel 2001; Honneth 1999:63; Welchman 1995:10; 
cf. Edel, Flower 1985:vii-xxxv). 
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of Valuation een kritiek op het emotivisme van met name A.J. Ayer (cf. Westbrook 1991:404; 
Gouinlock 1972:187-191). 
 
5.1.2 Een naturalistische en antidualistische ethiek 
Deweys ethiek is naturalistisch omdat ze uitgaat van zijn theorie van de ervaring. Volgens 
Dewey is het scheiden van moraliteit en ervaring een van de manieren waarop mensen de 
verantwoordelijkheid voor hun handelen willen ontduiken. Hij wil daarom de wortels van de 
moraal verplaatsen van transcendente bronnen naar concrete levenssituaties, zoals die zich 
voordoen in sociale domeinen als het gezin, de politiek, de economie en de industrie.4 Hij 
stelt zich tot doel ‘[to] bring morals to earth, and if they still aspire to heaven it is to the 
heaven of this earth’ (MW14:16).5 Hiermee verzet Dewey zich tegen een volgens hem uit de 
klassieke Griekse filosofie stammende traditie die de moraal beschouwt als een metafysisch 
substituut voor habits als bron en rechtvaardiging van morele en sociale waarden. Door de 
moraal op te vatten als intern aan de praktijk van het dagelijks leven is het mogelijk om 
technologie, wetenschap, bedrijfsleven en niet in de laatste plaats onderwijs te beschouwen 
als gereedschappen ter verbetering van onbevredigende sociaal-maatschappelijke toestanden.6  

De traditionele ethiek gaat volgens Dewey uit van een geïsoleerd subject dat er een 
puur cognitieve benadering van de morele waarheid op nahoudt. Bij Plato bijvoorbeeld is 
kennis van de ideeën, de onveranderlijke en transcendente criteria voor goed en kwaad, 
noodzakelijk voor het doen van geldige morele uitspraken. Bij moderne denkers als Kant en 
de utilitaristen wordt kennis van de ideeën vervangen door achtereenvolgens kennis van de 
categorische imperatief en kennis van de consequenties die handelingen met zich mee 
brengen. Al deze filosofen negeren in hun ethische theorieën de sociale en affectieve aard van 
de morele ervaring. In hun opvattingen blijft het dualisme bestaan tussen de morele criteria 
die zij hanteren en de concrete levenssituatie waarin het morele subject zich bevindt. Uit de 
analyse van Deweys ethische opvattingen blijkt dat hij moraliteit beschouwt als een sociale, 
creatief-intelligente, hypothetische en experimentele poging tot verbetering van een 
particuliere situatie.  

De naturalistische opvatting dat moraal gezien moet worden als onderdeel van het 
alledaagse leven en hierin haar bron en doel heeft, huldigt Dewey reeds in Evolution and 
Ethics (1898; EW5:34-53). In dit artikel reageert hij op een artikel met dezelfde titel van T.H. 
Huxley uit 1894. Huxley, wiens teksten Dewey reeds als student overtuigden van het belang 

                                                
4 In Ethics wijst Dewey op de ‘unifying thread’ binnen zijn ethiek: ‘Moral conceptions and processes grow 
naturally out of the very conditions of human life’ (LW7:308; cursivering in het origineel). Indien niet anders 
aangegeven, verwijs ik met Ethics naar de editie van 1932. 
5 ‘What we need is to have … moral principles brought down to the ground. … We need to translate the moral 
into the actual conditions and working forces of our community life, and into the impulses and habits which 
make up the doing of the individual’ (EW5:83). 
6 Met betrekking tot het onderwijs is deze opvatting reeds te vinden in Ethical Principles Underlying Education 
(1897; EW5:54-83) waaruit het citaat in de vorige voetnoot afkomstig is. 
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van de inzichten van het darwinisme, kan zich niet vinden in een evolutionistische ethiek. In 
de ethiek gaat het volgens Huxley niet om het overleven van de fittest, maar om het overleven 
van de moreel beste. Hij waarschuwt ervoor zich te bezondigen aan de naturalistische 
drogreden en overeenkomstig de sociaal-darwinisten processen die zich in de kosmische orde 
voordoen, te beschouwen als normatieve regels voor het gedrag (Teehan 2002:226-228). 

Hoewel Dewey het eens is met Huxleys kritiek op de opvattingen van de sociaal- 
darwinist Spencer kan hij zich niet vinden in diens kritiek op de continuïteit tussen het 
natuurlijke en het ethische (EW5:47). Deze kritiek is begrijpelijk vanuit Deweys interpretatie 
van de werkelijkheid, die ik heb aangeduid als contextuele eenheid van de ervaring. De mens 
dient niet beschouwd te worden als een organisme dat tegenover de natuur of omgeving staat, 
maar als een organisme dat zich daarmee in een transactionele relatie bevindt. De omgeving 
waarmee de mens in een transactionele relatie staat en die belangrijk is voor zijn gedrag is 
niet alleen fysiek, maar vooral ook sociaal van aard. De van Spencer afkomstige term fittest 
dient volgens Dewey dan ook niet zoals gebruikelijk reductionistisch geïnterpreteerd te 
worden als aanpassing aan een fysieke omgeving in de betekenis van bijvoorbeeld 
geografische ligging, klimaat en aanwezige voedselbronnen (Teehan 2002:231). De 
aanpassing van de fittest is ook gericht op de sociale omgeving. In paragraaf 5.3 zal blijken 
dat juist in het sociale domein voor Dewey de moraal op het toneel verschijnt.  

Dat de mens als sociaal en intelligent wezen in een transactionele relatie met zijn 
omgeving staat, betekent dat hij voor zijn overleving niet slechts aangewezen is op zijn 
vermogen tot adaptatie, maar zelf in staat is zijn omgeving te veranderen. Ethiek betekent 
voor Dewey niet het zoeken naar morele waarden die boven elke context staan. Moraliteit 
heeft immers betrekking op concrete levenssituaties waarin mensen praktische problemen 
ondervinden bij hun handelen. In die zin is de moraal net zo natuurlijk als de methode die de 
niet-menselijke natuur hanteert in haar strijd om te overleven in een instabiele, aan 
contingente veranderingen onderhevige, omgeving (cf. Teehan 2002:233, 237). Dewey gaat 
uit van de continuïteit tussen het natuurlijke en het morele zonder het individu op 
lamarckiaans-spenceriaanse wijze te onderwerpen aan zijn omgeving.7 
 
5.1.3 Habits en moraliteit 
De door Dewey veronderstelde relatie tussen habits en moraal heeft in intellectuele kring veel 
stof doen opwaaien. Een veel voorkomend punt van kritiek is dat zijn opvatting morele 
normen secundair ziet aan sociale gewoonten, terwijl men gewoonlijk ervan uitgaat dat 
morele normen de onderwerping impliceren van gedrag aan idealistische of rationalistische 
overwegingen. Deze platonisch en kantiaans geïnspireerde kritiek die aan morele normen een 
autoritaire objectiviteit toeschrijft en de menselijke rede ziet als instrument om de objectieve 

                                                
7 ‘Until the integrity of morals with human nature and of both with the environment is recognized, we shall be 
deprived of the [possibility] to cope with the most acute and deep problems of life’ (MW14:11). 
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moraliteit bloot te leggen, probeert Dewey te weerleggen door te wijzen op het ongegronde 
onderscheid dat zij maakt tussen twee uitgangspunten: ofwel ideële normen gaan vooraf aan 
gewoonten en sturen deze in moreel opzicht, ofwel voortkomend uit gewoonten zijn morele 
normen min of meer bijzaken. Dat dit onderscheid ongegrond is, probeert Dewey aan te tonen 
door te wijzen op de analogie tussen moraal en taal. 

Net als de moraal, is ook de taal niet bewust door de mens gemaakt. Taal is volgens 
Dewey het resultaat van zowel betekenisloos gewauwel, instinctieve gebaren, als van de 
werking van omgevingsfactoren (MW14:57). Als de taal eenmaal is ontstaan, gaat ze een 
eigen leven leiden los van haar ontstaansoorzaken. Na verloop van tijd wordt de taal zo 
belangrijk in het sociale verkeer dat ze onderwerp van studie wordt en het onderwijs erin 
verplicht wordt gesteld. De taal blijkt meer te zijn dan het antwoord op de sociale behoefte 
aan efficiënte communicatie. Eenmaal bestaand, creëert ze nieuwe mogelijkheden en nieuwe 
behoeften. Ze krijgt esthetische waarde in de vorm van literatuur en poëzie, waarvan de studie 
of consumptie een doel wordt dat niet aan het ontstaan van de taal ten grondslag ligt. De 
behoeften die de taal creëert, gaan zelfs verder dan spraak en literatuur en breiden zich uit tot 
het gebied van de communicatie in de breedste zin van het woord.  

Dit formele patroon dat ten grondslag ligt aan de ontwikkeling van de taal ligt volgens 
Dewey ten grondslag aan alle maatschappelijke instituties. Familieleven, eigendom, recht, 
kerk en onderwijs zijn zaken die min of meer onbewust tot stand zijn gekomen en vervolgens 
eisen, verwachtingen, regels en normen met zich meegebracht hebben (MW14:57). Deze 
eisen, verwachtingen, regels en normen zijn transcendent aan de krachten die aan de 
instituties ten grondslag lagen. Zij hebben een reconstructieve werking in die zin dat ze 
nieuwe doelen genereren. Dewey beschrijft deze eisen, verwachtingen, regels en normen als 
constituenten van beschaving, cultuur en moraal (MW14:57). 

Deweys antwoord op bovengenoemde kritiek luidt dat moraal niet beschouwd dient te 
worden vanuit een van de twee genoemde uitgangspunten, maar evolutionistisch. Morele 
normen ontstaan min of meer onbewust uit de habits die een samenleving er op nahoudt. Na 
verloop van tijd zijn deze morele normen zo geworteld in het alledaagse denken dat hun 
neiging tot zelfbehoud blijft voortbestaan na het wegvallen van de eraan ten grondslag 
liggende habits. Dewey huldigt de opvatting dat de habits die aan de moraal ten grondslag 
liggen bij voorkeur intelligente habits dienen te zijn, zodat de moraal, net zoals de taal, 
‘operates not to perpetuate the forces which produced it but to modify and redirect them. It 
has such a transcendent importance that pains are taken with its use’ (MW14:57). 

Bovengenoemde kantiaanse en platonische kritiek gaat er impliciet van uit dat ook 
rationaliteit een gave is die de mens bij de geboorte heeft meegekregen. Volgens Dewey is 
rationaliteit net als taal en moraal een sociaal construct: ‘the offspring of intercourse with 
objective adaptations and relations’ (MW14:55). Vanuit evolutionistisch oogpunt is het 
verschil tussen betekenisloos gewauwel en literatuur, en analoog hieraan het verschil tussen 
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conservatieve habits en intelligente, een gradueel verschil. Platonisten en kantianen hebben 
van een gradueel verschil een metafysisch verschil gemaakt en zo onoplosbare en artificiële 
problemen geconstrueerd (cf. Rorty 1999:75).8 Volgens Dewey is het niet zo dat we een 
keuze moeten maken tussen ‘a moral authority outside custom and one within it’, maar tussen 
‘adopting more or less intelligent and significant customs’ (MW14:58). 

Een beschrijving van de genese van de ontstane normen en opvattingen geeft nog geen 
antwoord op de vraag naar de autoriteit ervan. De autoriteit van morele normen vindt Dewey 
in het leven zelf. De instituties die aan de genese van bovengenoemde eisen, verwachtingen, 
regels en normen ten grondslag liggen, vormen zo’n substantieel onderdeel van het menselijk 
leven dat niemand er aan kan ontsnappen zonder aan het leven zelf te ontsnappen.9 Het gaat 
er dan ook niet om of we gebruik maken van taal, literatuur scheppen, industrieën in stand 
houden of aan verschillende vormen van kunst doen, maar hoe we deze dingen aanpakken 
(MW14:58). Het leven vormt voor Dewey uiteindelijk het proces dat het doel van de moraal 
aangeeft. In zijn naturalistische benadering van de moraal staat de bevrediging van de 
menselijke behoefte aan transactioneel evenwicht in de verhouding met de omgeving 
centraal. Genealogisch gezien vormen deze behoeften de oorsprong van de moraal. Het is in 
deze betekenis dat Dewey kan zeggen dat de moraal wordt bepaald door habits en niet door 
hieraan transcendente realiteiten.10 Rorty geeft Deweys opvatting correct weer wanneer hij 
schrijft: ‘there is nothing to account for: moral obligation does not have a nature, or a source, 
different from tradition, habit and custom. Morality is simply a new and controversial 
custom’ (Rorty 1999:76). 
 
5.1.4 Taak en beperkingen van een empirische ethiek 
Deweys ethiek is empirisch omdat ze uitgaat van concrete situaties waarin zich morele 
problemen voordoen (Caspary 2000:173).11 Hiermee probeert hij voorbij te gaan aan alle 
foutieve theoretische uitgangspunten die vóór hem door ethici werden gehanteerd (Pappas 
1997:524). Afgezien van wat nu precies een morele van een niet-morele situatie onderscheidt, 
kan op basis van paragraaf 5.1.2 worden geconcludeerd dat een morele uitspraak of een 
moreel oordeel volgens Dewey wijst op een strategie voor het handelen die een moreel 
problematische situatie oplost. De ethiek kan een bijdrage leveren aan de juiste constructie 
van morele oordelen en zo aan de transformatie van moreel problematische ervaringen tot 
moreel consummatoire ervaringen (Gouinlock 1978:220). 

                                                
8 Bij Plato uit dit dualisme zich in het onderscheid tussen de zintuiglijk waarneembare wereld en de 
ideeënwereld en bij Kant in het onderscheid tussen de homo phenomenon en de homo noumenon. 
9 ‘Why employ language, cultivate literature, acquire and develop science, sustain industry, and submit to the 
refinements of art? To ask these questions is equivalent to asking: Why live? And the only answer is that if one 
is going to live one must live a life of which these things form the substance’ (MW14:57-58). 
10 ‘For practical purposes morals mean customs, folkways, established collective habits’ (MW14:54). 
11 Volgens sommige auteurs is bij Dewey sprake van de meest radicale empirische ethiek van de twintigste eeuw 
(cf. Holmes 1964:393). 
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In Ethics wijst Dewey op drie manieren waarop de ethiek hiertoe kan bijdragen 
(LW7:166). De ethiek kan de morele conflicten die zich voordoen, verdelen in bepaalde 
typen. Dit stelt een individu in staat zijn eigen morele probleem in een bredere context te 
plaatsen en daardoor inzichtelijker te maken. Daarnaast kan de ethiek een overzicht 
verschaffen van de belangrijkste methoden die ethici in het verleden hebben gehanteerd. 
Tenslotte kan de ethiek een methode aandragen waardoor mensen op een meer systematische 
en intelligente manier nadenken over hun morele problemen en tot meer consistente morele 
oordelen komen. Over de beperkingen van de ethiek is Dewey duidelijk: ‘[I]t does not offer a 
table of commandments in a catechism in which answers are as definite as are the questions 
which are asked. It can render personal choice more intelligent, but it cannot take the place of 
personal decision, which must be made in every case of moral perplexity … the attempt to set 
up ready-made conclusions contradicts the very nature of reflective morality’ (LW7:166). In 
Human Nature and Conduct besteedt Dewey vooral aandacht aan ethiek als methode. Hierbij 
neemt hij zijn concept van intelligentie als uitgangspunt voor morele overwegingen. Andere 
ethische theorieën beschrijft hij op kritische wijze, waarbij hij, ter onderbouwing van zijn 
eigen ethische theorie, vooral hun drogredeneringen probeert bloot te leggen.  

In het vorige hoofdstuk schreef ik dat bij Deweys reconstructie van intelligentie zijn 
antropologie overgaat in ethiek. Ik heb geprobeerd bij mijn beschrijving van zijn concept van 
intelligentie zoveel mogelijk te abstraheren van ethische aspecten en de nadruk te leggen op 
de methode van deliberatie. Deliberatie is voor Dewey een mentaal proces waarbij met 
behulp van een dramatische repetitie in de verbeelding een keuze totstandkomt met 
betrekking tot de meest gewenste handeling. In dit hoofdstuk zal ik mij richten op specifiek 
ethische aspecten van Deweys concept van deliberatie. Hierbij gaat het om vragen als: ‘Hoe 
komt de uiteindelijke keuze voor een handeling tot stand?’, ‘Wat maakt een handeling tot een 
morele handeling?’, en ‘Wat maakt een handeling tot een goede handeling?’.  

 
5.2 Ethiek en intelligentie 
 
5.2.1 Consequenties van imaginaire handelingen 
Het deliberatieproces resulteert idealiter in een keuze voor een bepaalde handeling. Dewey 
beschrijft de keuze voor een bepaalde handeling als een waardeoordeel met betrekking tot 
imaginaire handelingsalternatieven. Dit waardeoordeel dient gebaseerd te zijn op de 
tendenties van deze imaginaire handelingen om bepaalde consequenties te bewerkstelligen. In 
tegenstelling tot de daadwerkelijke consequenties kunnen de tendenties daartoe wel gekend 
worden. In paragraaf 3.4.4 bleek dat Dewey belang hecht aan tendenties als criterium voor de 
keuze van handelingen. Bij de bepaling van de tendenties die een handeling vertoont, is zowel 
rekening gehouden met causaliteit als contingentie. Daarom krijgt de gerichtheid op 
tendenties de voorkeur boven een eenzijdige gerichtheid op de intenties of consequenties van 
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handelingen. De tendentie van een imaginaire handeling is objectief van aard en kan 
achterhaald worden door gebruik te maken van waarneming, herinnering en voorspelling. Ze 
is bepalend voor de huidige betekenis van een imaginaire handeling.12  
 Van belang voor het maken van een juiste afweging bij de keuze voor een bepaalde 
handeling is consciëntie. Hieronder verstaat Dewey het vermogen om de huidige handelingen 
te beoordelen en de keuze voor toekomstige handelingen door dit oordeel te laten bepalen. 
Consciëntie wordt niet bereikt door het ontwikkelen van een moreel bewustzijn of een 
vermogen tot het verwerven van morele kennis, maar door het ontwikkelen van vaardigheden 
die de morele actor in staat stellen de tendentie van zijn handelingen te bepalen (MW14:144). 
De meest geschikt bevonden tendentie wordt het doel waarop het handelen zich richt en 
waarop de nieuwe habit wordt afgestemd. Volgens Dewey zal de kans toenemen dat de 
betreffende handeling daadwerkelijk de beoogde consequentie met zich meebrengt naarmate 
de denkbeeldige consequenties meer geconstrueerd zijn op basis van empirisch waargenomen 
causale relaties. In het vorige hoofdstuk is reeds verwezen naar de rol die wetenschappelijke 
kennis en daarnaast empathie spelen bij het deliberatieproces. Door de contingentie van de 
factoren die de tendentie van een handeling beïnvloeden zal elke afweging tijdelijk zijn en 
steeds weer aangepast moeten worden aan nieuwe omstandigheden. ‘Always our old habits 
and tendencies carry us into new fields’ waarin verstoorde transactionele relaties door middel 
van secundaire ervaringen weer in evenwicht moeten worden gebracht (MW14:144). Deze 
schijnbare sisyfusarbeid leidt tot een toename van de betekenis van handelingen (groei) en 
voorkomt dat de habits die tot handelen aanzetten vervallen tot routineuze habits. Het 
tendentiële karakter van de consequenties van potentiële handelingen duidt op de beperkingen 
van een empirische ethiek. Deze ‘would not protect us against the future emergence of 
equally serious moral difficulties, but it would enable us to approach the always recurring 
troubles with a fund of growing knowledge which would add significant values to our 
conduct even when we overtly failed—as we should continue to do’ (MW14:11). 
 
5.2.2 Morele principes 
Dewey gaat er dus van uit dat in het denkproces verschillende alternatieve mogelijkheden 
voor het handelen tegen elkaar worden afgewogen op basis van de te verwachten 
consequenties die deze handelingen met zich mee zullen brengen. Deze tendenties of 
waarschijnlijke consequenties vormen het criterium van overweging omdat ze betekenis aan 
de handeling verlenen. Bij de keuze voor een bepaalde handeling laat het denken zich echter 
niet alleen leiden door de waarschijnlijke consequenties van de verschillende denkbeeldige 
alternatieve handelingen. Net zoals het handelen is ook het intelligentieproces gevoelig voor 
de vorming van gewoonten. Deze denkgewoonten noemt Dewey morele principes: ‘a 

                                                
12 ‘[F]oresight which draws liberally upon the lessons of past experience reveals the tendency, the meaning, of 
present action; ... it is the present meaning rather than the future outcome which counts’ (MW14:145). 
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principle is intellectually what a habit is for direct action’ (MW14:164).13 Een principe zorgt 
ervoor dat het denken geneigd is voor een bepaalde handeling te kiezen. Een goed 
functionerend principe laat het denken die handeling kiezen die het beste past bij de eisen die 
de omgeving aan het organisme stelt. Om deze rol naar behoren uit te voeren, moet er een 
verband zijn tussen het principe en de empirische context. 
 Principes ontstaan door bijzondere gevallen, waarin een juiste keuze voor een bepaalde 
handeling werd gemaakt, te plaatsen onder een algemene regel of richtlijn. Deze richtlijn 
beïnvloedt vervolgens het deliberatieproces in nieuwe particuliere problematische situaties 
(LW7:276). Deze inductief verkregen principes moeten volgens Dewey niet beschouwd 
worden als voor altijd vaststaande gedragsregels. Het zijn regels die steeds moeten worden 
getoetst op hun bruikbaarheid in nieuwe situaties en indien nodig moeten worden aangepast.14 
Op basis hiervan onderscheidt Dewey twee soorten principes. De eerste soort bestaat uit 
onveranderlijke principes. Zoals conservatieve habits missen onveranderlijke principes het 
vermogen om zich aan te passen aan veranderingen van de omgeving. Zij hebben het contact 
met de empirie verloren waardoor zij het denken in nieuwe situaties verkeerde keuzen laten 
maken. Een voorbeeld van dergelijke principes zijn onveranderlijke morele wetten en 
absolute morele waarden. De tweede soort principe houdt wel rekening met de situatie waarin 
de handelende persoon zich bevindt. Het denken toetst dit principe voortdurend aan de 
empirie. Een dergelijk principe functioneert als een hypothese die experimenteel getoetst 
wordt en indien nodig wordt aangepast aan de omgeving.15 
 Principes in de vorm van toetsbare hypothesen voor de keuze van een bepaalde 
handeling verschaffen geen onveranderlijke, maar tijdelijke richtlijnen voor het handelen. Het 
zijn geen morele wetten, maar suggesties voor het handelen gebaseerd op de morele ervaring 
van een actor of gebaseerd op de cultuur waarvan hij deel uit maakt. Onveranderlijke morele 
regels negeren de kwalitatieve uniciteit van een moreel problematische ervaring. Ze schenken 
geen aandacht aan zowel de toestand waarin het handelend individu verkeert als de context 
waarin het morele probleem zich voordoet. Daarnaast leiden morele regels tot een 
legalistische benadering van het menselijk handelen. Het menselijk gedrag wordt hierbij 
gestuurd door bevelen en verboden die extern aan een problematische situatie zijn ontstaan en 
gelden op basis van een autoriteitsargument. Dergelijke regels ontnemen het morele gedrag 
                                                
13 ‘[P]rinciples are intellectual; they are the final methods used in judging suggested courses of action’ 
(LW7:280, cursivering in het origineel; cf. LW7:276). 
14 ‘Principles exist as hypotheses with which to experiment. … the choice is not between throwing away rules 
previously developed and sticking obstinately by them. … The problem is one of continuous, vital readaptation. 
(MW14:164-165). ‘[Principles] will be seen to be not fixed rules for deciding doubtfull cases, but 
instrumentalities for their investigation, methods by which the net value of past experience is rendered available 
for present scrutiny of new perplexeties … they are hypotheses to be tested and revised by their further working’ 
(MW14:165-166). ‘[E]ach generation, especially one living in a time like the present, is under the responsibility 
of overhauling its inherited stock of moral principles and reconsidering them in relation to contemporary 
conditions and needs’ (LW7:283). 
15 ‘Principles are methods of inquiry and forecast which require verification by the event’ (MW14:164; cf. 
LW7:283). 
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elke vorm van vrijheid en spontaniteit: ‘[they put] the centre of moral gravity outside the 
concrete processes of living’ (LW7:278). Morele regels laten geen ruimte voor een keuze 
tussen handelingsalternatieven. Ze belemmeren het deliberatieproces waardoor er geen sprake 
kan zijn van intelligent gedrag. Verwijzend naar Deweys ethiek spreekt Van der Scheer dan 
ook terecht van een ongeregelde moraal (Van der Scheer 1999:211). 

Het hypothetisch karakter van morele principes past bij de menselijke plasticiteit. Deze 
stelt de mens in staat gebruik te maken van zijn ervaring bij het maken van morele keuzen 
zonder zich door deze ervaring te laten verblinden voor de realiteit. Net zoals in de moderne 
natuurwetenschap door toetsing van hypothesen de kennis van de natuur toeneemt, zal de 
toetsing van principes leiden tot een toename van morele kennis. Deze methodologische 
overeenstemming met de natuurwetenschap is een van de redenen die het rechtvaardigt te 
spreken van een wetenschappelijke ethiek.16 

Het feit dat morele principes moeten passen bij een bepaalde sociale situatie waarin een 
morele actor zich bevindt, leidt volgens Dewey niet tot moreel relativisme. De sociale situatie 
is een gegeven toestand. Binnen deze toestand zijn de morele principes functioneel 
(LW7:283). De kans dat zij kunnen bijdragen aan de oplossing van een moreel probleem is 
reëel. 
 
5.2.3 Ethische doelstellingen 
Reeds in het reflexboogartikel beweert Dewey dat het doel dat iemand zich voor ogen stelt de 
belangrijkste stimulus vormt voor het handelen. Deweys latere opvatting over de verhouding 
tussen de doelen waarop het handelen gericht dient te zijn en de middelen ter realisering van 
deze doelen heeft bij zijn lezers het nodige onbegrip teweeggebracht. Naast de 
moeilijkheidsgraad van dit concept heeft zijn duister taalgebruik een bijdrage geleverd aan dit 
onbegrip. 
 De doelen die de mens in zijn handelen nastreeft, duidt Dewey aan met de termen ends-
in-view of aims. Deze doelen geven richting aan het handelen. Het zijn de gewenste voorziene 
consequenties van de denkbeeldige alternatieven voor het handelen die de overweging 
voorafgaande aan de keuze voor een bepaalde handeling beïnvloeden. Doelen zijn ‘directive 
stimuli to present choice’ (MW14:154). Ze zijn het product van het denkproces en eenmaal 
gerealiseerd, beëindigen ze het denkproces doordat ze een stimulus vormen voor een 
bepaalde handeling.17  

                                                
16 ‘Morals must be a growing science if it is to be a science at all, not merely because all truth has not yet been 
appropriated by the mind of man, but because life is a moving affair in which old moral truth ceases to apply’ 
(MW14:164). 
17 Het verschil tussen ethische doelen in de vorm van ends-in-view en ethische principes is bij Dewey niet geheel 
duidelijk. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan zijn vaak onduidelijke en inconsistente beschrijving van 
principes. James Gouinlock gaat ervan uit dat Dewey ends-in-view beschouwt als één van de soorten principes 
(Gouinlock 1972:321-322). 
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 Doelen ontstaan door de werking van intelligentie als reactie op een conflict tussen 
habits en omgeving en beogen een oplossing voor dit conflict te bieden: ‘an end is a device of 
intelligence in guiding action, instrumental to freeing and harmonizing troubled and divided 
tendencies’ (MW14:159). Doelen bestaan niet buiten het menselijk gedrag, maar worden 
opgeroepen wanneer het gedrag in conflictsituaties verkeert. Door een conflict tussen de 
bestaande habits en de omgeving worden de habits in hun werking geremd. De hierdoor 
opgekropte energie doet impulsen vrijkomen waardoor de mogelijkheid ontstaat de geremde 
habits aan te passen aan de nieuwe eisen van de omgeving. Er moet een keuze gemaakt 
worden voor nieuwe habits. In het denkproces worden verschillende alternatieve 
mogelijkheden voor het handelen tegen elkaar afgewogen op basis van de te verwachten 
consequenties die deze handelingen met zich mee zullen brengen. De consequenties vormen 
het criterium van overweging omdat ze betekenis aan de handeling verlenen. De meest 
geschikt bevonden consequentie, dat wil zeggen de beste oplossing voor het conflict tussen 
habits en omgeving, wordt het doel waarop het handelen zich richt en waarop de nieuwe 
habit wordt afgestemd. Beoogde doelen voor het handelen bestaan dus niet onafhankelijk van 
het handelen in de vorm van externe richtlijnen voor het handelen. Ze worden niet van buiten 
aan dit handelen opgelegd, maar worden in het proces van het handelen opgeroepen (cf. 
MW9:111).18 
 Veel ethische theorieën beschouwen de doelen waarop het handelen gericht dient te zijn 
als opzichzelfstaand en bepaald door een autoriteit die extern is aan het handelen. 
Voorbeelden van zulke externe, opzichzelfstaande doelen, die Dewey aanduidt als ends-in-
themselves, zijn religieuze geboden, logische stelregels of lichamelijke gesteldheden van 
plezier en pijn. Meestal worden deze doelen niet alleen opgevat als extern aan en daardoor 
onafhankelijk van het handelen, maar ook als onveranderlijk van aard. Ethische theorieën die 
uitgaan van vaststaande doelen negeren de rol die intelligentie speelt bij het herstellen van het 
evenwicht tussen habit en omgeving. Aangezien al het handelen op het vooraf gegeven doel 
is gericht, worden andere mogelijke consequenties van het handelen veronachtzaamd. Er 
wordt van uitgegaan dat het doel de middelen rechtvaardigt zonder zich te realiseren dat deze 
middelen ook tot andere consequenties dan het beoogde doel kunnen leiden. De fixatie op 
vaststaande doelen brengt daarnaast een veronachtzaming met zich mee van de situatie 
waarin de handelende persoon zich bevindt. Bestudering van de situatie waarin habits en 
omgeving met elkaar conflicteren, is noodzakelijk voor een goed gebruik van intelligentie bij 

                                                
18 Dat doelen niet op zichzelf bestaan en niet van buiten aan het handelen worden opgelegd, laat Dewey zien aan 
de hand van een allegorie: ‘Men shoot and throw. At first this is done as an “instinctive” or natural reaction to 
some situation. The result when it is observed gives a new meaning to the activity. Henceforth men in throwing 
and shooting think of it in terms of its outcome; they act intelligently or have an end. Liking the activity in its 
acquired meaning, they not only “take aim” when they throw instead of throwing at random, but they find or 
make targets at which to aim. This is the origin and nature of “goals” of action. … Men do not shoot because 
targets exist, but they set up targets in order that throwing and shooting may be more effective and significant’ 
(MW14:155-156).  
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het herstel van het evenwicht. Als dit niet gebeurt, ligt het terugvallen op oude impulsen voor 
de hand en blijft het conflict bestaan (MW14:159). Dat mensen vasthouden aan theorieën die 
uitgaan van vaststaande en aan het handelen externe doelen is volgens Dewey te wijten aan 
de neiging tot zelfinstandhouding die eigen is aan stugge habits.19 Door deze eigenschap van 
habits zijn mensen geneigd ‘to retain action in ditches already dug’ en ‘regard novelties as 
dangerous, experiments as illicit and deviations as forbidden’ (MW14:159). 
 Doelen beschouwd als ends-in-view zijn tijdelijk van aard. Wanneer de eenheid tussen 
habit en omgeving is hersteld, is het doel bereikt en komt er een einde aan de intelligente 
afweging van alternatieve handelingen. Doordat de werkelijkheid voortdurend verandert, 
zullen er voortdurend nieuwe conflictsituaties ontstaan en door het denken nieuwe 
handelingsdoelen worden geconstrueerd: ‘Ends are, in fact, literally endless, forever coming 
into existence as new activities occasion new consequences. “Endless ends” is a way of 
saying that there are no ends – that is no fixed self-enclosed finalities’ (MW14:159).20 
 Deweys concept van end-in-view wordt vaak ten onrechte gelijkgesteld aan zijn concept 
van morele waarde. Ook deze vergissing is volgens Gouinlock te wijten aan Deweys 
inconsistent conceptueel taalgebruik (Gouinlock 1972: 130-133). Een end-in-view is een 
middel om het evenwicht tussen een habit en de omgeving te herstellen. Het end-in-view is 
niet dit evenwicht zelf. Het te herstellen evenwicht wordt door Dewey omschreven als een 
morele waarde. Als iemands promotiekansen beperkt zijn door gebrek aan opleiding kan een 
van zijn ends-in-view bestaan uit het volgen van een cursus. Wanneer dit doel bereikt is, 
bestaat de mogelijkheid op promotie naar een andere functie. Deze nieuwe functie is de 
morele waarde die wordt nagestreefd. Het end-in-view is het middel hiertoe: ‘In a strict sense 
an end-in-view is a means in present action; present action is not a means to a remote end’ 
(MW14:156).21 

                                                
19 ‘[Men] made things into targets by shooting at them … But if generation after generation were shown targets 
they had had no part in constructing, if bows and arrows were thrust into their hands, and pressure were brought 
to bear upon them to keep them shooting in season and out, some wearied soul would soon pronound to willing 
listeners the theory that shooting was unnatural, that man was naturally wholly at rest, and that targets existed in 
order that men might be forced to be active; that the duty of shooting and the virtue of hitting are externally 
imposed and fostered, and that otherwise there would be no such thing as a shooting-activity – that is, morality’ 
(MW14:160). Volgens Festenstein stamt de analogie in deze fabel van Aristoteles (cf. Festenstein 1997:26). 
20 Dat morele doelen tijdelijk zijn en daardoor bijdragen aan de continuïteit van het ethisch handelen laat Dewey 
zien aan de hand van een allegorie: ‘A mariner does not sail towards the stars, but by nothing the stars he is 
aided in conducting his present activity of sailing. A port or harbour is his objective, but only in the sense of 
reaching it not of taking possession of it. The harbour stands in his thought as a significant point at which his 
activity will need re-direction. Activity will not cease when the port is attained, but merely the present direction 
of activity. The port is as truly the beginning of another mode of activity as it is the termination of the present 
one’ (MW14:156). 
21 In Democracy and Education formuleert Dewey het verschil tussen middel en doel als volgt: ‘[A]n end which 
grows up within an activity as plan for its direction is always both ends and means, the distinction being only 
one of convenience. Every means is a temporary end until we have attained it. Every end becomes a means 
of carrying activity further as soon as it is achieved. We call it end when it marks off the future direction of the 
activity in which we are engaged; means when it marks off the present direction (MW9:113). 
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Samenvattend kan gesteld worden dat Dewey in zijn concept van ends-in-view aan 
handelingsdoelen een viertal belangrijke karakteristieken onderscheidt. De doelen waar de 
mens zijn handelen op richt, liggen niet buiten het handelen, geven betekenis aan het 
handelen, vormen niet het eindpunt van het handelen en zijn niet onveranderlijk van aard 
(MW14:155). Dewey houdt er een vorm van moreel realisme op na waarbij morele waarden 
niet onveranderlijk en extern aan een morele situatie zijn, maar steeds contextueel en 
situationeel worden bepaald (Pappas 1997:541-542). Formeel gezien is een morele waarde 
het te herstellen evenwicht in een geblokkeerde transactionele relatie. De concrete vorm die 
een morele waarde aanneemt is in elke situatie van verstoord evenwicht anders. 
 
5.2.4 Het potentiële domein van de moraal: alle menselijke handelingen 
Uit het voorgaande blijkt dat volgens Dewey één van de kenmerken van een morele 
handeling is dat zij het resultaat moet zijn van een keuze tussen alternatieve 
handelingsmogelijkheden. Een morele handeling is dus in elk geval een intelligente handeling 
(MW5:278). De in het intelligentieproces geconstrueerde alternatieve 
handelingsmogelijkheden duidt Dewey aan als ‘competing goods’ (MW14:193) of 
‘problematic goods’ (LW4:207). Het keuze-element brengt een noodzakelijke evaluatie met 
zich mee, die de alternatieve handelingsmogelijkheden als beter of slechter bestempelt. De 
beste van deze handelingen wordt gekwalificeerd als goede handeling, terwijl de overige 
handelingsmogelijkheden worden afgekeurd.22 De afgewezen, potentieel goede handelingen 
duidt Dewey aan als ‘the bad of that situation’ (MW14:193). Ze zijn niet intrinsiek slecht 
maar gezien de situatie waarin het handelende individu zich bevindt, verdient een andere 
handeling de voorkeur. 
 Elke handeling is potentieel moreel, dat wil zeggen uiteindelijk terug te voeren op het 
resultaat van een keuzeproces. Moraliteit is daarom inherent aan alle menselijke handelingen 
en niet slechts aan een deel ervan.23 Ethische theorieën die slechts bepaalde handelingen als 
moreel beschouwen, veronachtzamen de transactionele eenheid van de morele actor en zijn 
omgeving. Het gevolg hiervan is dat een groot aantal alledaagse handelingen niet deliberatief 
geëvalueerd wordt, waardoor ‘[a] moral moratorium prevails for everyday affairs’ 
(MW14:194).  
 Het is kenmerkend voor een morele handeling dat zij het resultaat is van een 
voorafgaande deliberatie.24 Toch is het mogelijk dat ook een handeling die uit gewoonte 
                                                
22 ‘The better is the good; the best … is simply the discovered good. … The worse or evil is a rejected good’ 
(MW14:193). ‘Good consists in the meaning that is experienced to belong to an activity when conflict and 
entanglement of various incompatible impulses and habits terminate in an unified orderly release in action’ 
(MW14:146). 
23 ‘The recognition that conduct covers every act that is judged with reference to better and worse and that the 
need of this judgment is potentially coextensive with all portions of conduct, saves us from the mistake which 
makes morality a separate department of life’ (MW14:194). 
24 ‘[O]nly deliberate action, conduct into which reflective choice enters, is distinctively moral, for only then does 
there enter the question of better and worse’ (MW14:193). 
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voltrokken wordt een morele handeling is. Zij kan immers voorheen meerdere keren 
deliberatief gekozen zijn en zo tot gewoonte geworden zijn (cf. MW5:387; Caspary 
2000:133, n. 2). Als zich met betrekking tot deze handeling contextueel geen relevante 
veranderingen hebben voorgedaan, verandert er niets aan haar moreel gehalte. Gezien het 
proceskarakter van de werkelijkheid is het nooit zeker dat een morele handeling die tot 
gewoonte is geworden in de toekomst ook moreel zal zijn. Dewey spreekt hier van het 
experimentele van morele oordelen. De morele actor ziet zich dus voor het probleem gesteld: 
‘ … what to bring under examination and what to leave to unscrutinized habit’ (MW14:193-
194). Uit het feit dat dit niet op voorhand te bepalen is, concludeert Dewey dat alle morele 
oordelen steeds hypothetisch en dus voorlopig van aard zijn.25 

Moraal is dus in Deweys visie geen statisch gegeven opsomming van goede en slechte 
handelingen, maar een voortdurend evaluatief proces. Dit proces waarin mogelijke 
handelingen worden beoordeeld op hun onderlinge prioriteit verleent tevens betekenis aan 
handelingsalternatieven. Reflectieve betekenisgeving kan slechts plaatsvinden op basis van 
extrapolatie van ervaringskennis die stamt van overeenkomstige of gelijkwaardige 
handelingen. Op basis van observaties van handelingen uit het verleden kunnen tijdens het 
intelligentieproces hypothesen worden opgesteld met betrekking tot de te verwachten 
consequenties van de handelingsalternatieven. Deze handelingsalternatieven, die alle tot doel 
hebben een verstoord evenwicht te herstellen, verkrijgen op deze wijze betekenis. Het is de 
betekenis die zo aan een handeling wordt meegegeven die iemand doet besluiten haar al dan 
niet uit te voeren. Deze betekenisgeving, het als goed of slecht beoordelen van een mogelijke 
handeling op basis van hypothesen met betrekking tot haar probleemoplossende of evenwicht 
herstellende consequenties, is volgens Dewey de enige volwaardige vorm van moraliteit 
omdat ze een beroep doet op de intelligentie. In tegenstelling tot morele theorieën bij welke 
het goede vooraf vaststaat, betrekt ze het handelen op maximale wijze bij de totstandkoming 
van een moreel oordeel. 
 
5.3 Ethiek en socialiteit 
Intelligentie is een essentieel kenmerk van een morele handeling. Een morele handeling 
resulteert altijd uit het intelligentieproces dat ontstaat in een situatie waarin de contextuele 
eenheid is verstoord. Intelligentie alleen is echter niet voldoende om van een handeling een 
morele handeling en van een goede handeling een moreel goede handeling te maken. Uit de 
beschrijving van Deweys theorie van de ervaring en de betekenis van habits als culturele 
betekenisdragers in het intelligentieproces volgt het belang van het sociale voor zijn ethiek. 
Deweys morele actor onderscheidt zich van die van individualistische en antisociale theorieën 

                                                
25 ‘In quality, the good is never twice alike. It never copies itself. It is new every morning, fresh every evening. 
… Only with a habit rigid to the point of immobility could exactly the same good recur twice. And with such 
rigid routines the same good does not after all recur, for it does not even occur. There is no consciousness at all’ 
(MW14:146-147). 
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doordat zijn handelen niet los gezien kan worden van het menselijke samenleven. ‘[M]orals is 
... a matter of interaction of a person with his social environment’ (MW14:219).26 Een morele 
situatie kenmerkt zich erdoor dat er een transactie plaatsvindt tussen een individu en zijn 
sociale omgeving. Het uiteindelijke criterium dat bij de keuze tussen alternatieve handelingen 
een rol speelt, is sociaal van aard. Een handeling is moreel als ze een intelligente bijdrage 
levert aan een sociaal problematische situatie (Gouinlock 1981:107). Moraliteit heeft volgens 
Dewey te maken met ‘the ways in which men are bound together in the complex relations of 
their interactions’ (EW4:56). 

Het sociale aspect van de moraal impliceert niet alleen dat handelingsproblemen zich 
voordoen in een sociale context, maar ook de noodzaak om bij de keuze tussen alternatieve 
handelingen rekening te houden met het oordeel van de omgeving. Dit wijst op het normatief-
sociale karakter van de moraal: ‘Our conduct is socially conditioned whether we perceive the 
fact or not’ (MW14:217).27 Het sociale leven brengt met zich mee dat mensen reageren op 
elkaars handelingen.28 Bij het maken van een keuze voor een handeling behoort de te 
verwachten reactie van de sociale omgeving tot een van de consequenties waarmee rekening 
moet worden gehouden. Deze reactie speelt een rol bij de evaluatie van een mogelijke 
handeling. De mening van de sociale omgeving speelt zo op indirecte wijze een rol in het 
gedrag van de mens.29 De sociale omgeving stelt het individu aansprakelijk voor de al dan 
niet bedoelde consequenties van zijn handelingen. Op deze manier ontstaat er bij het individu 
een gevoel van verantwoordelijkheid voor zijn gedrag (Campbell 1995:113; MW14:217). 

Deze evaluatieve houding van de sociale omgeving is volgens Dewey niet in de eerste 
plaats gericht op de reeds verrichte handeling. Het verleden is immers niet meer te 
veranderen. Het doel van de reactie van de omgeving op de handelingen van een individu is 
de beïnvloeding van toekomstige handelingen: ‘The individual is held accountable for what 
he has done in order that he may be responsive in what he is going to do’ (MW14:217). Door 
                                                
26 ‘The moral and the social quality of conduct are, in the last analysis, identical with each other’ (MW9:368). 
‘There is an old saying to the effect that it is not enough for a man to be good; he must be good for something. 
The something for which a man must be good is capacity to live as a social member so that what he gets from 
living with others balances with what he contributes. What he gets and gives as a human being … is not external 
possessions, but a widening and deepening of conscious life—a more intense, disciplined, and expanding 
realization of meanings’ (MW9:369). ‘Morals are social. The question of ought, should be, is a question of 
better and worse in social affairs’ (MW14:219). 
27 ‘All of the actions of an individual bear the stamp of his community as assuredly as does the language he 
speaks’ (MW14:218). ‘[S]ocial pressure is involved in our lives, as much so as the air we breathe and the ground 
we walk upon. … [W]e live mentally as physically only in and because of our environment’ (MW14:224). 
28 ‘What others do to us when we act is as natural a consequence of our action as what the fire does to us when 
we plunge our hands in it. The social environment may be as artificial as you please. But its action in response to 
ours is natural not artificial’ (MW14:216). 
29 Dewey baseert zich hier op gedachten van Hume (later verder uitgewerkt door Adam Smith in zijn Theory of 
Moral Sentiments): ‘We foreknow how others will act, and the foreknowledge is the beginning of judgment 
passed on action. We know with them; there is conscience. An assembly is formed within our breast which 
discusses and appraises proposed and performed acts. The community without becomes a forum and tribunal 
within, a judgment-seat of charges, assessments and exculpations. Our thoughts of our own actions are 
saturated with the ideas that others entertain about them, ideas which have been expressed not only in explicit 
instruction but still more effectively in reaction to our acts’ (MW14:216-217, cursivering door mijzelf, L.L.). 
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de te verwachten reactie van anderen te beschouwen als een consequentie van handelingen 
levert ze een bijdrage aan de betekenis van deze handelingen. De sociale omgeving 
bewerkstelligt bij het individu een gevoel van morele verantwoordelijkheid wat resulteert in 
bewuste anticipatie op de sociale kritiek die zijn handelen zal veroorzaken. Dit leidt tot een 
‘shift [in] the centre of ethical gravity from an absorption which is selfish to a service which 
is social (MW4:277). 
 Dit betekent niet dat het morele gehalte van een handeling afhankelijk is van het sociale 
karakter ervan in de betekenis van kwantiteit (Campbell 1995:112). Een handeling is niet bij 
voorbaat goed omdat ze het resultaat is van gemeenschapsdenken of slecht omdat er een 
individualistisch motief aan ten grondslag ligt. Zowel een altruïstische handeling als een 
egoïstische handeling zijn sociale feiten. Een handeling kan slechts altruïstisch of egoïstisch 
zijn in een sociaal-kwalitatieve context. Het is deze sociale context die bepalend is voor de 
mate van altruïsme of egoïsme die aan een handeling wordt toegeschreven. Zoals het 
functioneren van het lichaam van de mens mede wordt bepaald door de fysieke omgeving 
waarin het zich bevindt, wordt het morele gedrag voor een groot deel bepaald door de sociale 
omgeving. De sociale omgeving heeft een opvoedende functie die bepalend is voor het 
morele gedrag van individuen. Dewey spreekt van ‘the educative influence of social opinion’ 
(MW14:220). Als het morele gedrag te wensen overlaat, valt dit niet alleen de immoreel 
handelende individuen te verwijten, maar ook de samenleving waarin dit immoreel gedrag 
plaatsvindt.30 Dewey verwerpt de gedachte dat er zoiets zou bestaan als een aangeboren 
gevoel voor rechtvaardigheid. Het morele gehalte van handelingen is geen intuïtieve, maar 
een sociale constructie. Het goed zijn van een handeling wordt bepaald door de sociaal-
kwalitatieve ofwel culturele context waarin ze plaatsvindt. Het is de culturele 
ervaringscontext waarbinnen het handelen wordt geblokkeerd en waarbinnen het 
transactionele evenwicht moet worden hersteld. Daarom is het uiteindelijk de culturele 
ervaringscontext die bepalend is voor de morele waarde van een handeling. 
  
5.4 Ethiek en wetenschap 
 
5.4.1 Moraal en empirie 
Uit Deweys opvatting dat moraal onlosmakelijk verbonden is met menselijke handelingen en 
dat menselijke handelingen niet los gezien kunnen worden van de ervaringscontext waarin ze 
plaatsvinden, volgt dat hij veel waarde hecht aan de relatie tussen moraal en empirie. Met 
uitzondering van de utilitaristen hebben volgens Dewey de meeste invloedrijke morele 

                                                
30 Dewey verwoordt dit treffend in het volgende citaat: ‘Of what avail is it to preach unassuming simplicity and 
contentment of life when communal admiration goes to the man who “succeeds”–who makes himself 
conspicuous and envied because of command of money and other forms of power?’, ‘If the standard of morals is 
low it is because the eduction given by the interaction of the individual with his social environment is defective’ 
(MW14:219). 
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theorieën de relatie tussen moraal en empirie veronachtzaamd en het wezen van de moraal 
afgeschilderd als theologisch (christendom) of metafysisch (idealisten) (MW14:204). Dewey 
beschrijft de relatie tussen de mens en zijn omgeving als volgt: ‘Human nature exists and 
operates in an environment … as a plant … in the sunlight and soil. It is of them, continuous 
with their energies, dependent upon their support, capable of increase only as it utilizes them, 
and as it gradually rebuilds from their crude indifference an environment genially civilized’ 
(MW14:204). Net zoals een plant gebruik maakt van de zon en de aarde om tot groei en bloei 
te komen, moet de mens van nature interageren met zijn omgeving. Om op moreel 
verantwoorde wijze vorm te geven aan deze interactie dient de mens over voldoende kennis te 
beschikken van zowel zijn eigen aard als van zijn natuurlijke en sociale omgeving. Alle 
mogelijke vormen van wetenschappelijk onderzoek en de kennis die daaruit resulteert, 
kunnen daartoe bijdragen.31 
  Het morele zit echter niet zozeer in het waargenomen worden van empirische feiten, 
maar in het gebruik van de waarneming ervan. Dewey vervalt niet tot een naturalistische 
drogreden door onmiddellijk aan het zijn een normatieve dimensie te geven (Welchman 
1995:148; Gouinlock 1993:81). Het is uiteindelijk het gebruik van intelligentie dat bepaalt of 
de verworven kennis van de dingen al dan niet gebruikt wordt bij het maken van een keuze 
voor een bepaalde handeling.32 Moraliteit begint bij het gebruik van kennis van de omgeving 
ter bevrediging van de menselijke behoefte aan transactioneel evenwicht. Handelingen zijn 
niet intelligent ten gevolge van de daadwerkelijke consequenties die ze met zich meebrengen, 
maar doordat zij gekozen zijn na deliberatie met betrekking tot de te verwachten 
consequenties.  

Ends-in-view hebben een relatie met de empirie die bij andere soorten ethische doelen 
ontbreekt. Doelen voor het handelen zijn in eerste instantie consequenties van 
handelingsalternatieven in de verbeelding. Ze zijn denkbeeldig van aard. In Deweys 
benadering is een doel pas een reëel doel wanneer het wordt geformuleerd in termen van de 
middelen ter realisatie ervan. Dit gebeurt wanneer een in de empirie waargenomen causale 
relatie naar de toekomst wordt geprojecteerd. Het imaginaire van het, door de intelligentie als 
ideaal gekozen en op de waargenomen causale relatie gebaseerde, handelingsalternatief krijgt 
daardoor realiteitswaarde: ‘there must be a most realistic study of actual conditions … in 
order to give the imagined or ideal object … practicality and constitute it a working end’ 
(MW14:162). Empirische causale verhoudingen, ofwel ‘the concrete careers of special 
                                                
31 ‘Moral science is not something with a separate province. It is physical, biological and historic knowledge 
placed in a human context where it will illuminate and guide the activities of men’ (MW14:204-205). ‘Since it 
directly concerns human nature, everything that can be known of the human mind and body in physiology, 
medicine, anthropology, and psychology is pertinent to moral inquiry. … Hence physics, chemistry, history, 
statistics, engineering science, are part of disciplined moral knowledge so far as they enable us to understand the 
conditions and agencies through which man lives, and on account of which he forms his plans’ (MW14:204). 
32 ‘Probably the great need of the present time is that the traditional barriers between scientific and moral 
knowledge be broken down, so that there will be organized and consecutive endeavor to use all available 
scientific knowledge for humane and social ends’ (LW7:283; cf. LW7:282). 
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courses of action’ kunnen zo fungeren als morele feiten (MW14:167). Het verschil met veel 
traditionele morele doelen is dat deze het domein van de verbeelding niet overstijgen. Als 
morele doelen niet geconstrueerd worden op basis van middelen ter bewerkstelliging ervan 
die overeenkomen met causale relaties uit de empirie blijven ze volgens Dewey ‘impotent 
wishes, compensatory dreams in consciousness’ (MW14:162). 
 
5.4.2 Het belang van de wetenschap voor de ethiek 
Deweys concept van end-in-view, als met behulp van intelligentie geconstrueerd doel voor 
het handelen, vormt een breuk met het teleologisch wereldbeeld dat sinds Aristoteles de 
ontologische opvattingen van het westers denken heeft beïnvloed. In de moderne 
natuurwetenschap heeft dit wereldbeeld al enkele eeuwen geleden plaats gemaakt voor een 
causale verklaring van de werkelijkheid. Ethici zijn volgens Dewey echter blijven vasthouden 
aan het teleologisch wereldbeeld voor de verklaring en beheersing van het menselijk gedrag. 
Dit heeft geresulteerd in een breuk in de werkelijkheidsopvatting die nooit eerder heeft 
bestaan. Het vasthouden aan het teleologisch verklaringsmodel door de ethiek is volgens 
Dewey een van de belangrijkste redenen voor het geringe succes van deze filosofische 
discipline bij het beïnvloeden van het menselijk gedrag. Het is dan ook de hoogste tijd voor 
een vernieuwing van de ethiek analoog aan de veranderingen die de natuurwetenschap reeds 
in de zeventiende eeuw heeft ondergaan.33  

Met zijn positieve waardering van wetenschap lijkt Dewey aan te sluiten bij filosofen 
als René Descartes en Francis Bacon die reeds op het eind van de zestiende en in de eerste 
helft van de zeventiende eeuw wijzen op de positieve sociaal-politieke gevolgen van de 
experimentele wetenschap. Toch bekritiseert Dewey de wijze waarop in het verleden kennis 
werd gebruikt in morele situaties. Na de ellende die werd veroorzaakt door de religieuze 
conflicten in de vroegmoderne tijd richt de mens bij zijn zoektocht naar criteria voor de 
moraal zijn aandacht op de natuur. Nadat in de achttiende eeuw vooral de harmonie in de 
natuur wordt benadrukt34, verschuift in de negentiende eeuw de aandacht naar het conflict als 
kenmerk van natuurlijke processen.35 Conflict wordt echter beschouwd als bron van 
vooruitgang en niet opgevat als aanzet tot intelligentie. Een voorbeeld van het rampzalige 
gevolg van het verheerlijken en het op de sociale praktijk projecteren van 

                                                
33 ‘Completion of the scientific change begun in the seventeenth century thus depends upon a revision of the 
current notion of ends of action as fixed limits and conditions’ (MW14:155). 
34 De belangstelling voor een natuurrechtsleer die de natuur als norm voor het menselijk handelen beschouwt, is 
volgens Dewey kenmerkend voor een overgangsperiode waarin getwijfeld wordt aan traditionele doctrines die 
een metafysische of religieuze oorsprong van de moraal prediken. Hij verwijst speciaal naar het achttiende-
eeuwse deïsme (in Engeland vertegenwoordigd door o.a. John Locke, John Toland, Anthony Collins, graaf 
Shaftesbury, Matthew Tindal en in Frankrijk door de encyclopedisten en Voltaire) dat de nadruk legt op de 
goedgunstige, harmonieuze en rationele natuurlijke orde (MW14:205). 
35 Dewey verwijst hier naar de theorieën van Malthus (conflict tussen bevolkingsgroei en groei van 
voedselproductie) en Darwin (conflict tussen veranderende natuurlijke omstandigheden en de organismen die al 
dan niet in staat zijn zich hieraan aan te passen) (MW14:207). 
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natuurverschijnselen is volgens Dewey het denken van Karl Marx. Deze leent het principe 
van Hegels dialectische methode om te besluiten tot de noodzakelijke cultivering van 
klassenstrijd en predikt ‘social hostility as the road to social harmony’ (MW14:207). Vormen 
van marxisme en sociaal darwinisme die gebruikt zijn ter rechtvaardiging van oorlog en 
rivaliteit om macht en rijkdom zijn voorbeelden van een onjuist begrip van de functie van 
conflict voor het menselijk gedrag (MW14:208). 
 Hoewel volgens Dewey de wetenschap erin is geslaagd de plaats en de gevolgen van 
conflict in de natuur te ontdekken en te beschrijven, tast zij nog in het duister met betrekking 
tot de functie ervan voor het menselijk gedrag. Dewey vindt de oplossing voor dit probleem 
in een naturalistische interpretatie van intelligentie. Conflict is een eigenschap van de natuur. 
De mens, die onderdeel uitmaakt van die natuur, wordt geconfronteerd met conflicten in de 
interactie met zijn omgeving. Dergelijke conflicten zijn de aanzet tot intelligentie. Als 
intelligentie na verloop van tijd tot habit is geworden, kan er gebruik van worden gemaakt bij 
het morele keuzeproces. Dit keuzeproces dient volgens Dewey immers te resulteren in een 
door de intelligente evaluatie bewerkstelligde rangschikking van potentiële handelingen in 
betere en slechtere. 

De sturende kracht van de goed- of afkeurende reactie van de samenleving op het 
gedrag van haar individuen is een sociaal feit en op zich volgens Dewey een goede zaak.36 De 
moraal die zo ontstaat is echter een moraal die min of meer toevallig tot stand komt. Ze is niet 
in de eerste plaats gebaseerd op het inzicht in causaliteiten en consequenties, maar op emoties 
die voortvloeien uit heersende opvattingen en customs. Het is daarom beter als een individu, 
in plaats van zich slechts te baseren op de goed- of afkeurende reactie van de samenleving, 
zich richt naar de conclusies van een ethiek die gebaseerd is op een wetenschap van de 
menselijke natuur.37 Een dergelijke wetenschap zoals Dewey die in Human Nature and 
Conduct verdedigt, moet altijd uitgaan van de invloed van de sociale omgeving op het 
handelen van het individu. Deze sociale psychologie dient niet uit te gaan van intuïtief 
verworven kennis van de mens, maar moet steunen op kennis van andere empirische 
wetenschappen zoals scheikunde, biologie, fysiologie, geneeskunde en culturele en sociale 
antropologie (MW14:222).  

Met het benadrukken van het belang van de empirische wetenschappen voor de ethiek 
levert Dewey kritiek op anti-empirische ethische theorieën. Dergelijke theorieën gaan uit van 

                                                
36 ‘For Right is only an abstract name for the multitude of concrete demands in action which others impress upon 
us, and of which we are obliged, if we would live, to take some account. Its authority is the exigency of their 
demands, the efficacy of their insistencies’ (MW14:224). 
37 Dat Dewey grootse verwachtingen had van een wetenschappelijke benadering van het menselijk gedrag blijkt 
uit dit citaat: ‘It would have seemed absurd to say in the seventeenth century that in the end the alteration in 
methods of physical investigation which was then beginning would prove more important than the religious 
wars of that century. Yet the wars marked the end of one era; the dawn of physical science the beginning of a 
new one. And a trained imagination may discover that the nationalistic and economic wars which are the chief 
outward mark of the present are in the end to be less significant than the development of a science of human 
nature now inchoate’ (MW14:221). 
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het bestaan van een niet-empirische morele autoriteit en een niet-empirisch menselijk 
bewustzijn dat op de een of andere manier weet heeft van deze autoriteit. De aanname van 
een niet-empirische morele autoriteit en een niet-empirisch menselijk bewustzijn leidt 
volgens Dewey tot het verschijnsel dat veel mensen slechts in woord, maar niet in daad 
moreel zijn. Wat is dan nog de waarde van een dergelijke abstracte morele autoriteit die 
losstaat van feitelijke sociale interactie (cf. LW7:283)?  

De feitelijke eisen die de sociale omgeving stelt aan het handelen van een individu zijn 
empirisch van aard, dat wil zeggen intern aan het menselijk leven. De eisen voor het handelen 
die eruit voortvloeien, zijn ideaal in de betekenis van richtinggevend voor het handelen. Het 
zijn geen idealen in de betekenis van uiteindelijke doelen (ends-in-themselves). Het met 
behulp van de empirische wetenschappen inzichtelijk maken van sociale relaties en de daaruit 
voortkomende eisen voor het handelen zijn volgens Dewey onontbeerlijk voor een 
wetenschappelijke ethiek. Hij brengt een duidelijk onderscheid aan tussen de rechtvaardiging 
van een moraal door middel van conformiteit aan de in de samenleving heersende customs 
(customary morality) en rechtvaardiging door middel van het gebruik van intelligentie 
(reflective morality) (LW7:162). 
 
5.4.3 Een wetenschappelijke ethiek 
In het voetspoor van Hume en Comte gaat Dewey ervan uit dat de ethiek dezelfde status kan 
verwerven als de natuurwetenschap (Welchman 1995:1; cf. MW14:10). De betekenis van de 
term wetenschap in Deweys concept van wetenschappelijke ethiek en de rol die de 
wetenschap in Deweys ethiek speelt, heeft tot onenigheid bij Dewey-onderzoekers geleid. Het 
belang dat Dewey hecht aan wetenschap doet de vraag opkomen of zijn ethiek met recht 
wetenschappelijk kan worden genoemd en wat dit nu precies betekent. Welchman wijst erop 
dat een boek als Ethics in bepaald opzicht lijkt op een inleidende wetenschappelijke tekst. De 
auteurs proberen aan te tonen hoe het studiedomein van de ethiek wetenschappelijk kan 
worden benaderd (Welchman 1995:149). Volgens mij zijn er vier verschillende aspecten van 
belang bij de vraag naar de rol van de wetenschap in Deweys ethiek. 

In de eerste plaats fungeert de wetenschap bij Dewey als een metafoor voor de ethiek in 
de betekenis van het hanteren door wetenschappers van één en dezelfde methode. In The 
Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality geeft Dewey voor het eerst inzicht in 
de speciale technieken die een wetenschappelijke ethiek volgens hem erop moet nahouden 
(cf. Rucker 1977:xiii-xvi).38 In tegenstelling tot zijn vroegere wetenschapsfilosofische 
opvattingen beweert hij nu dat de term wetenschap in de eerste plaats verwijst naar een 
bepaalde methode om tot uitspraken over een bepaald onderzoeksdomein te komen en niet 

                                                
38 Het jaar van verschijnen van The Logical Conditions of a Scientific Treatment of Morality wordt in het 
algemeen gezien als het einde van Deweys idealistische periode. Dit keerpunt in de geschiedenis van Deweys 
denken wordt niet bij deze tekst gelegd, maar bij het bekendere Studies in Logical Theory (1903; MW2:293-
375) (cf. Welchman 1995:136-137). 
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zozeer om te komen tot waarheidsclaims met betrekking tot de realiteit (MW3:3). Als de 
wetenschapper zich onderscheidt als wetenschapper omdat hij zich committeert aan 
specifieke regels, dan kan de ethicus om dezelfde reden ook wetenschapper worden genoemd 
(Welchman 1995:143).39 Wetenschappers accepteren elkaars conclusies omdat ze dezelfde 
methode hanteren. De methode die ethici hanteren verschilt vaak van elkaar. Als ethici het 
met elkaar eens willen worden dan is het volgens Dewey noodzakelijk dat ze gebruikmaken 
van dezelfde methode.  

Het tweede kenmerk van een wetenschappelijke ethiek volgt uit het eerste. Er kan 
slechts sprake zijn van overeenstemming en samenwerking tussen ethici als ze het eens zijn 
over wat ethiek is en welke concepten in deze filosofische discipline een rol spelen. De ethiek 
dient operationele definities te hanteren van psychologische en sociologische factoren die een 
rol spelen bij het menselijk gedrag. Zonder kennis van de menselijke capaciteiten om 
rationele keuzen te maken en de factoren die hierbij een rol spelen, is het volgens Dewey niet 
mogelijk te bepalen hoe mensen zich dienen te gedragen. De meest uiteenlopende 
wetenschappen kunnen hieraan een bijdrage leveren.40 

Een derde belangrijk aspect heeft betrekking op het belang van de onderzoeksmethode 
die de moderne natuurwetenschap hanteert. In tegenstelling tot het eerstgenoemde kenmerk, 
waar de nadruk ligt op het gebruik door ethici van één en dezelfde metende, gaat het hier om 
de specifieke aard van die methode. Kenmerkend voor natuurwetenschappelijke uitspraken is 
dat ze hypothetisch zijn en dus toetsbaar aan de empirie. Als Dewey spreekt over een 
wetenschappelijke ethiek heeft hij het over deze wijze van rechtvaardiging van oordelen en 
niet over het descriptieve of normatieve karakter ervan. Het is de onderzoeksmethode van de 
moderne natuurwetenschap die in Deweys logica fungeert als voorbeeld voor het denkproces 
en analoog hieraan in zijn intelligentieconcept als voorbeeld voor deliberatie. Meer dan in de 
wetenschap gebeurt, benadrukt Dewey hierbij het belang van de verbeelding.  

Het vierde aspect met betrekking tot wetenschap dat een rol speelt in Deweys ethiek is 
zijn bewering dat de morele actor gebruik moet maken van wetenschappelijke inzichten 
tijdens het deliberatieproces. De causale relaties die de wetenschap blootlegt spelen volgens 

                                                
39 ‘The point of view expressly disclaims any effort to reduce the statement of matters of conduct to forms 
comparable with those of physical science. But it also expressly proclaims an identity of logical procedure in the 
two cases’ (MW3:5). 
40 ‘The scientific professions are a network of related industries for the production of intellectual instruments to 
facilitate rational choice of beliefs about actions and thereby improve the chances of our obtaining the sorts of 
experiences we desire to have.’ Op basis hiervan concludeert Welchman dat Dewey ‘urge[s] philosophers to 
look to their physicist colleagues as ‘handmaidens’ or research assistants for the better conduct of their own 
philosophical inquiries’ (Welchman 1995:145). In Ethics van 1908 begint Dewey samen met Tufts aan de 
uitwerking van het conceptuele raamwerk voor een wetenschappelijke ethiek. Tot een volledige herformulering 
van de ethische concepten komt Dewey pas in de jaren twintig in Human Nature and Conduct en in Experience 
and Nature. In deze werken geeft hij zijn meest uitgewerkte naturalistische en functionalistische visie op 
sociaal-psychologische concepten. Dewey baseert zijn reconstructie van deze begrippen zoveel mogelijk op de 
meest actuele stand van de wetenschap. In eerdere hoofdstukken heb ik gewezen op zijn kennis van de stand van 
zaken in de culturele antropologie en in de neurofysica. 
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hem immers een belangrijke rol bij het vaststellen van de tendenties ofwel de te verwachten 
consequenties van potentiële handelingen (cf. paragraaf 2.2.6, 4.3.5). 

Uit de opsomming van deze vier aspecten die een rol spelen bij de relatie die Dewey 
legt tussen wetenschap en ethiek wordt duidelijk dat het verkeerd is te denken dat Dewey 
morele oordelen ofwel de keuze voor een morele handeling gelijkstelt aan wetenschappelijke 
uitspraken (MW1:150; MW3:5; Holmes 1964:400, 404-406). Deweys gebruik van de term 
wetenschappelijke ethiek dient dan ook zeker niet al te letterlijk te worden genomen (Pappas 
1997:521). Als methode voor zijn ethiek neemt Dewey de methode van de moderne 
natuurwetenschappen als voorbeeld. Zijn ethiek moet daarom voorzien in regels voor 
procedures ter constructie van hypothetische morele oordelen en regels ter confirmatie van 
deze hypothetische oordelen. Daarnaast dient ze haar domein van studie (moreel gedrag) te 
definiëren (Welchman 1995:150-153). Human Nature and Conduct en Ethics samen voorzien 
in deze eisen en kunnen daarom gezien worden als geschikte weergave van Deweys science 
of ethics. 
 
5.5 Moraliteit en vrijheid 
Vrijheid is eerder een politiek dan een moreel concept. Dat Dewey in Human Nature and 
Conduct een hoofdstuk wijdt aan vrijheid, duidt erop dat dit boek naast een ethische ook een 
politiek-wijsgerige strekking heeft. Ook in Ethics blijkt dat Dewey vrijheid een belangrijk 
goed vindt van politieke organisatie (MW5:431). In deze paragraaf zal ik me beperken tot de 
rol die vrijheid in Deweys ethiek speelt. 

Wanneer Dewey moraliteit verbindt met kennis van in de empirie waargenomen feiten 
en causale relaties lijkt het alsof hij zich schuldig maakt aan een beperking van de vrijheid. 
Het gaat er bij Dewey echter niet, zoals bij de sociaal darwinisten, om natuurlijke of 
biologische wetmatigheden te beschouwen als blauwdruk voor de moraal. In zijn visie zijn 
deze wetmatigheden slechts hulpmiddelen voor de moraal. Het intelligentieproces maakt 
gebruik van empirische gegevens bij het benoemen van een handeling als goed of kwaad. 
Deze relatie met de empirie resulteert niet in een beperking van de menselijke vrijheid door 
de grenzen die de omgeving eraan stelt, maar tot een creatieve manipulatie van de omgeving 
op basis van een intelligente toepassing van de kennis ervan. In plaats van te spreken van 
positieve of negatieve vrijheid geeft Dewey de voorkeur aan de term effectieve vrijheid 
(MW5:392). Ware vrijheid ‘is freedom of intelligence, that is to say, freedom of observation 
and of judgment exercised in behalf of purposes that are intrinsically worth while’ 
(LW13:39). In Deweys concept van effectieve vrijheid komen negatieve en positieve vrijheid, 
vrijheid van bemoeienis door anderen en vrijheid om als sociaal individu te kiezen voor eigen 
wensen en verlangens, samen (cf. Welchman 1995:195, 198). 
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5.5.1 Vrijheid als praktische efficiëntie 
Bij de ontwikkeling van zijn pragmatistisch concept van vrijheid neemt Dewey het concrete 
historische vrijheidsstreven als uitgangspunt. De historische strijd om politieke, economische 
en religieuze vrijheid vindt niet slechts plaats in de hoofden van filosofen. In realiteit hebben 
de meeste mensen zich niet beziggehouden met de vraag of mensen wel vrije wezens zijn, 
maar hoe en in welke vorm vrijheid gerealiseerd kan worden. Aan de vrijheid die nagestreefd 
wordt, onderscheidt Dewey een drietal kenmerken (cf. Garrison 1998:74). Ze bevat op de 
eerste plaats het verlangen naar praktische efficiëntie ofwel doelmatigheid bij de afstemming 
van handelingen op wensen. Het tweede kenmerk van het historisch vrijheidsstreven vormt de 
behoefte om in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving. Het derde kenmerk 
is het verlangen om dit op intelligente wijze te doen. 

Uit het eerste element van vrijheid, de efficiëntie van handelingen, volgt reeds het 
belang van intelligentie voor het verwerkelijken van vrijheid.41 Op basis van de bestudering 
van de omgeving wordt een keuze gemaakt uit plannen voor toekomstige handelingen die 
gericht zijn op het bewerkstelligen van gewenste consequenties. Het feit dat mensen in 
sociale verbanden leven, brengt noodzakelijk een beperking van het vermogen tot volledige 
handelingsvrijheid met zich mee. Volledige handelingsvrijheid, voortkomend uit de 
menselijke plasticiteit, is zowel voorafgaand aan als voorwaarde voor politieke vrijheid 
(MW14:211).42 Het natuurlijke vermogen tot handelingsvrijheid, dat Dewey fundeert in zijn 
impulsconcept, verschaft de mens de mogelijkheid om op intelligente wijze vorm te geven 
aan de beperking van deze vorm van vrijheid. Mensen zullen dan ook besluiten een deel van 
deze natuurlijke vrijheid prijs te geven ter verkrijging van een beperktere maar politiek 
zekergestelde vorm van vrijheid.43 Het offer dat hiervoor gebracht moet worden, het 
prijsgeven van de vrijheid om steeds zonder beperkingen naar eigen inzicht te kunnen 
handelen, wordt volgens Dewey door het bereikte resultaat gerechtvaardigd: ‘[T]o render the 
future course of life more equably secure’ (MW14:211). Sociaal contracttheorieën hebben 
volgens Dewey gelijk in hun aanname dat vrijheid niet mogelijk is zonder een bepaalde mate 
van organisatie. Het problematische van het sociaal contractsdenken ligt volgens Dewey in 
het feit dat de mate van beperking van natuurlijke vrijheid niet in een algemeen geldende 
abstracte theorie vastgelegd kan worden, maar steeds afhankelijk is van de context 
(MW14:211). Het vrijheidsbegrip dat naar voren komt in het zeventiende- en achttiende-
eeuwse contractsdenken is te veel gebaseerd op het in die tijd opkomende individualisme. 
                                                
41 Toeval blijft ons natuurlijk parten spelen. Echter, een intelligente benadering van het toeval vergroot de kans 
dat toeval ons voordeel oplevert: ‘[Luck] has a way of favoring the intelligent and showing its back to the 
stupid. And the gifts of fortune when they come are fleeting except when they are made taut by intelligent 
adaptation of conditions’ (MW14:210). 
42 ‘For freedom from restriction, the negative side, is to be prized only as a means to freedom which is power: 
power to frame purposes, to judge wisely, to evaluate desires by the consequences which will result from acting 
upon them; power to select and order means to carry chosen ends into operation’ (LW13:41; cf. 43). 
43 ‘Potentiality of freedom is a native gift or part of our constitution ... Actual or positive freedom is not a native 
gift or endowment but is acquired’ (LW7:306). 
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Vrijheid wordt vooral beschouwd als vrijheid van overheidsdwang en vrijheid tot economisch 
succes (Campbell 1995:167). Deze theorieën negeren de invloed van de sociale context op het 
gedrag van het individu. 
 
5.5.2 Vrijheid is geen laissez-fairegedrag 
Het tweede kenmerk van het historisch vrijheidsstreven is volgens Dewey het verlangen om 
in te kunnen spelen op de veranderingen in de samenleving. De mens wil in staat zijn 
eenmaal genomen besluiten te kunnen herzien als de omstandigheden daarom vragen. Naast 
een verlangen naar zekerheid heeft de mens volgens Dewey ook behoefte aan een bepaalde 
mate van morele flexibiliteit.44 Een overdreven benadrukking van de behoefte aan 
verandering en risico heeft echter geleid tot wat Dewey aanduidt als de ‘orthodox doctrine of 
a freedom of indifference, a power to choose this way or that apart from any habit or impulse, 
without even a desire on the part of the will to show off’ (MW14:212).45 Meer precies is deze 
opvatting van vrijheid het gevolg van de verheerlijking van de contingentie van 
gebeurtenissen in de natuur. Deze verheerlijking van contingentie in de natuur wordt 
vervolgens verplaatst naar de menselijke psyche, wat resulteert in een positieve waardering 
van besluiteloosheid. Wanneer de gehele natuur, waar de mens onderdeel van uitmaakt, zou 
bestaan uit onveranderlijke wetmatigheden dan zou er geen plaats zijn voor vrijheid. Vandaar 
dat Dewey het toeval in de natuur prijst als mogelijkheidsvoorwaarde voor keuzen op basis 
van deliberatie en dus menselijke vrijheid. De doctrine van willekeurige vrijheidsuitoefening 
is het gevolg van de redenering dat het bestaan van onzekerheid en contingentie in de natuur 
leidt tot onzekerheid en contingentie van de menselijke wil. Een dergelijke laissez-
fairepsychologie wijst Dewey af. Zij is volgens hem kenmerkend voor ‘a person who has 
acquired imbecility of character through permanent weakening of his springs of action’ 
(MW14:213).  
  
5.5.3 Intelligente vrijheid 
De behoefte aan intelligente sturing van verlangens beschouwt Dewey als het derde kenmerk 
van historisch nagestreefde vrijheid. Wilsvrijheid ontstaat in een wereld die onbepaald 
genoeg is om deliberatie met betrekking tot handelingsalternatieven mogelijk te maken. Het 
vermogen en het verlangen om de empirie te beïnvloeden, veronderstelt de noodzaak van 
contingentie in de natuurlijke en sociale omgeving. In Deweys definitie van vrijheid als het 
vermogen om in realistische toekomstige handelingsalternatieven te voorzien en uiteindelijk 
een keuze voor één ervan te maken, komt het belang van de menselijke intelligentie duidelijk 
naar voren. Deliberatie en het maken van keuzen: ‘give us all the control of future 
possibilities which is open to us. And this control is the crux of our freedom. Without it, we 
                                                
44 ‘Variety is more than the spice of life; it is largely of its essence, making a difference between the free and the 
enslaved’ (MW14:212). 
45 Elders duidt Dewey deze theorie aan als ‘The theory of arbitrary free choice’ (MW14:213). 
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are pushed from behind. With it we walk in the light’ (MW14:214). Het is een belangrijke 
taak van de intelligentie ervoor te zorgen dat vrijheid niet resulteert in willekeur, maar in een 
creatieve en stabiliserende factor waarmee de mens vorm geeft aan zijn toekomst. 

Dewey is niet de enige filosoof die ervan uitgaat dat vrijheid gelijkstaat aan op inzicht 
gebaseerde handelingen. In die zin lijkt zijn benadering van vrijheid niet nieuw. Veel 
filosofen beschouwen inzicht echter niet als anticipatie op mogelijke handelingen, maar als 
begrip van noodzakelijkheden.46 Nu is het begrip van noodzakelijkheden niet geheel 
onbelangrijk voor de vrijheid. Kennis van wetmatigheden stelt de mens immers in staat 
consequenties te voorzien. Dit verschaft hem de mogelijkheid om deze consequenties te 
behouden of met behulp van kennis van andere wetten te veranderen. Zolang natuurlijke 
noodzakelijkheden maar niet opgevat worden als normatieve entiteiten die onmiddellijk of 
door middel van deductie morele regels verschaffen. Een ethiek gebaseerd op onveranderlijke 
natuurwetten en daarvan afgeleide idealen doet geen recht aan de belangrijkste facetten van 
Deweys concept van moraliteit. Een dergelijke ethiek vormt een beperking van de vrijheid. 
Dewey verdedigt een moraal die empirische feiten en wetmatigheden niet beschouwt als een 
begrenzing van de vrijheid, maar als het domein waar vrijheid tot uiting komt door een 
intelligente gerichtheid op de toekomst waardoor betekenis verleend wordt aan het heden. 
Vrijheid ligt in de kennis van feiten die het mogelijk maakt deze feiten te gebruiken bij de 
intelligente realisatie van gewenste doelen.47 Vrijheid is niet gebaseerd op inzicht in 
noodzakelijkheden, maar op vooruitzicht op mogelijkheden (Edel 2001:195). Er kan geen 
sprake zijn van vrijheid als deze niet voortkomt uit een context die intelligente keuzen 
mogelijk maakt (LW3:103).  
  
5.5.4 Sociale vrijheid 
In zijn concept van effectieve vrijheid voegt Dewey aan de drie beschreven kenmerken nog 
een kenmerk toe. Vrijheid is volgens hem nooit slechts een individueel verschijnsel, maar 
altijd sociaal van aard. Hij definieert vrijheid als ‘that secure release and fulfillment of 
personal potentialities which take place only in rich and manifold association with others’ 
(LW2:329). Iemand is pas vrij wanneer hij zijn vrijheid in dienst stelt van de samenleving.48 
Effectieve vrijheid is geen vrijheid van externe dwang of vrijheid tot zelfwetgeving, maar 
                                                
46 Dewey geeft het volgend voorbeeld: ‘Tolstoi for example … said that the ox is a slave as long as he refuses to 
recognize the yoke and chafes under it, while if he identifies himself with its necessity and draws willingly 
instead of rebelliously, he is free’ (MW14:214). 
47 ‘For we need freedom in and among actual events, not apart from them. … [T]he road to freedom may be 
found in that knowledge of facts which enables us to employ them in connection with desires and aims. … 
Possibly we find here the key to freedom’ (MW14:209). Met betrekking tot Tolstoi’s voorbeeld van de os 
concludeert Dewey: ‘The ox accepts in fact not the yoke but the stall and the hay to which the yoke is a 
necessary incident. But if the ox foresees the consequences of the use of the yoke, if he anticipates the 
possibility of harvest, and identifies himself not with the yoke but with the realization of its possibilities, he acts 
freely, voluntarily. … he has welcomed a possibility as a desirability’ (MW14:214-215). 
48 ‘[T]he essence of the demand for freedom is the need of conditions which will enable an individual to make 
his own special contribution to a group interest’ (MW9:310). 
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vrijwillige en volledige participatie aan de samenleving (Campbell 1995:169). In Human 
Nature and Conduct en in Ethics legt Dewey op deze manier een verband tussen vrijheid en 
verantwoordelijkheid (Edel 2001:195, 198). 

Een bijdrage aan het welzijn van anderen kan volgens Dewey slechts op indirecte wijze 
door middel van opvoeding en onderwijs tot stand komen. De transactionele relatie tussen een 
individu en zijn omgeving zorgt ervoor dat een bijdrage aan het welzijn van anderen steeds 
ook een bijdrage levert aan het eigen welzijn. Het welbevinden van anderen is volgens 
Dewey niet gebaat bij vrijgevigheid. Directe gerichtheid op het materiële of emotionele 
welzijn van de medemens leidt tot een vorm van tevredenheid of plezier die Dewey aanduidt 
met de term ‘soup-kitchen happiness’ (MW14:202). Een sociale handeling is moreel in de 
mate waarin zij een bijdrage levert aan het vermogen van de ander om te kunnen groeien, dat 
wil zeggen het vermogen om ervaringen te hebben die betekenis geven aan zijn handelingen 
en zo inhoud aan zijn leven (cf. Caspary 2000:169; Tiles 1988:223).49 

Er is sprake van morele vooruitgang als het proces waarbij een moreel oordeel tot stand 
komt betekenis toevoegt aan menselijke activiteiten. In hoofdstuk twee heb ik uiteengezet dat 
volgens Dewey betekenis toevoegen aan een activiteit gebeurt door haar te evalueren in het 
kader van de veranderde omgeving. Moraal is de resultante van het samengaan van elementen 
die inherent zijn aan de menselijke natuur, namelijk het vermogen tot intelligentie, en 
elementen uit de sociale omgeving. Socialiteit en intelligentie zijn zowel kenmerken van een 
morele handeling als van een vrije handeling (cf. Edel 2001:1910). Dit is niet verwonderlijk 
omdat moraliteit en vrijheid bij Dewey hand in hand gaan. Het menselijk leven is een 
voortdurend proces van morele groei.50 Dewey maakt opzettelijk geen gebruik van de term 
ontwikkeling. Dit zou namelijk impliceren dat er sprake is van een progressief proces dat 
resulteert in een einddoel, dat wanneer het bereikt is verdere groei uitsluit (cf. Biesta, 
Miedema 1999:25-26). 
 

                                                
49 ‘To “make others happy” except through liberating their powers and engaging them in activities that enlarge 
the meaning of life is to harm them. … To foster conditions that widen the horizon of others and give them 
command of their own powers, so that they can find their own happiness in their own fashion, is the way of 
“social” action’ (MW14:202-203). ‘In the degree in which we become … actively concerned to keep the 
avenues of growth open … we are actually free’ (LW7:306). Dewey vergelijkt dit voortdurend proces van 
betekenisgeving met het maken van een lange reis. De reiziger ervaart dat het reizen belangrijker is dan de 
definitieve aankomst. Reizen is immers voortdurend aankomen op onbekende plaatsen die na een bepaalde 
verblijfsduur weer vertrekpunt vormen voor het volgende onderdeel van de reis die voert naar een volgende 
tijdelijke verblijfplaats. Zo is ook het menselijk leven, als een proces van betekenisgeving, te beschouwen als 
een voortdurende reis waarbij ‘arrival that precludes further traveling is most easily attained by going to sleep or 
dying’ (MW14:195). 
50 ‘Morals means growth of conduct in meaning; at least it means that kind of expansion in meaning which is 
consequent upon observations of the conditions and outcome of conduct. It is all one with growing. Growing 
and growth are the same fact expanded in actuality or telescoped in thought’ (MW14:194, cursivering door 
mijzelf, L.L.). 
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5.6. Evaluatie van Deweys ethiek 
 
5.6.1 Het resultaat van een morele keuze 
In paragraaf 4.3.6 schreef ik dat de intelligente keuze voor een bepaalde handeling wordt 
bepaald door haar vermogen een geblokkeerde habit te hernemen op een wijze die is 
afgestemd op een veranderde omgeving. Het is echter mogelijk dat na deliberatie door middel 
van dramatische repetitie meerdere handelingen hiervoor in aanmerking komen. Volgens 
Welchman is dramatische repetitie bij Dewey niet een methode die onmiddellijk tot een 
moreel oordeel leidt. Dramatische repetitie is een methode die de voor het oordelen 
noodzakelijke informatie verschaft (Welchman 1995:171; cf. n. 23). Hoe moet de morele 
actor nu tot een keuze komen voor één van de handelingen die in het proces van dramatische 
repetitie geschikt is gebleken? Dewey is op dit punt niet erg duidelijk. Het ligt voor de hand 
aan te nemen dat hij ervan uitgaat dat de na dramatische repetitie als goed bestempelde 
handelingen getoetst dienen te worden aan de heersende morele principes en ends-in-view. 
Op basis van deze toetsing dient het individu tot een keuze te komen voor de meest gewenste 
en in een particuliere situatie moreel juiste handeling. Immers: ‘the function of [moral] theory 
is not to furnish a substitute for personal reflective choice but to be an instrument for 
rendering deliberation more effective and hence choice more intelligent’ (LW7:316; cf. 
MW5:301=LW7:280). 

Bij de keuze voor een moreel juiste handeling speelt daarnaast het karakter van het 
handelende individu een essentiële rol (cf. Fishman, McCarthy 1998:25). Dewey beschouwt 
de mens als een redelijk stabiele en duurzame ‘organisation of habits’. Ten gevolge hiervan 
zijn menselijke handelingen geen creaties ex nihilo, maar afhankelijk van de particuliere 
geschiedenis van het individu. Hoewel een goed karakter geen garantie vormt voor moreel 
juiste handelingen, vergroot het wel de kans hierop. 

Het belangrijkste resultaat dat iemand in een morele situatie kan verwerven, bestaat uit 
de indirecte cultivering van habits die op hun beurt de kwaliteit van toekomstige situaties 
beïnvloeden. Dus hoewel morele beslissingen afhankelijk zijn van het karakter zijn ze ook 
van invloed op de habits van het individu. De reconstructie van morele situaties en van het 
morele individu zijn twee zaken die niet van elkaar te scheiden zijn. Er is hier sprake van een 
organische relatie tussen de kwaliteit van het handelen en het karakter van het handelend 
subject (cf. Pappas 1997:540, 549). Een groeiend educatief moreel leven vereist zowel 
verbetering van de habits die de kwaliteit van de huidige ervaring bepalen als verbetering van 
de huidige ervaring die de kwaliteit van de huidige habits bepaalt. In hoofdstuk zeven zal ik 
laten zien dat het onderwijs volgens Dewey een onmisbaar instrument hierbij is. 
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5.6.2 Een naturalistische drogreden binnen Deweys ethiek? 
Deweys ethiek kan volgens Pappas opgevat worden als een soort meta-ethiek ofwel 
metafysica van de moraal, waarbij metafysica gezien moet worden als een beschrijving van 
de algemene kenmerken van de morele ervaring (Pappas 1998:101, 112). Deweys ethiek is 
inderdaad descriptief van aard. Ze geeft aan hoe het proces van deliberatie werkt en wat de 
rol van (de methode van) de wetenschap hierbij is. Daarnaast is Deweys ethiek ook normatief. 
Hoewel het lijkt alsof hij alleen de procedure wil beschrijven die volgens hem tot de beste 
morele oordelen leidt, waarbij de oordelen zelf afhankelijk zijn van de context, verdedigt zijn 
ethiek ook de waarden van vrijheid, gelijkheid en socialiteit. Zo beweert Dewey in Ethics dat 
een pragmatistische morele gemeenschap van individuen zoals zijn ethiek die beschrijft 
noodzakelijk sociaal-maatschappelijk egalitair en democratisch in haar politieke organisatie 
zal zijn (Welchman 1995:183). Deweys ethiek vormt zo een mengsel van verlichtingsdenken 
en hegeliaans gemeenschapsdenken. 

Deweys ethische theorie stelt zich gemakkelijk bloot aan de beschuldiging uit 
beschrijvende premissen normatieve uitspraken af te leiden. In een recensie van de 1908 
editie van Ethics beschuldigt Lovejoy Dewey ervan niet helder uit te leggen waarom het 
nastreven van het geluk van een individu in functie staat van het nastreven van het geluk van 
de gemeenschap (Welchman 1995:164-165). Van meer recente datum is de beschuldiging van 
Honneth dat Dewey niet in staat is de universele waarde van het sociale te rechtvaardigen 
(Honneth 1999:71). In variatie op Kant spreekt Honneth van een communitaristisch 
plichtsbesef in Deweys ethiek. Volgens Honneth wijst Dewey nergens op een principe ter 
legitimering van de normatieve uitspraak dat het individu zich bij zijn morele deliberatie 
dient te richten op de eisen van de gemeenschap. 

Deweys bewering dat sociaal gedrag superieur is aan individueel gedrag is niet slechts 
een beschrijving van een feitelijk waargenomen situatie. Uit Deweys antropologie, zoals ik 
die in de voorgaande hoofdstukken heb besproken, blijkt dat de mens altijd in een 
transactionele relatie met zijn sociale omgeving staat. Om in deze transactionele situatie te 
kunnen functioneren, is het individu afhankelijk van sociale verworvenheden zoals 
bijvoorbeeld de taal en instituties zoals het onderwijs. Het zich afkeren van (de instituties 
van) de samenleving leidt noodzakelijk tot een vermindering van de mogelijkheid tot groei. 
Wat Honneth daarnaast veronachtzaamt, is dat Dewey het individu, ondanks zijn morele 
verplichting aan de gemeenschap, in staat stelt de instituties van die gemeenschap op 
intelligente wijze te reconstrueren. Juist door deelname aan de gemeenschap wordt het 
individu in staat gesteld voor zover mogelijk, binnen de sociale context, zijn eigen doelen na 
te streven. Er is in Deweys ethiek dus geen sprake van een ‘sociaal-naturalistische’ 
drogreden. Dewey beweert immers niet dat de mens zich sociaal dient te gedragen omdat hij 
feitelijk een sociaal wezen is. Het normatieve element van zijn ethiek volgt noodzakelijk uit 
de theorie van de ervaring en de sociale psychologie die eraan ten grondslag liggen. Honneth 
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neemt het proceduralisme van Deweys ethiek als uitgangspunt bij de interpretatie ervan en 
komt zo tot de constatering van een spanning tussen deze theorie en Deweys teleologisch 
naturalisme en de primaatstelling van het sociale boven het individuele (Honneth 1999:67, 
71-72). Deze spanning verdwijnt echter als Deweys naturalisme en sociale psychologie als 
uitgangspunt worden genomen om van daaruit Deweys ethiek te begrijpen. 

 
5.6.3 Morele groei en reconstructie 
Morele vooruitgang is volgens Dewey de succesvolle aanpassing van ons handelen aan een 
voortdurend veranderende omgeving. Het gegeven van een voortdurend veranderende 
omgeving heeft tot gevolg dat de mens als moreel wezen nooit een duurzame, stabiele 
toestand bereikt waarin zijn morele handelingen bij voorbaat moreel zijn en moreel blijven. 
Deweys ethische handelingstheorie streeft op het eerste gezicht geen idealistisch of 
materialistisch doel na, maar een formeel doel: toename van de huidige betekenis van 
handelingen.51 In Reconstruction in Philosophy spreekt Dewey van ‘the identity of the moral 
process with the process of specific growth’ (MW12:186). Met de termen groei, reconstructie 
en morele vooruitgang plaatst Dewey zijn ethiek in een evolutionistisch denkkader. Door het 
belang van de intelligentie te benadrukken verzet hij zich tegen elke vorm van sociaal 
darwinisme (MW14:197). Voor de op het eind van de negentiende eeuw in de Verenigde 
Staten populaire opvattingen van Herbert Spencer heeft Dewey weinig lovende woorden 
over. Reeds in 1887 betwist hij in Ethics and Physical Science de opvatting dat het ethische 
ideaal van een goed functionerende samenleving kan worden afgeleid uit de evolutietheorie. 
In dat geval zou de evolutietheorie op één lijn te plaatsen zijn met de vele voorafgaande 
theorieën die een bepaald en vaststaand na te streven doel in de geschiedenis leggen. Als we 
een stabiele eindtoestand zouden nastreven dan liggen volgens Dewey alternatieve theorieën 
meer voor de hand. Als voorbeeld noemt hij theorieën die een toestand van primitieve 
eenvoud nastreven (Rousseau, Tolstoi) of een toestand waarin verlangens verloochend 
worden (stoïsche onverschilligheid, boeddhistische gemoedsrust) (MW14:198). 
 Deweys concept van reconstructie van habits ten behoeve van de aanpassing van het 
handelen aan een veranderende omgeving is ook in strijd met de in zijn tijd populaire 
idealistische ethiek van filosofen als T.H. Green, F.H. Bradley en G. Morris. Deze ethici zien 
volgens hem het doel van het handelen in het bereiken van zelfrealisatie ofwel ‘ultimate 
completeness or perfection’ (MW14:199). Hoewel een dergelijke doelstelling wordt gezien 
als richtinggevend aan menselijke activiteiten leidt ze volgens Dewey uiteindelijk tot morele 
ontmoediging en wanhoop. Gezien vanuit een dergelijk doel is het resultaat van alle 
handelingen, als middel om tot het doel te komen, uiterst gering. In Deweys theorie ligt het 

                                                
51 ‘Progress means increase of present meaning’ (MW14:196). 
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antwoord op de vraag hoe te handelen niet in een onbereikbaar in de verre toekomst gelegen 
doel, maar in de eisen die een actuele situatie aan het handelen stelt.52 
 De utilitaristen komen volgens Dewey een stap dichter bij zijn theorie in de zin dat zij 
de criteria voor goede en kwade, juiste en verkeerde handelingen zien in de waarneembare 
consequenties ervan. Ze ontdoen deze noties van elke transcendentie: ‘they brought them 
down to earth, to everyday experience’ (MW14:200). De utilitaristen doen echter geen 
afstand van de opvatting dat het goede in de verre toekomst ligt en niet in de betekenis van de 
huidige menselijke activiteit. Volgens Dewey ligt het criterium voor een goede handeling in 
de betekenis van de huidige habituele handelingen. 
 De beschuldiging dat zijn theorie neigt naar een vorm van epicurisme, waarin elk 
handelen gericht is op het bevredigen van huidige behoeften, verwerpt Dewey door te wijzen 
op het sociale karakter van zijn ethiek. Het epicurisme maakt zich niet zoals de idealistische 
en utilitaristische theorieën schuldig aan de vergissing het goede in de contingente en 
onzekere toekomst te leggen. De vergissing van het epicurisme ligt dan ook niet in de 
plaatsing van het goede in het heden, maar in de conceptie van het goede en dus het doel van 
het menselijk handelen als direct genot. Volgens Dewey ligt de fout die het epicurisme met 
andere individualistische theorieën deelt, niet bij het centraal stellen van het individu, maar 
bij de conceptie van het individu als antisociaal (MW14:201-202). 
 Wanneer Dewey zich in het laatste deel van Human Nature and Conduct verdedigt 
tegen kritische uitlatingen ten aanzien van zijn ethische theorie doet hij dat op de voor hem 
gebruikelijke wijze: zonder de namen van zijn filosofische sparringpartners te noemen. 
Hierdoor is het voor de hedendaagse lezer vaak moeilijk te achterhalen met welke tijdgenoten 
Dewey in discussie gaat. Tegenwoordig heersen er verschillende opvattingen over hoe 
Deweys ethiek begrepen dient te worden. Welchman benadert Deweys ethiek vanuit zijn 
wetenschapsfilosofische opvattingen. Met deze benadering oogst zij kritiek bij andere 
Dewey-onderzoekers (cf. Pappas 1997:550, n. 9; Fesmire 2003:69, 75). Pappas benadert 
Deweys ethiek vanuit zijn theorie van de ervaring en beweert daarmee een aanvulling te 
geven op de inzichten van Welchman. Fesmire tenslotte verwijt wetenschappelijke 
benaderingen van Deweys ethiek reductionisme en geeft zelf de voorkeur aan een 
interpretatie van Deweys ethiek vanuit zijn esthetica (cf. paragraaf 4.3.6). 
 
5.7 Conclusie 
Door middel van een sociaal-psychologische reconstructie van traditionele concepten als 
gewoonten, impulsief gedrag, denken, verbeelding en handelingsmotief geeft Dewey in 
Human Nature and Conduct aan het begrip moraliteit een handelingstheoretische betekenis. 
Hiermee verzet hij zich tegen opvattingen die ervan uitgaan dat morele reflectie bestaat in het 

                                                
52 ‘Instruction in what to do next can never come from an infinite goal, which … is bound to be empty. It can be 
derived only from study of the deficiencies, irregularities and possibilities of the actual situation’ (MW14:199). 
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toetsen van een particuliere situatie aan een vooraf gegeven maatstaf waardoor vervolgens 
aan deze particulariteit het predikaat moreel goed of moreel slecht kan worden meegegeven. 
In Deweys naturalistische ethiek kan de oplossing van een moreel probleem onmogelijk van 
transcendente oorsprong zijn. Ook de experimentele methode, die ten grondslag ligt aan de 
intelligente oplossing van een moreel problematische situatie, leidt niet tot de constructie van 
een maatstaf ter beoordeling van de morele kwaliteit ervan (Lohmar 1999:113). Dewey geeft 
niet alleen de voorkeur aan een ethiek die afwijkt van de traditionele vormen van 
‘kookboekethiek’ (Pappas 1998:106) die op de een of andere manier uitgaan van absolute 
morele regels, zoals de ethische theorieën van Plato en Kant, maar ook van ‘calculusethieken’ 
zoals het utilitarisme en het hedonisme. Zijn ethiek fungeert als een kritisch werktuig. In 
plaats van het verschaffen van vaststaande morele regels of einddoelen voor het handelen 
verschaft ze een methode voor de constructie en toetsing van hypothesen met betrekking tot 
de voorwaarden voor een rijker moreel leven (Pappas 1998:106; Gouinlock 1981:105). 
 Morele theorieën met categorieën en distincties die volledig abstraheren van enige 
context bekritiseert Dewey als onvoldoende empirisch. De scheiding van moraal en 
menselijke natuur heeft tot gevolg dat het domein van menselijke natuurlijke neiging tot 
handelen gescheiden wordt van de fysieke natuur en van sociale domeinen als het burgerlijk 
leven en de economie. Moraal wordt tot iets dat primair gericht is op particuliere, natuurlijke 
neigingen van het individu en dat slechts indirect van invloed is op de relatie van de mens tot 
zijn natuurlijke en sociale omgeving. Kenmerkend voor Deweys ethiek is dat zij altijd uitgaat 
van concrete situaties die zich aan de ervaring voordoen. Filosofische ethische reflecties 
dienen in laatste instantie contextueel te zijn (Pappas 1998:102). Ethiek is daarmee volgens 
Dewey niet extern, maar intern aan de praktijk. Wat in ons leven moreel van belang is, is niet 
op voorhand vast te stellen. Een ethische theorie met vaste morele wetten creëert een 
mechanisch gedrag wat resulteert in de vernietiging van de morele creativiteit.  

Met deze uiteenzetting van Deweys ethiek heb ik aangetoond dat ze begrepen moet 
worden vanuit zijn theorie van de ervaring en zijn sociale psychologie. In het volgende 
hoofdstuk zal ik laten zien hoe Deweys pragmatistische ethiek het uitgangspunt vormt voor 
een plausibele sociale en politieke theorie. Democratie is volgens hem de meest geschikte 
methode om morele problemen van mensen te benaderen. 
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Hoofdstuk 6. Deweys Politieke Filosofie 
 
6.1 Inleiding 
 
6.1.1 Theorie en praktijk van Deweys politieke filosofie tijdens het interbellum 
Het is niet verwonderlijk dat Dewey, in wiens filosofie het menselijk handelen een centrale 
rol speelt en voor wie de mens niet los gezien kan worden van zijn sociale en culturele 
context, sociale en politieke filosofie beschouwt als belangrijkste wijsgerige disciplines 
(Stuhr 1998:85). Hoewel Dewey zich al vroeg wijdt aan sociaal-politieke vraagstukken 
verschijnen de meeste teksten op dit gebied tijdens het interbellum. In deze periode 
ontwikkelt Dewey zich tot een gezaghebbend Amerikaans filosoof. Hij publiceert zijn 
invloedrijkste boeken en schrijft een groot aantal artikelen. Tot zijn politieke teksten behoren 
The Public and Its Problems (1927; LW2:235-372), Individualism, Old and New (1930; 
LW5:41-123), Liberalism and Social Action (1935; LW11:1-65) en Freedom and Culture 
(1939; LW13:63-188). Daarnaast is er een aantal teksten over andere thema’s waarin Dewey 
veel aandacht besteedt aan politieke vraagstukken. Hiertoe behoren Democracy and 
Education (1916; MW9), Reconstruction in Philosophy (1920; MW12:77-201), Human 
Nature and Conduct (1922; MW14) en de Ethics uit 1932 (LW7). Veel van zijn artikelen 
verschijnen in linksgeoriënteerde tijdschriften als The New Republic en People’s Lobby 
Bulletin (Westbrook 1991:446-452; Dykhuizen 1973:253).1  
 Naast zijn academische werkzaamheden is Dewey tijdens het interbellum ook politiek 
actief. Hij is voorstander van de oprichting van een derde politieke partij die veel ideeën van 
het socialisme zou moeten overnemen, zonder gebukt te gaan onder de negatieve 
vooroordelen die de term socialisme, door met name de politieke gebeurtenissen in Rusland, 
met zich meebrengt (LW5:444-446; cf. Dykhuizen 1973:230, 251-254). Dewey beschouwt 
zichzelf als liberaal, maar breekt met de meeste opvattingen die kenmerkend zijn voor het 
klassiek liberalisme. Liberalisme is volgens hem niet zozeer een bepaalde politieke stroming, 
maar een methode om op intelligente wijze sociale problemen op te lossen (Kurtz 1985:xvii). 
Dewey is gedurende korte tijd voorzitter van twee politieke organisaties: de League for 
Independant Political Action en de People’s Lobby (Westbrook 1991:444-445; Dykhuizen 
1973:229). Daarnaast is hij actief betrokken bij de League for Industrial Democracy. Hij ziet 
een belangrijke rol weggelegd voor de regering op het gebied van regulering binnen het 
sociale en economische domein (LW9:289-290; cf. Caspary 2000:15, 85). Hoewel Dewey 
zichzelf een liberaal noemt, profileert hij zich in deze periode als sociaal democraat en 

                                                
1 Enkele artikelen waarin Dewey aspecten van zijn politieke theorie uiteenzet zijn: ‘The Ethics of Democracy’ 
(1888; EW1:227-249), ‘Democracy and Educational Administration’ (1937; LW11:217-225),’ The Economic 
Basis of the New Society’ (1939; LW13:309-322), ‘Creative Democracy – The Task Before Us’ (1939; 
LW14:224-230). Voor verwijzing naar artikelen in The New Republic en People’s Lobby Bulletin zie Dykhuizen 
1973:253-254. 
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voorstander van een participatieve democratie.2 Hij huldigt de opvatting dat wanneer er geen 
sprake is van een samenleving waarin de burgers actief betrokken zijn bij politieke 
besluitvorming en de volledige verantwoording dragen voor de politieke inrichting van de 
samenleving, democratie slechts een masker is om de manipulatie van het gedrag van de 
burgers door bepaalde groepen in de samenleving te bedekken (Shea 1993:283). In zijn 
politieke theorie levert Dewey kritiek op ongelijke verdeling van rijkdom, macht en 
privileges die gelijke politieke participatie van burgers tegenwerken (Caspary 2000:2). 
Daarnaast moet het klassiek liberalisme, met name het absolute en ahistorische mens- en 
maatschappijbeeld dat in liberale staatsopvattingen naar voren komt, het ontgelden 
(LW11:291-292). 
  
6.1.2 ‘The Public and Its Problems’ 
Na de Eerste Wereldoorlog hebben liberale intellectuelen in Amerika positieve 
verwachtingen van de rol die de sociale wetenschappen kunnen spelen bij de reorganisatie 
van de samenleving. Dewey deelt deze verwachtingen in zijn streven naar een radicaal 
democratische samenleving. Hieronder verstaat hij een samenleving waarin zijn 
democratieconcept niet alleen van toepassing is op politiek vlak, maar op zoveel mogelijk 
aspecten van de cultuur, zoals economie, onderwijs, wetenschap, kunst en religie (LW13:186; 
cf. LW11:225). Een aantal wetenschappers komt echter op basis van sociaal 
wetenschappelijke onderzoeksgegevens tot de conclusie dat een radicale of participatieve 
democratie, waarbij iedereen deelneemt aan het politieke proces, voor Amerika niet de beste 
optie is. Zich baserend op heersende psychoanalytische en behavioristische inzichten, die het 
rationele vermogen van de doorsnee burger laag inschatten, concluderen deze democratisch 
realisten dat het bestuur van het land beter overgelaten kan worden aan een intellectuele 
aristocratie. Ter ondersteuning van hun opvattingen verwijzen de realisten naar Aristoteles’ 
inzicht dat sommige mensen geboren zijn om te besturen en anderen om te gehoorzamen 
(Westbrook 1991:275-283). 

The Public and Its Problems kan gezien worden als Deweys reactie op het democratisch 
realisme in de jaren twintig van de vorige eeuw. In dit boek probeert Dewey met behulp van 
een reconstructie van het democratieconcept een theoretische oplossing te vinden voor de 
politieke uitsluiting van burgers die hij in zijn tijd waarneemt. Later beroept hij zich op de in 
dit boek ontwikkelde theorie als hij ten strijde trekt tegen laissez faire liberalisme en 
totalitaire politiek (Zask 1999:29). Dewey beschouwt The Public and Its Problems als zijn 
meest geslaagde politiek-filosofische tekst (Caspary 2000:4). Hij wordt geïnspireerd tot het 
schrijven van The Public and Its Problems door de boeken Public Opinion (1922) en The 
Phantom Public (1925) van de veelgelezen en invloedrijke journalist Walter Lippmann 

                                                
2 Martin duidt Dewey aan als socialist die zich niet kan vinden in het marxistisch-leninistisch gedachtengoed 
(Martin 2002:322). 
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(1889-1974). De democratisch realist Lippmann beweert in deze boeken dat de burgers, 
waarvoor hij de term public introduceert, niet in staat zijn de last te dragen waarmee de 
democratietheorie hen opzadelt. De burgers kenmerken zich volgens Lippmann in het begin 
van de twintigste eeuw door onwetendheid, een houding van onverschilligheid ten opzichte 
van politieke vraagstukken en een door vooroordelen gestuurd denken en handelen. Daarom 
zijn zij niet in staat een positieve invloed op het bestuur uit te oefenen en kunnen zij het 
regeren beter overlaten aan speciaal daarvoor gekozen politici (Gouinlock 1984:xxiii). In 
tegenstelling tot de meeste realisten gaat Lippmann bij zijn kritiek op de mogelijkheden van 
een participatieve democratie uit van psychologische inzichten van Dewey en James. Vandaar 
dat Dewey hem beschouwt als meest sympathieke opponent in de discussie over de richting 
die sociale reconstructie na de Eerste Wereldoorlog moet inslaan (Westbrook 1991:294). 
 Dewey ziet het resultaat van het gebruik van de uitkomsten van sociaal-
wetenschappelijke kennis door de democratisch realisten als een bedreiging van de 
democratie. De professionalisering op de Amerikaanse universiteiten, die onder andere een 
duidelijke afbakening van de verschillende sociale disciplines met zich meebrengt, leidt tot 
een grotere invloed van sociale wetenschappers op het formuleren van publiek beleid. 
Tegelijkertijd ontmoedigt deze professionalisering de popularisering van sociaal-
wetenschappelijke kennis en vergroot ze de invloed van deskundigen op de vorming van de 
publieke opinie (Westhoff 1995:28). Zich de propagandamachine herinnerend, die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog de opinie van de Amerikaanse burger probeerde te beïnvloeden, keurt 
Dewey de toenemende afhankelijkheid van deskundigen in de samenleving af. 
Afhankelijkheid van een politieke elite heeft volgens hem een negatieve invloed op de actieve 
politieke participatie van de burger (Westbrook 1991:277; cf. Diggins 1994:339-342).3 

Bij de bespreking van Deweys politieke theorie zal de analyse en interpretatie van zijn 
belangrijkste politieke werk The Public and Its Problems centraal staan. Het fragmentarisch 
en vaak onvolledige karakter van deze en andere politieke teksten van Dewey is niet 
bevorderlijk voor de helderheid van zijn politieke filosofie als geheel (Westbrook 1991:318, 
439; cf. Caspary 2000:203-204). Daarom zal regelmatig verwezen worden naar andere 
teksten waarin Dewey centrale concepten van zijn wijsgerige politiek, die in The Public and 
Its Problems slechts summier aan de orde komen, uitgebreider bespreekt. 

Deweys democratieconcept is gebaseerd op zijn geloof in de mogelijkheden van de 
menselijke intelligentie bij de realisering van een beschaafde samenleving (Hook 1985: xxiii). 
Bij de bespreking van Deweys politieke filosofie zal blijken dat zijn sociale psychologie zoals 
hij die verwoordt in het vijf jaar eerder gepubliceerde Human Nature and Conduct een 
belangrijk fundament vormt voor zijn ideaal van een democratische samenleving (cf. 
Westbrook 1991:286). Deweys antropologie en ethiek, die in de voorafgaande hoofdstukken 

                                                
3 Recentelijk is het Richard Posner die kritiek levert op Deweys politieke filosofie vanuit een gedachtengang 
overeenkomstig die van Lippmann (Posner 2003:97-157). 
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zijn besproken, blijken in dienst te staan van het ideaal van een goed functionerende 
samenleving. Dit is een samenleving die in staat is de maatschappelijke problemen waarmee 
zij zich ziet geconfronteerd op dusdanige wijze op te lossen dat de mensen die van deze 
samenleving deel uitmaken een leven leiden dat gekenmerkt wordt door voortdurende groei. 
Zoals in zijn ethiek en wetenschapsopvatting nemen conflict en conflictoplossing ook in zijn 
politieke filosofie een centrale plaats in (Caspary 2000:20). 

In zijn politieke filosofie probeert Dewey deskundigheid en politieke participatie met 
elkaar te verzoenen en daardoor onrechtvaardige machtsverhoudingen in de samenleving te 
voorkomen. Uit de reconstructie van Deweys opvatting van democratie blijkt dat deze in het 
begin van de 21e eeuw kan fungeren als een toetssteen om bestaande politieke toestanden te 
evalueren (Caspary 2000:2; Westhoff 1995:32). 
 
6.2 Crisis diagnose: het ontstaan van de ‘Great Society’  
Dewey gaat ervan uit dat de invulling die mensen geven aan politieke concepten het resultaat 
is van concrete historische omstandigheden.4 Echter, de materiële omstandigheden waarin 
mensen zich bevinden, veranderen sneller dan de ideologische concepten die zij hebben 
voortgebracht. Dit leidt tot een toestand van discrepantie tussen de daadwerkelijke vorm van 
menselijk samenleven en de bestaande concepties van instituties ter regulering van dit 
samenleven (Campbell 1999:1). Dit onderscheid ligt volgens Dewey aan de basis van de 
crisis op sociaal-politiek vlak die de Verenigde Staten in de jaren twintig van de vorige eeuw 
treft. Bij de analyse van deze crisis begint Dewey met een historische reconstructie van de 
maatschappelijke veranderingen die hebben geleid tot de problemen die hij waarneemt. In 
deze paragraaf zal ik een beschrijving geven van Deweys historische reconstructie. Dit is van 
belang voor een goed begrip van de methode die hij voorstelt ter oplossing van sociaal-
politieke problemen.  
 
6.2.1 Traditionele plattelandsgemeenschappen 
Het concept van participatieve democratie dat Dewey als uitgangspunt neemt voor zijn 
politieke theorie, wordt volgens hem voor het eerst concreet gerealiseerd in het achttiende- en 
negentiende-eeuwse Amerika. Dit concept is het resultaat van de aanpassing van een groep 
mensen aan de natuurlijke en culturele omgeving waarin zij zich bevinden: ‘There was in 
existence a group of men who were capable of readapting older institutions and ideas to meet 
the situations provided by new physical conditions’ (LW14:225).  

De in de achttiende eeuw in de Verenigde Staten ontstane democratische opvattingen 
ontwikkelen zich in een voornamelijk agrarische samenleving die bestaat uit kleine groepen 

                                                
4 Tijdens de ‘pioneer stage of American life … the traditions of the pioneer, indeed of the frontier, were active 
agencies in forming the thoughts and shaping the beliefs of those who were born into its life’ (LW14:224). 
Elders beweert Dewey: ‘Invent the railway, the telegraph, mass manufacture and concentration of population in 
urban centres, and some form of democratic government is, humanly speaking, inevitable’ (LW2:304). 
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mensen. Dewey duidt deze traditionele Amerikaanse plattelandgemeenschappen, die zich 
kenmerken door sociale verhoudingen die een face-to-facekarakter hebben, aan met de term 
gemeenschap (community).5 In deze gemeenschappen, die functioneren als onafhankelijke 
politieke eenheden, bestaan tussen de mensen nauwe en sterke sociale banden. Deze sociale 
banden worden in stand gehouden door instituties zoals familienetwerken, 
kerkgemeenschappen en andere vormen van lokale samenwerking (Kaufman-Osborn 
1984:1144). In deze gemeenschappen zijn de onderlinge relaties tussen de mensen 
inzichtelijk en vormt de samenleving een eenheid. De burgers nemen beslissingen over zaken 
waarbij zij direct betrokken zijn, zoals het bouwen van scholen en het aanleggen van wegen 
(LW2:304). De personen die zij aanwijzen als vertegenwoordiger van hun 
gemeenschappelijke belangen kiezen zij uit hun eigen midden. Deze traditionele 
Amerikaanse gemeenschappen fungeren voor Dewey als paradigma voor een goed 
functionerend publiek en een juiste invulling van het concept van democratie in de betekenis 
van regering door het volk (Tröhler 2000:168).  
 
6.2.2 De overgang van gemeenschap naar samenleving 
Deze traditionele Amerikaanse plattelandgemeenschappen is geen eeuwig leven beschoren. 
De toepassing van de moderne technologie op allerlei facetten van het leven brengt tijdens de 
laatste decennia van de negentiende eeuw ingrijpende sociale veranderingen met zich mee. 
De ontdekking van stoomkracht en elektriciteit hebben volgens Dewey meer bijgedragen aan 
de verandering van menselijke vormen van samenwerken en samenleven dan enig ander 
historisch verschijnsel (LW2:323). Dewey spreekt zelfs van een sociale revolutie (LW2:296). 
De ontwikkeling van de techniek heeft het overbruggen van grote afstanden in relatief korte 
tijd mogelijk gemaakt. Telegrafie en later telefonie maken communicatie tussen mensen die 
zich op grote afstand van elkaar bevinden gemakkelijker dan ooit tevoren. In tegenstelling tot 
de traditionele gemeenschappen van de achttiende en het grootste deel van de negentiende 
eeuw zijn de relaties tussen mensen niet meer noodzakelijk van het face-to-facetype. Ten 
gevolge van deze ontwikkelingen kan de samenleving zich over een groter gebied uitbreiden 
wat resulteert in nieuwe vormen van politieke samenwerking.  

Ook de toepassing van de moderne technologische verworvenheden op economisch 
vlak, met name bij productie en handel van goederen, heeft ingrijpende sociale veranderingen 
tot gevolg. Industrialisering en de mogelijkheid van sturing van de media door 
ondernemingen hebben tot gevolg dat machtige bedrijven en organisaties grote invloed 
hebben op het denken en handelen van mensen. In combinatie met het toenemend 
individualisme ontstaat een samenleving die zich kenmerkt door onpersoonlijke sociale 
relaties. De sociale verhoudingen binnen de lokale gemeenschappen worden nu vaak op 
indringende wijze beïnvloed door ver verwijderde en soms onzichtbare handelsorganisaties. 

                                                
5 De term face-to-face neemt Dewey over van C.H. Cooley (cf. Cooley 1909; LW2:295, n. 2). 
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Er ontstaat ‘a new age of human relations’ (LW2:296). Binnen de gemeenschap ontstaan 
invloedrijke krachten die ze zelf niet bewust heeft gecreëerd en waar ze zelf geen macht over 
heeft.6  

Niet-politieke krachten in de samenleving veranderen het gemeenschapsleven op 
grondige wijze. Volgens Dewey is er nog wel sprake van een samenleving (society), maar 
niet meer van een gemeenschap (community) (LW2:296). In navolging van Graham Wallas 
duidt Dewey deze samenleving aan als great society.7 Het is deze nieuwe vorm van sociale 
verhoudingen die volgens Dewey de behoefte aan nationale en territoriale staten doet 
ontstaan. Aan de behoefte van de bevolking om invloed uit te oefenen op het functioneren 
van deze staten ontspringt de hedendaagse democratische regeringsvorm (LW2:296). 
 
6.2.3 De ‘Great Society’ 
Vanuit politiek oogpunt is de great society volgens Dewey een gedegenereerde versie van de 
traditionele gemeenschap. De great society is een samenleving waarin er geen sprake meer is 
van een publiek in de betekenis van een bevolking die direct betrokken is bij de politieke 
besluitvorming. Deze toestand van politiek onvermogen van de burger is niet rechtstreeks te 
wijten aan de stand van de technologie of de economie. Het probleem ligt bij het feit dat 
heersende politieke opvattingen uit de negentiende eeuw stammen terwijl de materiële 
condities waarbij deze opvattingen moeten opereren, veranderd zijn.8 Het gevolg hiervan is 
dat het publiek niet beschikt over de juiste intellectuele gereedschappen om de sociaal-
politieke problemen waarmee het wordt geconfronteerd te kunnen oplossen. 

Volgens Dewey hebben de moderne technische verworvenheden enerzijds de gevolgen 
van menselijk handelen doen toenemen in reikwijdte, aantal en complexiteit, en anderzijds 
onpersoonlijke samenwerkingsverbanden doen ontstaan. De vroegere face-to-facerelaties 
hebben in het begin van de twintigste eeuw plaatsgemaakt voor regionale, nationale en 
internationale netwerken van onderlinge afhankelijkheid die voor de gemiddelde burger niet 
meer inzichtelijk zijn (Kaufman-Osborn 1984:1146). Ten gevolge van deze veranderingen 
kan het publiek zich niet meer als zodanig associëren (LW2:314). De burgers kennen hun 
politieke vertegenwoordigers niet meer persoonlijk. Hoewel er nog steeds ambtenaren zijn, 
ziet het publiek hen niet meer als vertegenwoordigers van hun belangen. De lage opkomst bij 

                                                
6 ‘The invasion of the community by the new and relatively impersonal and mechanical modes of combined 
human behavior is the outstanding fact of modern life’ (LW2:296). 
7 Graham Wallas, The Great Society: A Psychological Analysis (1914). De overeenkomst tussen Deweys 
begrippenpaar gemeenschap en samenleving (community versus society) en het onderscheid dat de Duitse 
socioloog Ferdinand Tönnies (1855-1936) maakt tussen Gemeinschaft en Gesellschaft is opmerkelijk. Tönnies’ 
boek Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) heeft sinds de tweede druk in 1912 wereldwijd invloed uitgeoefend 
op sociale wetenschappers. Ik ben nergens bij Dewey een verwijzing tegen gekomen die er op duidt dat Dewey 
het onderscheid dat Tönnies maakt als voorbeeld neemt voor zijn distinctie tussen community en society (cf. 
Kloppenberg 1994:79).  
8 ‘We have inherited … local town-meeting practices and ideas. But we live and act and have our being in a 
continental national state’ (LW2:306). 
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de verkiezingen geeft aan dat het publiek het vertrouwen in zijn vertegenwoordigers is 
kwijtgeraakt. Vertrouwen in volksvertegenwoordigers heeft veelal plaatsgemaakt voor 
onverschilligheid en verachting. De volksvertegenwoordigers van hun kant weten niet meer 
welk publiek zij vertegenwoordigen. De burgers die verworden zijn tot consumenten, 
waarvan alleen in verkiezingstijd enkelen nog in politiek geïnteresseerd zijn, zijn veranderd 
tot een amorfe massa (LW2:311). Door het gevoel van onmacht, dat ontstaat door de 
ongrijpbare complexiteit van de nieuwe sociale verhoudingen, vervallen burgers tot een 
onverschillig privatisme en consumentisme waardoor hun gerichtheid op de publieke zaak 
afneemt (Kaufman-Osborn 1984:1147). Dit ontaarde en gedesoriënteerde (LW2:308) publiek 
valt volgens Dewey gemakkelijk ten prooi aan krachten in de samenleving die het niet 
begrijpt en daarom niet beheerst (Cahn 1991:xv). Deze ontwikkeling heeft negatieve 
consequenties voor het democratisch functioneren van de samenleving. 

Dewey wijst erop dat economische krachten misbruik maken van de psychologische 
gesteldheid van de mens. De mens is van nature meer op zijn eigen bezigheden gericht dan op 
het belang van de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. Meer dan ooit geldt daarom 
volgens Dewey dat ‘brood en spelen’ het individu afhouden van zijn gerichtheid op het 
algemeen belang. Ook hierbij speelt de moderne technologie een belangrijke rol. Door haar 
bijdrage aan de industrie is er een overvloed aan goedkoop vermaak voorhanden dat de 
burgers afhoudt van politieke inspanning.9 Dit proces wordt door het bedrijfsleven bewust 
geïntensiveerd omdat het beseft dat de vermaakindustrie een uiterst winstgevende bedrijfstak 
is (LW2:322). Deweys kritiek op de dominantie van het kapitalisme over de politiek en de 
uniformisering die het bewerkstelligt, vormt een belangrijk onderdeel van zijn analyse van de 
maatschappelijke staat van degeneratie die hij aanduidt met de term great society. Industriële 
massaproductie leidt tot een sociaal leven dat niet door politieke, dat wil zeggen 
democratische, maar door economische overwegingen van welvaartmaximalisatie wordt 
gerechtvaardigd. De samenleving wordt niet langer vormgegeven door een democratisch 
functionerend publiek, maar door een vermogende en op geldelijke winst gefixeerde 
minderheid (Tröhler 2000:160, 165-166).10 

De techniek heeft niet alleen negatieve invloed uitgeoefend op de sociale constellatie 
van de gemeenschap. Hoewel de techniek de verspreiding van de samenleving over een groter 
gebied heeft mogelijk gemaakt, is het aan diezelfde techniek te danken dat de staat, ondanks 
deze geografische uitbreiding, nog steeds bestaat. Het is volgens Dewey ook aan de techniek 
te danken dat de heterogeniteit aan migratiestromen waarmee de homogene gemeenschappen 
in de Verenigde Staten in het begin van de twintigste eeuw geconfronteerd worden op 
                                                
9 ‘The members of an inchoate public have too many ways of enjoyment, as well as of work, to give much 
thought to organization into an effective public. Man is a consuming and sportive animal as well as a political 
one’ (LW2:321). 
10 ‘[E]conomic developments which could not possibly have been anticipated when our political forms took 
shape have created confusion and uncertainty in the working of the agencies of popular government’ 
(LW13:107; cf. Campbell 1999:5).  
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vreedzame wijze gekanaliseerd kunnen worden. Hoewel Dewey het als een buitengewone 
prestatie ziet dat al deze immigranten redelijk snel en succesvol assimileren, heeft hij kritiek 
op de middelmatigheid op sociaal en intellectueel gebied die de melting pot bewerkstelligt.11 
Zoals verderop in mijn betoog zal blijken, heeft Dewey hoge verwachtingen van de 
technologie bij het oplossen van politieke problemen. 

Net zoals de techniek wijst Dewey ook het bedrijfsleven niet aan als hoofdschuldige 
voor de ondergang van het publiek. De Big Business maakt slechts gebruik van de 
mogelijkheden van sociale manipulatie die een gedesoriënteerd publiek haar verschaft. De 
oorzaak van de toestand van publieke degeneratie ligt bij de discrepantie die bestaat tussen de 
feitelijke toestand van het menselijk bestaan en de heersende opvattingen en idealen met 
betrekking tot de politieke ordening van deze toestand. De centrale vraag die Dewey in The 
Public and Its Problems stelt, is waarom de technologische verworvenheden een grote 
samenleving (great society) hebben voortgebracht zonder de vroegere kleine 
gemeenschappen om te vormen tot een grote gemeenschap (great community).12 Dewey is 
geen romanticus die terug wil naar een sociaal-politieke toestand die lijkt op die ten tijde van 
de Amerikaanse plattelandgemeenschappen. Hij streeft ernaar in zijn filosofie belangrijke 
politieke concepten zodanig te reconstrueren dat ze weer van toepassing zijn op de sociale 
toestand van de samenleving en in dienst staan van de oplossing van sociaal-politieke 
problemen. 
 
6.2.4 Conclusie 
De complexiteit van de sociaal-maatschappelijke onderwerpen die in het begin van de 
twintigste eeuw in Amerika op de politieke agenda staan, levert een bijdrage aan de politieke 
onverschilligheid van de burger. Deze beschikt niet over de juiste politieke concepten om 
deze onderwerpen te benaderen. Deze onverschilligheid bewijst volgens Dewey dat er een 
discrepantie bestaat tussen enerzijds traditionele politieke opvattingen en de instituties die zij 
hebben voortgebracht en anderzijds hedendaagse politieke toestanden (LW2:319). Zolang er 
geen instituties bestaan die het menselijk handelen op bevredigende wijze reguleren, is het 
publiek vormloos (LW2:317).13  

                                                
11 ‘The creation of political unity has also promoted social and intellectual uniformity, a standardization 
favorable to mediocrity. … The temper and the flavor of the pioneer has evaporated. … Mass production is not 
confined to the factory’ (LW2:307).  
12 ‘[H]ow is it that the machine age in developing the Great Society has invaded and partially disintegrated the 
small communities of former times without generating a Great Community’ (LW2:314). De term Great 
Community heeft Dewey waarschijnlijk overgenomen van Josiah Royce die in 1916 een boek publiceerde met 
de titel The Hope of the Great Community (Bellah et al. 1991:7; cf. Royce 1916). 
13 ‘It may be urged that the present confusion and apathy are due to the fact that the real energy of society is now 
directed in all non-political matters by trained specialists who manage things, while politics are carried on with a 
machinery and ideas formed in the past to deal with quite another sort of situation’ (LW2:312). ‘The 
ramifications of the issues before the public is so wide and intricate, the technical matters involved are so 
specialized, the details are so many and so shifting, that the public cannot for any length of time identify and 
hold itself’ (LW2:320). 
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Belangrijke politieke thema’s, zoals de gevolgen van immigratie, zijn in de great 
society geworden tot ingewikkelde technische problemen die het bevattingsvermogen en 
opleidingsniveau van de doorsnee burger te boven gaan. Hierdoor zijn de ambtenaren die zich 
ermee bezighouden noodzakelijk experts die hun oordelen baseren op onderzoeksresultaten 
van met name de sociale en juridische wetenschappen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
een radicaal democraat als Dewey zich afvraagt wat de hedendaagse politieke praktijk nog 
met democratie te maken heeft (LW2:213).  

Deweys crisisdiagnose vertoont overeenkomsten met de diagnose van de hedendaagse 
toestand van de maatschappij door sociaal-politieke denkers als Bellah, Sandel en Hertz. 
Belangrijk gemeenschappelijk kritiekpunt vormt de status van de democratie en de rol die 
economische structuren hierbij spelen (Bellah et al. 1991:90-95, Hertz 2001).14 In zijn 
politieke filosofie stelt Dewey zich ten doel de voorwaarden aan te geven waaraan sociale 
reconstructie moet voldoen om politieke instituties te kunnen creëren die passen bij een 
veranderde samenleving.15   
 
6.3 Methodologie van Deweys politieke filosofie 
In 1946, bijna twintig jaar na de eerste publicatie van The Public and Its Problems, wijst 
Dewey in een nieuw voorwoord bij dit boek op het belang van het empirisch en 
wetenschappelijk karakter van zijn politieke filosofie (LW2:279-281). Overeenkomstig de 
moderne wetenschap wil Dewey in zijn politieke filosofie niets weten van metafysische 
speculaties en gaat hij uit van waarneembare gegevens. Conform de handelingstheoretische 
uitgangspunten van zijn sociale psychologie neemt hij het menselijk gedrag als grondslag 
voor zijn politieke filosofie. Naast deze gerichtheid op de empirie is zijn politieke filosofie 
volgens Dewey wetenschappelijk omdat ze gebruik maakt van de methode die de moderne 
wetenschap hanteert bij het oplossen van haar vraagstellingen.  
  
6.3.1 De verhouding tussen politieke werkelijkheid en politieke filosofie 
In de geschiedenis van de politieke filosofie neemt Dewey een discrepantie waar tussen 
feitelijk politiek gedrag en de theoretische interpretatie die aan dit gedrag wordt gegeven. 
Hoewel de meeste mensen tot een redelijke consensus zullen komen met betrekking tot 
empirische eigenschappen van de staat, bestaat er een groot aantal verschillende en vaak 
tegenstrijdige staatsopvattingen (LW2:238). Dit komt doordat politieke opvattingen vaak 

                                                
14 Dewey formuleert dit in 1927 als volgt: ‘[T]he whole apparatus of political activities is a kind of protective 
colloration to conceal the fact that big business rules the governmental roots in any case’ (LW2:309). In 2001 
schrijft Noreena Hertz: ‘What is the worth of representation if, …, our politicians now jump to the commands of 
corporations rather than of their own citizens?’ (Hertz 2001:5; cf. 10, 105, 106). ‘International forces are 
undermining government’s ability to sustain the welfare state, and its ability to restrain economic forces so that 
society could be a more humane and equitable place’ (Hertz 2001:60). 
15 ‘The change from a small population to a large one, from rural to urban, from agricultural to industrial ... has 
given the terms of the [political] problem[s] a radically new significance, and demands, therefore, new thoughts 
and new measures if ideals remaining formally and nominally the same, are to be maintained’ (LW7:350). 



182 

gebaseerd zijn op beweringen die niet empirisch verifieerbaar zijn. Door zich in zijn politieke 
filosofie te richten op het empirisch waarneembaar menselijk gedrag probeert Dewey te 
ontkomen aan de kloof die hij in de geschiedenis van de politieke filosofie waarneemt tussen 
feitelijke politieke werkelijkheid en theorievorming over diezelfde werkelijkheid. Het gaat 
erom theoretische concepten te vinden die een representatie geven van de sociale en politieke 
constellatie van de samenleving in functie van de oplossing van politieke problemen. 

Een mogelijke oplossing voor het door Dewey waargenomen probleem van discrepantie 
tussen theorie en praktijk is de opvatting die stelt dat bij theorievorming slechts moet worden 
uitgegaan van de feiten en niet van metafysische verklaringen. Het ligt voor de hand een 
onderscheid te maken tussen enerzijds empirische wetenschap die zich uitsluitend richt op de 
feitelijke werkelijkheid en anderzijds filosofie als discipline die zich richt op interpretatie en 
betekenis van de door de wetenschap aangedragen feiten (LW2:239). Dewey wijst er op dat 
een dergelijke strikte scheiding tussen weergave van empirische feiten enerzijds en 
theoretische interpretatie ervan anderzijds niet mogelijk is. Waarneming en weergave van de 
feiten door de empirische wetenschap is immers steeds al theoretisch bepaald.16 Wat Dewey 
hier zonder het als zodanig te benoemen beschrijft, is wat wel wordt aangeduid als de 
hermeneutische cirkel: theorie en feitenmateriaal staan in een relatie van onderlinge 
wisselwerking tot elkaar (cf. Caspary 2000:103). Het is niet alleen zo dat waarneembare 
feiten de constructie van de theorie sturen. Theoretische vooronderstellingen beïnvloeden op 
hun beurt de conceptie van de waarneembare feiten door de empirische wetenschap.17 Het 
feitenmateriaal dat door de wetenschap wordt aangeleverd, is altijd al door theoretische 
vooronderstellingen gekleurd (cf. LW12:116). Beperking tot empirische wetenschap en 
verwerping van speculatieve filosofie bij de interpretatie van de feiten is daarom niet 
voldoende om de kloof tussen feitelijkheid en theorie te overbruggen.  

De juiste methode van politieke filosofie bestaat volgens Dewey uit een gerichte 
kritische evaluatie van zowel feit als theorie die gebaseerd is op intelligente 
onderzoeksmethoden (LW2:240). Als empirisch uitgangspunt van zijn politieke filosofie 
neemt hij het feit dat mensen handelen en dat deze handelingen consequenties met zich 
meebrengen. Daarnaast gaat hij ervan uit dat mensen intelligent zijn en daardoor een relatie 
kunnen leggen tussen handelingen en de consequenties ervan (LW2:243). Op basis van deze 
uitgangspunten ontwikkelt Dewey zijn staatsconcept dat ik in paragraaf 6.5 zal uitwerken. In 
tegenstelling tot de meeste bestaande staatsopvattingen beschouwt Dewey zijn staatsconcept 
niet als een ware representatie van de werkelijkheid. Zijn staatsconcept moet opgevat worden 

                                                
16 ‘Political facts are not outside human desire and judgement. … Modifiable and altering human habits sustain 
and generate political phenomena (LW2:240; cf. Caspary 2000:48).  
17 ‘[P]olitical ideas are not merely theories dwelling in the human mind remote from facts of … political 
behavior. They are expressions of chosen phases and factors among those facts, but they are also something 
more: namely, forces which have shaped those facts and which are still contending to shape them in the future’ 
(LW2:240-241). Deze verhouding tussen feit en theorie zal later door Karl Popper, in zijn kritiek op het logisch 
positivisme, worden aangeduid als de theoriegeladenheid van de feiten (cf. Kambartel 1972:616-617). 
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als een hypothese die voortdurend dient te worden bijgesteld. De verhouding tussen theorie 
en werkelijkheid die wordt aangeduid met de uitdrukking hermeneutische cirkel wordt tot een 
zoeken naar reflexief evenwicht. Daarmee is het oorspronkelijke probleem niet opgelost. Het 
is Dewey er dan ook niet om te doen een oplossing voor het probleem van de hermeneutische 
cirkel te zoeken. Dit probleem is volgens hem een schijnprobleem dat slechts speelt bij de 
aanname van een essentialistisch in plaats van een functionalistisch waarheidsbegrip.  

Wellicht is het verhelderend om dit probleem van de onderlinge afstemming van 
feitelijkheid en theoretische weergave van deze feitelijkheid te benaderen vanuit het concept 
van de contextuele eenheid van de ervaring dat door mij is uiteengezet in paragraaf 2.2.3. In 
dit concept krijgt de theoretische representatie van een politiek feit betekenis vanuit het 
probleemoplossend vermogen ervan. Een theoretische representatie voldoet meer aan de eis 
van warranted assertability (zie paragraaf 2.2.9) naarmate het probleemoplossend vermogen 
ervan groter is. De oplossing van een politiek probleem brengt een verandering in de politieke 
toestand van de desbetreffende samenleving met zich mee. Deze nieuwe politieke toestand 
genereert nieuwe probleemsituaties die op een hoger niveau van complexiteit liggen dan de 
voorafgaande en die op hun beurt weer vragen om nieuwe politieke concepten. Het effect van 
de hermeneutische cirkel wordt zo tot een ‘hermeneutische spiraal’ die weerspiegeld wordt in 
Deweys concept van groei.18 

In het verlengde van zijn theorie van de ervaring stelt Dewey dat het de taak van de 
politieke filosofie is om de meest geschikte methode voor de oplossing van sociaal-
maatschappelijke problemen aan te dragen. Deze methode, die hieronder wordt uitgewerkt, 
kan aangeduid worden als sociale reconstructie. In het proces van sociale reconstructie dient 
de filosofie vervolgens in de vorm van gereconstrueerde politieke concepten de voor de 
oplossing van sociaal-politieke problemen noodzakelijke ends-in-view aan te dragen. Hierbij 
dient ze zich mede te baseren op de door de empirische wetenschap aangedragen feiten. De 
juiste verhouding tussen empirische wetenschap en de politieke filosofie is er volgens Dewey 
een van onderlinge wisselwerking (Westbrook 1991:281). 
 
6.3.2 Sociale reconstructie 
Uit de in de voorgaande hoofdstukken besproken thema’s uit Deweys filosofie blijkt reeds dat 
deze filosofie in essentie gericht is op sociale reconstructie. Zonder dit expliciet te 
thematiseren, heeft Dewey het in Human Nature and Conduct voortdurend over de 
reconstructie van maatschappelijke instituties. Plasticiteit en creatieve intelligentie als 
cruciale kenmerken van de Deweyaanse mens maken het mogelijk dat in een veranderende 
werkelijkheid habits steeds weer aangepast kunnen worden aan contingente contemporaine 
omstandigheden. Dewey beschouwt het als de taak van de filosofie om mogelijke 
theoretische oplossingen aan te dragen voor de benadering van concrete sociale problemen. 

                                                
18 ‘We are not caught in a circle; we traverse in a spiral’ (MW14:225; cf. paragraaf 2.1.7.a). 
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Een voorbeeld van concrete sociale problemen uit Deweys tijd dat tegenwoordig uiterst 
actueel is, vormen de moeilijkheden die ontstaan bij de overgang van een relatief homogene 
naar een multiculturele samenleving. Filosofen dienen zich niet in de eerste plaats met 
metafysische en abstracte denkoefeningen bezig te houden, maar zich te richten op dergelijke 
daadwerkelijke problemen van het samenleven (Campbell 1995:144). Dergelijke problemen 
zijn volgens Dewey het gevolg van de discrepantie tussen bestaande politieke concepten en 
de sociale werkelijkheid. Overgeërfde concepten zijn ooit contextueel functioneel geweest, 
maar staan nu niet meer in dienst van een goed functionerende samenleving. Dat deze 
concepten nog steeds worden gehanteerd, is te wijten aan de traagheid waarmee sociale 
instituties veranderen of aan andere krachten in de samenleving, in de vorm van personen of 
groepen, die belang hebben bij de instandhouding ervan. Dewey stelt zich in zijn politieke 
filosofie tot doel de bestaande concepten zodanig te reconstrueren dat ze weer toepasbaar zijn 
op de sociale werkelijkheid en in functie staan van de oplossing van sociale problemen 
(Campbell 1999:1).19 Zijn gereconstrueerde concepten zijn formeel en hypothetisch van aard. 
Zij dienen op intelligente wijze getoetst te worden op hun bruikbaarheid als instrument voor 
het oplossen van problemen in de verschillende domeinen van het menselijk samenleven 
(Ross 1988:xix). In paragraaf 6.5 en 6.6 geef ik een beschrijving van Deweys eigen 
reconstructie van politieke concepten zoals staat, gemeenschap en democratie. Het zal blijken 
dat deze gereconstrueerde concepten moreel normatieve elementen bevatten. 
  
6.3.3 Intellectuele reconstructie 
James Campbell onderscheidt in Deweys benadering van sociale reconstructie twee 
verschillende niveaus: intellectuele reconstructie en institutionele reconstructie (Campbell 
1995:148-151; 1992:46).20 Filosofen dienen zich te beperken tot intellectuele reconstructie, 
terwijl institutionele reconstructie behoort tot de taken van de gemeenschap als geheel. Dat 
wil niet zeggen dat intellectuele reconstructie tot het exclusieve domein van filosofen behoort 
(MW12:273). Het kan echter beter aan hen overgelaten worden, omdat zij door hun opleiding 
op dit gebied meer vaardigheden bezitten dan de meeste andere leden van de samenleving 
(Campbell 1995:151; 1992:52). 

 Intellectuele reconstructie, het eerste niveau in het proces van sociale reconstructie, is 
gericht op het op de juiste wijze formuleren van de problemen waarmee de samenleving zich 
ziet geconfronteerd en het aandragen van potentiële oplossingen voor deze problemen. Dit 
niveau van sociale reconstructie vertoont overeenkomst met de eerste stadia van de methode 

                                                
19 ‘[T]he task of future philosophy is to clarify men’s ideas as to the social and moral strifes of their own day. Its 
aim is to become so far as is humanly possible an organ for dealing with these conflicts. That which may be 
pretentiously unreal when it is formulated in metaphysical distinctions becomes intensely significant when 
connected with the drama of the struggle of social beliefs and ideals’ (MW12:94). 
20 Nergens in zijn werk geeft Dewey een gedetailleerde beschrijving van wat Campbell aanduidt als de ‘methode 
van sociale reconstructie’. Volgens Campbell is deze methode echter impliciet aanwezig in Deweys gehele 
oeuvre (Campbell 1992:45-46). 
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van inquiry zoals uiteengezet in paragraaf 2.2.7. Een belangrijk onderdeel van dit niveau 
vormt de reconstructie van de conceptuele betekenis van politieke termen. Wat Campbell 
bedoelt met de conceptuele betekenis van een term wordt duidelijk door deze te 
onderscheiden van de ideële betekenis ervan.21 De ideële betekenis van een term kenmerkt 
zich door een gebrek aan helderheid waardoor het politieke concept in deze betekenis 
moeilijk realiseerbaar is. Een ideaal is volgens Dewey nastrevenswaardig, maar niet 
realistisch: ‘An ideal [is] a synonym for whatever is inspiring—and impossible’ 
(MW14:178). De conceptuele betekenis van een term kenmerkt zich door een bepaalde 
concrete formulering van de ideële betekenis. De ideële betekenis van democratie 
bijvoorbeeld is regering door het volk. Een mogelijke conceptuele betekenis is bestuur op 
basis van de uitkomsten van referenda of op basis van indirecte vertegenwoordiging. Dewey 
gaat ervan uit dat de conceptuele betekenis van een politieke term fungeert als oplossing voor 
een problematische situatie. De conceptuele betekenis is daarom altijd contextueel bepaald en 
slechts functioneel in een bepaalde contingente situatie. Uitgaande van de processtructuur van 
de sociale werkelijkheid dient de conceptuele betekenis van politieke termen beschouwd te 
worden als een hypothese die steeds aangepast kan worden. In het verleden werden politieke 
concepten volgens Dewey meestal niet geformuleerd als hypothesen, maar in de vorm van 
dogma’s waardoor zij na verloop van tijd hun instrumenteel karakter kwijt raakten (LW2:326; 
Stuhr 1998:82). Het is daarom van belang om politieke concepten voortdurend te analyseren 
en indien noodzakelijk te reconstrueren. 
 Dewey gaat ervan uit dat de politieke concepten die in zijn tijd gehanteerd worden, niet 
meer van toepassing zijn op de sociaal-politieke werkelijkheid. De vele ingrijpende 
maatschappelijke veranderingen van zijn tijd maken een grondige conceptuele reconstructie 
van de concepten uit de sociale en politieke filosofie noodzakelijk. In zijn verschillende 
politiek-wijsgerige teksten geeft Dewey een conceptuele reconstructie van politieke termen 
zoals liberalisme, individualisme, gemeenschap, staat en democratie zodat het gebruik van 
deze termen weer een vruchtbare analyse van de sociale werkelijkheid mogelijk maakt. 
Hierbij maakt hij niet alleen gebruik van de gegevens van de wetenschap, maar baseert hij 
zich ook op de premissen van zijn antropologie. 
 
6.3.4 Institutionele reconstructie 
Het tweede niveau van sociale reconstructie bestaat uit het op bruikbaarheid toetsen van de op 
het eerste niveau aangedragen, gereconstrueerde politieke concepten en het maken van een 
keuze voor de meest functionele ervan. Op basis van deze toetsing kunnen de bestaande 
instituties in de samenleving worden aangepast. Deze institutionele reconstructie dient 
volgens Dewey niet in de handen van enkele individuen of groepen te liggen, maar zoveel 

                                                
21 Campbell maakt een onderscheid tussen ideële, conceptuele en statutaire betekenis van een term (Campbell 
1995:152). 
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mogelijk uitgevoerd te worden door de samenleving als geheel. Dit tweede niveau van sociale 
reconstructie vertoont overeenkomst met het laatste stadium van de eerder beschreven 
methode van de moderne wetenschap. Het patroon dat Dewey ontwikkelt voor het oplossen 
van persoonlijke problemen met betrekking tot het handelen, vindt zo zijn weerspiegeling op 
sociaal vlak (Campbell 1995:143, 148).  

Deweys benadering van sociale reconstructie kenmerkt zich door het hanteren van een 
methode die overeenkomt met de proefondervindelijke methode van de moderne 
natuurwetenschap (Campbell 1992:45). Deze methode heeft twee belangrijke kenmerken. In 
de eerste plaats fungeren haar concepten en theorieën als onderzoeksgereedschappen en 
vinden in deze functie hun bestaansrecht. In de tweede plaats dienen maatregelen en 
voorstellen voor sociaal beleid gezien te worden als hypothesen die proefondervindelijk 
bijgesteld kunnen worden. Zo voorkomt Dewey dat bestaande politieke concepten ‘generated 
in view of special situations be frozen into absolute standards and masquerade as eternal 
truths’ en na verloop van tijd niet meer van toepassing zijn op de sociaal-politieke 
werkelijkheid (LW2:362). 

Institutionele reconstructie vergt van de burgers deelname aan een voortdurende 
discussie met betrekking tot ‘remaking the old through union with the new’ (LW11:37). 
Dergelijke participatie van de burger aan ‘collective social planning’ (LW11:32) is volgens 
Dewey kenmerkend voor een liberale democratie. Niet revolutie, waarvan de kosten te hoog 
en de risico’s te groot zijn, maar onafgebroken reconstructie kenmerkt het leven in een 
liberale democratische gemeenschap (Campbell 1999:7, 9). 

 
6.3.5 Conclusie 
Dewey beperkt zich bewust tot conceptuele reconstructie. Hij geeft geen concrete 
aanwijzingen voor institutionele veranderingen (Caspary 2000:5). In een democratie is het 
niet de taak van de intellectueel om concrete aanbevelingen te doen over de inrichting van de 
samenleving.22 Het is haar of zijn taak methoden te bedenken waarmee sociale reconstructie 
op de best mogelijke manier gerealiseerd kan worden.23 De beste methode bestaat uit twee 
niveaus, waarvan het eerste, intellectuele reconstructie, het beste aan filosofen overgelaten 
kan worden en het tweede, institutionele reconstructie, tot stand moet komen door participatie 
van een zo groot mogelijk deel van de bevolking.  

Het doel van de politieke filosofie ligt in haar potentiële sociale functionaliteit. 
Conform zijn beschrijving van de voorwaarden waaraan een methode voor de oplossing van 
sociale en politieke problemen moet voldoen, geeft Dewey een reconstructie van belangrijke 

                                                
22 ‘It is not the business of political philosophy and science to determine what the state in general should or must 
be. What they may do is to aid in creation of methods such that experimentation may go on less blindly, less at 
the mercy of accident, more intelligently’ (LW2:256-257).  
23 ‘In the question of methods concerned with reconstruction of special situations ... lies the true impact of 
philosophical reconstruction’ (MW12:190). 
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politieke concepten (Campbell 1992:43). De keuze voor de daadwerkelijke realisering van 
sociale reconstructie ligt bij de gemeenschap. Democratie, intelligentie en onderwijs zijn voor 
Dewey cruciale aspecten die in functie staan van een geslaagde sociale reconstructie 
(Eldridge 1998:63). Dit is een reconstructie die bewerkstelligt dat instituties, ofwel 
‘organized modes of actions, on the basis of the wants and interests which unite men’ 
(EW3:347) afgestemd zijn op de actuele maatschappelijke situatie en leiden tot ‘the all-
around growth of every member of society’ (MW12:186). 

Wat opvalt, is de overeenkomst tussen de hier beschreven methode van sociale 
reconstructie en Deweys concept van menselijk denken of intelligentie. Sociale reconstructie 
is voor Dewey een intelligente benaderingswijze van maatschappelijke problemen. Het is een 
werkwijze die volgens hem kenmerkend is voor een participatieve, liberale en sociale 
democratie.24 
 
6.4 Kritiek op bestaande politieke concepten 
Alvorens in de volgende paragraaf dieper in te gaan op Deweys reconstructie van belangrijke 
politieke concepten geef ik in deze paragraaf een analyse van zijn kritiek op de invulling die 
in het begin van de twintigste eeuw aan deze concepten werd gegeven. Deze kritiek gaat bij 
Dewey veelal gepaard met een historische reconstructie van het ontstaan en het gebruik van 
deze concepten. Hieruit blijkt niet alleen dat veel politieke concepten verouderd zijn, omdat 
ze lange tijd hebben gefunctioneerd als rechtvaardigingen voor onrechtvaardige 
machtsverhoudingen in de samenleving, maar tevens dat ze gebaseerd zijn op drogredenen. 
Achtereenvolgens zal ik Deweys kritiek op opvattingen met betrekking tot de status van het 
individu, natuurlijke rechten, de homo economicus, de democratische staat en de institutie van 
privé-eigendom bespreken. 
 
6.4.1 Ontstaansgeschiedenis van het individualisme 
Individualisme en democratie zijn twee politieke concepten die sinds de moderne tijd nauw 
met elkaar verweven zijn. De verschillende moderne democratieopvattingen zijn alle variaties 
op het motto ‘regering door het volk’. Het volk of de natie bestaat uit een verzameling 
individuen die al naar gelang de gehanteerde theorie in meerdere of mindere mate sociale of 
politieke banden met elkaar hebben. De manier waarop een persoon zichzelf als individu 
ervaart, met andere woorden het concept van individualisme dat hij er op nahoudt, wordt 
beïnvloed door de manier waarop de samenleving functioneert (LW5:275). Een mens wordt 

                                                
24 ‘The office of intelligence in either problem that either a person or a community meets is to effect a working 
connection between old habbits, customs, institutions, beliefs, and new conditions. What I have called … 
liberalism is all one with the work of intelligence. This fact is the root … of the emphasis placed by liberalism 
upon the role of freed intelligence as the method of directing social action’ (LW11:37). De omschrijving 
‘liberale en sociale democratie’ lijkt tegenstrijdig. Bij de beschrijving van Deweys concept van gemeenschap in 
paragraaf 6.6.1 zal blijken dat voor Dewey liberalisme en socialisme samengaan (cf. paragraaf 6.1.1). In zijn 
essay The Future of Liberalism (LW11:289-295) spreekt hij van ‘liberalism as social philosophy’ (LW11:293). 
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niet geboren als individu, maar opgevoed tot individu (Hook 1988:xxi). Om deze bewering te 
onderbouwen, geeft Dewey een historische reconstructie van het ontstaan van het moderne 
individualisme. Technologische ontwikkelingen en machtsstructuren blijken een belangrijke 
rol te spelen bij het ontstaan van het individualisme en andere moderne politieke concepten. 

Democratie en individualisme als politieke concepten zijn volgens Dewey het resultaat 
van de reactie van groepen mensen op een verscheidenheid aan concrete sociale situaties. De 
in een bepaalde periode heersende opvattingen van democratie en individualisme zijn 
ontstaan in een bepaalde historische context en zijn binnen die context functioneel. De sociale 
situaties waarin deze concepten ontstaan zijn, worden volgens Dewey niet bepaald door 
politieke factoren, maar door meestal niet-democratische, religieuze, wetenschappelijke en 
economische omstandigheden. Dewey wijst in The Public and Its Problems op de 
ondemocratische criteria die in het verleden door elites in de samenleving werden gehanteerd 
bij het aanwijzen van heersers. Politieke machthebbers zijn vaak benoemd op basis van 
leeftijd25, bewezen dapperheid in tijden van oorlog, contact met hogere machten, of 
afstamming (LW2:284-285). De hiermee gepaard gaande regeringsvormen zijn na verloop 
van tijd tot dynastieën geworden waarin politieke macht veelal niet is ingezet voor publieke 
doelen, maar ter behartiging van persoonlijke belangen.26  

De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van moderne democratische politieke 
samenlevingsvormen moet volgens Dewey gezocht worden in de toepassing van moderne 
technologie in de economische sfeer van productie en distributie van goederen. Door 
technologische ontwikkelingen ontstaan in de moderne tijd nieuwe mogelijkheden op het 
gebied van productie en handel. De nieuwe mogelijkheden voor het menselijk handelen die 
hier het gevolg van zijn, worden echter beperkt door de bestaande politieke en juridische 
praktijken (LW2:291). Deze voorheen ongekende mogelijkheden op het gebied van productie 
en distributie, in combinatie met een situatie waarin persoonlijk initiatief en vindingrijkheid 
positief worden gewaardeerd en gestimuleerd (LW2:297), vormen de voedingsbodem voor de 
roep tot minimalisering van op politiek irrelevante factoren berustende overheidsmacht. 

De door de technologie veroorzaakte veranderingen op sociaal-economisch vlak zijn 
ingrijpend voor het leven van afzonderlijke personen. Het nastreven van welvaart komt 
binnen het handbereik van het individu. Ten gevolge van een toenemend individualistisch 
materialisme wordt het belang van reeds lang bestaande samenwerkingsverbanden tussen 
mensen veronachtzaamd. Door de eenzijdige aandacht voor nieuwe mogelijkheden voor het 

                                                
25 ‘Gerontocracy is a familiar and widespread fact … A principle of inertia, of least resistance and least action, 
operated. Those who were already conspicious in some respect, were it only for long gray beards, had political 
powers conferred upon them’ (LW2:284). 
26 ‘The causes which operate to induce men to strive for any shining object operate with increased appeal in the 
case of governmental power’ (LW2:285). 
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individuele menselijk handelen komt de mens als individu, los van bestaande 
samenwerkingsverbanden, in het centrum van de belangstelling te staan.27  
  Gewoonten, voorschriften, instituties en samenwerkingsverbanden die niet het resultaat 
zijn van de vrije, individuele keuze worden nu beschouwd als een bedreiging voor de 
persoonlijke vrijheid (LW2:297). Nieuwe instituties als algemeen kiesrecht en een regering 
die bestaat uit afgevaardigden van een meerderheid van de bevolking leiden tot het beeld van 
de burger die in zijn eentje een bijdrage levert aan het bouwwerk van de staat.28 Terwijl geen 
aandacht wordt geschonken aan de instituties die stilzwijgend in ere worden gehouden, zoals 
de familie en het eigendomsrecht, ontstaat het beeld van een samenleving die wordt gevormd 
door de wensen van geatomiseerde individuen (LW2:298). 
 Het verwerven van regeringsmacht door middel van toevallige en irrelevante factoren 
en het gebruiken van politieke macht voor een op begunstiging van vrienden en getrouwen 
gebaseerde economie vormen de historische achtergrond waartegen, volgens Dewey, de 
meeste politieke theorieën over democratie zijn uitgewerkt (LW2:286-287; cf. Tröhler 
2000:161). Politieke theorieën die spreken van individuele rechten, vrijheid en 
zelfbeschikking, een algemene wil of het gemeenschappelijk goede vormen niet de motor van 
de geschiedenis, maar zijn intellectuele verklaringen achteraf van concrete historische 
situaties (LW2:288).29 Er blijkt een discrepantie te bestaan tussen de aard van politieke 
concepten zoals Dewey ze in de samenleving aantreft en zijn aanbeveling om politieke 
concepten te hanteren als hypothesen die voortdurend aangepast kunnen worden. 
  
6.4.2 Kritiek op het individualisme 
Het individualisme gaat ervan uit dat het individu en het collectief twee tegengestelde polen 
zijn en dat de nadruk in de samenleving op het individu moet liggen.30 Het individuele wordt 
door aanhangers van het individualisme beschouwd als datgene wat als een opzichzelfstaande 
eenheid opereert (LW2:351-352). In Deweys werkelijkheidsopvatting kan er zowel ruimtelijk 
als temporeel slechts sprake zijn van een eenheid op grond van een relatie met iets anders. 
Een boom als eenheid kan slechts bestaan op basis van zijn relatie met de bodem waarop hij 
staat en het water, de lucht en het zonlicht dat hij nodig heeft om te overleven. Of een boom 
meer of minder eenheid is dan de onderling verbonden delen ervan, zoals takken, stam en 

                                                
27 ‘The necessary and persistent modes of association went unnoticed. The new ones, which were voluntairy 
undertaken, occupied thought exclusively. They monopolized the observed horizon. “Individualism” was a 
doctrine which stated what was focal in thought and purpose’ (LW2:297).  
28 ‘Popular franchise and majority rule afforded the imagination a picture of individuals in their untrammeled 
individual sovereignity making the state’ (LW2:298). 
29 ‘[T]he development of political democracy represents the convergence of a great number of social 
movements, no one of which owed either its origin or its impetus to inspiration of democratic ideals or to 
planning for the eventual outcome. [C]onceptual interpretations of democracy … are reflections of facts in 
thought, not their causal authors’ (LW2:288). 
30 ‘One reason for the comparative sterility of discussion of social matters is because so much intellectual energy 
has gone into the supposititious problem of the relations of individualism and collectivism’ (LW2:355). 
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wortels, is afhankelijk van de relevante gevolgen in een bepaalde situatie. Zo zal een 
commercieel houtbedrijf bij de boom als individueel ding de nadruk leggen op de stam. Een 
milieuactivist ziet de boom als onderdeel van zijn biotoop. 
 Een mens kan volgens Dewey niet functioneren los van enige relatie met iets of iemand 
anders. De conceptie van het individu als een mens die volledig op zichzelf staat, los van 
enige associatie met anderen, is slechts een betekenisloze abstractie.31 Dewey wijst op de 
negentiende eeuwse hegeliaan T.H. Green die kritiek levert op het atomistisch uitgangspunt 
van het klassiek liberalisme. Green en zijn volgelingen wijzen op het belang van relaties als 
kenmerkende eigenschap van allerlei aspecten van de werkelijkheid (LW11:19-20). Het 
individu opponeren aan de samenleving waarvan het deel uitmaakt, is volgens Dewey een 
logische absurditeit waaraan elke vorm van sociaal atomisme zich schuldig maakt.32 Een 
mens kan verschillende rollen spelen in de samenleving, bijvoorbeeld die van echtgenoot, 
wetenschapper of stemgerechtigde. Doordat het mogelijk is deze mens te dissociëren van zijn 
sociale rollen, ontstaat de mogelijkheid zich een individu voor te stellen dat geen enkele 
sociale rol speelt. Op grond van deze voorstelling ontstaat volgens Dewey de irreële 
tegenstelling tussen individu en groep en het probleem van hun onderlinge verhouding 
(LW2:355). Het gelijktijdig met het moderne natuurrecht en de economische wetenschap 
opkomende individualisme beschouwt Dewey als een culturele constructie waarbij de mens 
wordt geabstraheerd van zijn natuurlijke toestand van associatie (Westhoff 1995:40). 
 
6.4.3 Het moderne natuurrecht als politieke fictie 
De opkomst van de moderne wetenschap levert volgens Dewey op indirecte wijze een 
bijdrage aan het ontstaan van het concept van democratie. Het zijn de technologische 
verworvenheden van de achttiende en negentiende eeuw en de daaruit voortvloeiende 
industriële revolutie die de historische voedingsbodem vormen voor twee aan de moderne 
democratieopvatting ten grondslag liggende theorieën: de theorie van het moderne 
natuurrecht en de theorie van de klassieke economie. Beide theorieën zijn gebaseerd op een 
sociaal-atomistisch mens- en maatschappijbeeld. Op politiek-theoretisch vlak ontstaat de 
opvatting dat het individu van nature, voorafgaand aan elke vorm van samenleving, bepaalde 
politieke rechten bezit. In de economische theorievorming ontstaat het concept van de homo 
economicus: de opvatting dat de mens van nature geneigd is met minimale inspanning een 
maximaal resultaat te behalen (LW2:299). 

Met behulp van deze theorieën probeert vooral de nieuwe sociale klasse van 
zakenlieden een rechtvaardiging te leveren voor de poging zich te ontworstelen aan 

                                                
31 ‘[T]he human being whom we fasten upon as individual par excellence is moved and regulated by his 
associations with others; what he does and what the consequences of his behavior are, what his experience 
consist of, cannot even be described, much less accounted for, in isolation’ (LW2:353). 
32 ‘An individual cannot be opposed to the association of which he is an integral part nor can the association be 
set against its integrated members’ (LW2:354). 
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onderdrukkende middeleeuwse institutionele structuren. Ze staan in functie van de oplossing 
van de politiek-sociale problemen waarmee deze nieuwe sociale klasse zich geconfronteerd 
ziet. Dewey laat zien dat deze theorieën op drogredenen berusten. De zeventiende- en 
achttiende-eeuwse pogingen om democratie te realiseren, resulteren dan ook niet in een 
toename van individuele vrijheid, maar in de instandhouding van reeds langer bestaande 
onrechtvaardige praktijken. Dewey wijst met name op de onderling verbonden verschijnselen 
van onderdrukking van arbeiders en ongelijke verdeling van privé-eigendom.  

De moderne opvatting van individuele vrijheid als doel op zich is volgens Dewey het 
gevolg van de poging tot bevrijding van onderdrukking en traditie. Als reactie op 
regeringsmacht en aanverwante instituties die gebaseerd zijn op irrelevante criteria leidt de 
intellectuele legitimering van politieke democratie echter tot een negatief resultaat. Er wordt 
veeleer iets bestaands afgebroken dan dat er iets nieuws ontstaat. Om de bevrijding van 
bestaande instituties theoretisch te onderbouwen, wordt een beroep gedaan op een 
‘inalienable sacred authority resident in the protesting individuals’ (LW2:289). Zo ontstaat 
een theorie die aan personen, onafhankelijk van instituties, van nature bepaalde rechten doet 
toekomen. Het recht op leven, vrijheid en privé-eigendom wordt beschouwd als metafysische 
grootheid die met het menszijn gegeven is. Als voorbeeld van verzet tegen bestaande 
regeringsvormen en de ideologische interpretatie ervan noemt Dewey de Amerikaanse en 
Franse Revoluties en de politieke filosofie van John Locke (LW2:289-290). In het heersende 
concept van individualisme wordt het individu opgevat als een opzichzelfstaand element van 
de samenleving.33 De staat vindt zijn bestaansrecht primair in het beschermen van de 
natuurlijke rechten van het individu.  

Een bijkomende overweging van Dewey is dat er geen enkele noodzaak bestaat om zich 
uit vrees voor politieke onderdrukking te beroepen op niet-politieke, natuurlijke rechten van 
individuen (LW2:289). Een gelijkwaardig alternatief vormt het benadrukken van het belang 
van de instandhouding door de staat van de natuurlijke rechten van groepen in de 
samenleving. De keuze voor het individu in plaats van de groep als drager van rechten is 
historisch en dus contextueel verklaarbaar. Het verzet tegen de staat gaat namelijk gepaard 
met het verzet tegen aan de staat gelieerde instituties zoals de kerk en economische instituties 
zoals de gilden. Al deze instituties zijn sociaal van aard. Daarom neigt men ertoe sociale 
verbanden en de verplichtingen die zij met zich meebrengen secundair te zien aan de wil van 
het individu. Op theoretisch vlak wordt geabstraheerd van elke vorm van associatie en, 
zonder dat dit logisch noodzakelijk is, teruggegaan naar het atomistische individu (LW2:289-
290).  

                                                
33 ‘Thus “individualism” was born, a theory which endowed singular persons in isolation from any associations, 
except those which they deliberately formed for their own ends, with native or natural rights. The revolt against 
old and limiting associations was converted, intellectually, into the doctrine of independence of any and all 
associations’ (LW2:289). 
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Het is niet zo dat Dewey beweert dat individuen geen rechten zouden hebben. Hij was 
medeoprichter van de American Civil Liberties Union en hechtte grote waarde aan 
grondrechten. Dergelijke rechten zijn volgens hem essentieel voor een democratische 
samenleving waarin individuen op basis van vrijheid een bijdrage leveren aan hun eigen 
zelfrealisatie (Caspary 2000:15). Waar Dewey, regelmatig refererend aan Bentham, kritiek op 
levert, is de aanname van rechten die van nature aan de mens als individu toekomen (Tiles 
1988:220, McDermott 1987:xxvii). Rechten zijn volgens Dewey culturele constructies die 
ontstaan zijn door politieke strijd en die in functie staan van bevrijding van op irrelevante 
factoren gebaseerde machtsverhoudingen in de samenleving (Caspary 2000:165).34 
 
6.4.4 Liberale economie als psychologische fictie 
Op economisch-theoretisch niveau is het niet het individu met zijn natuurlijke rechten dat 
centraal komt te staan, maar economische wetten van vraag en aanbod die leiden tot 
accumulatie van rijkdom. Volgens Dewey is hier sprake van een verplaatsing van de 
metafysische leer van het natuurrecht naar het economisch vlak. De opvatting grijpt om zich 
heen dat natuurwetten, die zich uiten in de menselijke aard, de productie en verspreiding van 
goederen en diensten op zo’n wijze bepalen dat dit leidt tot maximale welvaart. De door 
mensen gemaakte politieke wetten staan deze natuurlijke economische wetten in de weg en 
kunnen daarom beter tot een minimum worden beperkt. Volgens Dewey is er bij de 
verschuiving van de formele structuur van het natuurrechtsdenken naar de moderne 
economische wetenschap sprake van een logische inconsistentie. Analoog aan de moderne 
notie van politieke rechten die de mens van nature toekomen, worden natuurlijke 
wetmatigheden verondersteld die het menselijk handelen bepalen. Deze logische 
inconsistentie wordt door de vingers gezien. Immers ‘[t]hey both had the same practical 
import, and what is logic between friends’ (LW2:292). Beide theorieën streven hetzelfde 
praktische doel na: het rechtvaardigen van bepaalde maatschappelijke toestanden. Logische 
consistenties blijken hieraan ondergeschikt (LW2:293-294). Dewey beschouwt deze 
theorieën als elitaire ficties van een minderheid die enerzijds wil dat de staat haar bezittingen 
beschermt en anderzijds er op uit is zonder beperkingen deze bezittingen te vermeerderen. 

Zowel de theorie van het moderne natuurrecht als de moderne economische wetenschap 
is volgens Dewey een poging om de ontwikkeling naar een democratische regeringsvorm 

                                                
34 ‘Absolute rights, if we mean by absolute those not relative to any social order and hence exempt from any 
social restriction, there are none. … the more we emphasize the free right of an individual to his property, the 
more we emphasize what society has done for him: the avenues it has opened to him for acquiring; the 
safeguards it has put about him for keeping. … The only fundamental anarchy is that which regards rights as 
private monopolies, ignoring their social origin and intent’ (MW5:395). ‘[N]atural rights and natural liberties 
exist only in the kingdom of mythological social zoology. Men do not obey laws because they think these laws 
are in accord with a scheme of natural rights. They obey because they believe, rightly or wrongly, that the 
consequences of obeying are upon the whole better than the consequences of disobeying’ (LW11:15).  
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achteraf te rechtvaardigen. Deze ontwikkeling zelf wordt niet door deze theorieën gestuurd, 
maar door feitelijke gebeurtenissen.35  

Beide theorieën, die Dewey ontmantelt als drogredenen, hebben volgens hem in realiteit 
een negatieve invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van een democratische staatsvorm. 
Bestaande instituties, die een remmende invloed uitoefenen op democratische processen, 
zoals de bestaande onrechtvaardige verdeling van privé-eigendom blijven in stand. Daarnaast 
gaat de opkomst van het individualisme, als ideologie die het individu centraal stelt, gepaard 
met de feitelijke onderwerping van datzelfde individu aan kunstmatige economische wetten.36 
Deze kunstmatige economische wetten, waarvan de naleving door de regering dient te 
worden zekergesteld, komen de vrijheid van het individu niet ten goede. Dat geldt met name 
voor het individu dat samen met talloze andere individuen tewerkgesteld wordt als 
fabrieksarbeider en voor een laag loon maximale inspanning moet verrichten. Op paradoxale 
wijze rechtvaardigt de wetenschap van de moderne liberale economie de transformatie van 
het individu tot instrument ter bevrediging van de verlangens van de nieuwe sociale klasse 
van zakenlieden (LW2:295). Voor de minstbedeelden in de samenleving verandert er niet 
veel: van lijfeigenen worden zij tot arbeiders.37 In een periode van feitelijke onderdrukking 
van persoonlijk gedrag ontstaat op theoretisch niveau het individualisme (LW2:297).  

De fout die beide theorieën volgens Dewey maken is dat zij er geen rekening mee 
houden dat de sturende kracht achter het menselijk gedrag niet berust op metafysische 
grootheden, zoals natuurwetten en natuurlijke rechten, maar organisch en vooral sociaal van 
aard is. Zonder rekening te houden met de industrialisering van het economische leven in de 
achttiende eeuw, waarbij sociale aspecten een belangrijke rol spelen, ontstaan de theorieën 
van het individualisme en de nachtwakerstaat die door de voorstanders ervan worden 
beschouwd als waarheidsgetrouwe weergaven van de sociale werkelijkheid (Tröhler 
2000:163). 

Beïnvloed door het heersende concept van individualisme en door de opvattingen van 
de economische wetenschap wordt de moderne mens voorgehouden dat de op moderne 
technologie gebaseerde industriële productie zal leiden tot de vooraf bepaalde doelstelling 
van toenemende rijkdom voor de samenleving als geheel en voor elk individu afzonderlijk. 
Deze opvatting berust volgens Dewey op een drogreden die equivalent is aan die van de 
homo economicus: de aanname dat de behoeften die aan deze doelstelling ten grondslag 

                                                
35 ‘[W]hat was happening sprang from no theory but was inherent in what was going on not only without respect 
to theories but without regard to politics: because, generaly speaking, of the use of steam applied to mechanical 
inventions ... mechanical forces and vast impersonal organizations were determining the frame of things’ 
(LW2:294-295). 
36 ‘Putting the “individualistic” matter in a gross statement, which has to be corrected by later qualifications, we 
may say that “the individual,” about which the new philosophy centred itself, was in process of complete 
submergence in fact at the very time in which he was being elevated on high in theory’ (LW2:294). 
37 ‘Since they did not count for much anyway, being traditionally the drawers of water and hewers of wood, 
having emerged only in a legal sense from serfdom, the effect of new economic conditions upon the laboring 
masses went unnoted’ (LW2:296-297). 
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liggen en de inspanningen die nodig zijn om ze te bewerkstelligen behoren tot de natuurlijke 
eigenschappen van de mens (LW2:301). In zijn antropologie heeft Dewey aangetoond dat de 
menselijke behoeften voor een essentieel deel niet worden bepaald door natuurlijke 
wetmatigheden, maar door de sociaal-culturele context waarin iemand zich bevindt.38  

Dewey gaat ervan uit dat zowel de gepostuleerde natuurrechten als de ongebreidelde 
neiging tot accumulatie van rijkdommen in een vrije markteconomie sociaal bepaalde 
verschijnselen zijn: ‘They are reflections into the singular human being of customs and 
institutions; they are not natural, that is, “native,” organic propensities. They mirror a state of 
civilisation’ (LW2:299). Wat de aanhangers van beide theorieën pretenderen, is het 
aanbrengen van veranderingen in bestaande gewoonten en instituties zodat de nieuwe 
technologische verworvenheden geïncorporeerd kunnen worden in de samenleving. Zoals de 
oude gewoonten en instituties zijn ook de nieuwe het resultaat van feitelijke sociale 
toestanden waarbij machtsverhoudingen, die zich uiten in een onrechtvaardige verdeling van 
privé-eigendom, een belangrijke rol spelen. De nieuwe gewoonten en instituties zullen 
daarom net zoals hun voorgangers het gedrag van de mensen bepalen.39  

 
6.4.5 Pseudo-verklaringen van de staat 
Een ander concept uit de politieke filosofie waarop Dewey kritiek levert, is dat van de staat. 
Dewey onderscheidt in de geschiedenis van de politieke filosofie drie verschillende soorten 
theorieën die een verkeerde causale verklaring geven voor het bestaan van de staat. Dit zijn 
theorieën zoals die van Aristoteles die de staat verklaren uit bepaalde sociale eigenschappen 
van de mens, theorieën van het sociaal contract die volgens Dewey de staat ontwerpen zoals 
anderen een machine, en theorieën als die van Hegel volgens welke de staat het resultaat is 
van de ontwikkeling van een intrinsiek principe.40 

De Aristotelische staatsopvatting is volgens Dewey gebaseerd op een causale verklaring 
van de staat uit wetmatige psychologische eigenschappen van de mens. De mens 
karakteriseren als sociaal wezen en hiermee vervolgens pretenderen een verklaring te geven 
voor de staat, beschouwt Dewey als een drogreden (LW2:242). Er is hier sprake van een 
petitio principii zonder verklarende waarde.41 Uit Deweys kritiek op de vooronderstelling van 
                                                
38 ‘“Laws” of social life, when it is genuinely human, are like laws of engineering. If you want certain results, 
certain means must be found and employed. The key to the situation is a clear conception of consequences 
wanted, and of the technique for reaching them, together with, of course, the state of desires and aversions 
which causes some consequences to be wanted rather than others. All of these things are functions of the 
prevalent culture of the period’ (LW2:358). 
39 ‘[A] community wants … according as associated activity presents these things to them habitually, esteems 
them, and supplies the means of attaining them. … Associated behavior directed toward objects which fulfill 
wants not only produces those objects, but brings customs and institutions into being’ (LW2:301).  
40 ‘The wrong place to look … is in the realm of alleged causal agency, of authorship, of forces which are 
supposed to produce a state by an intrinsic vis genetrix’ (LW2:259). 
41 ‘To explain the origin of the state by saying that man is a political animal is to travel in a verbal circle. It is 
like attributing religion to a religious instinct, the family to marital and parental affection, and language to a 
natural endowment which impels to speech. … Men do not run together and join in a larger mass as do drops of 
quicksilver, and if they did the result would not be a state nor any mode of human association’ (LW2:242). 
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het bestaan van menselijke instincten in Human Nature and Conduct blijkt dat sociale 
instituties volgens hem niet adequaat verklaard kunnen worden door het poneren van 
natuurlijke eigenschappen van de mens. De zogenaamde instincten zijn volgens Dewey in 
werkelijkheid habits die gevormd zijn door de sociale instituties die ze pogen te verklaren: 
‘Men who have lived in herds develop attachment to the horde to which they have become 
used’ (LW2:242). Menselijk gedrag uit zich in de vorm van habits die vooral sociaal van aard 
zijn. Het feit dat mensen samenleven is een gegeven en het heeft geen zin om zich af te 
vragen waarom dat zo is. Het is zinvoller de vraag te stellen waarom de mens op een wijze 
samenleeft die verschilt van andere vormen van materiële of biologische associatie. De mens 
is in staat tot het vormen van gemeenschappen door zijn intelligentie: het vermogen rekening 
te houden met de gevolgen van zijn eigen en andermans handelingen en op grond daarvan 
keuzen te maken tussen handelingsalternatieven (LW2:250-251).42 Dewey, die net als Hegel 
sterk door Aristoteles is beïnvloed, keert zich van Aristoteles af wanneer deze empirische 
verschijnselen, zoals het politieke samenleven, verklaart vanuit natuurlijke oorzaken.  

Het is niet zo dat Dewey bij het zoeken naar een adequate beschrijving van de staat elke 
vorm van causaliteit afwijst. Waartegen hij zich verzet, is het poneren van causale krachten 
die extern zijn aan de empirisch waarneembare variabelen die betrokken zijn bij het proces 
van staatsvorming (LW2:258). Net zoals de moderne wetenschap dient de politieke filosofie 
zich volgens Dewey af te wenden van het zoeken naar occulte oorzaken en krachten, en zich 
te richten op waarneembare feiten (LW2:249). Alle theorieën die de staat verklaren door zich 
te beroepen op externe causaliteiten horen volgens Dewey thuis in het rijk der fabelen. Als 
deze theorieën vergeleken worden met de feitelijk bestaande staten die ze pretenderen te 
verklaren, blijkt dat ze gebaseerd zijn op mythologische vooronderstellingen ‘sustained by 
superstition’ (LW2:259). De fout van deze staatsopvattingen is dat zij niet het menselijk 
handelen als uitgangspunt nemen ter verklaring van het ontstaan van de staat, maar politieke 
instituties, historische persoonlijkheden of bepaalde abstracte doelstellingen in de vorm van 
metafysische causale krachten (LW2:247). Volgens hem staat of valt een staatsopvatting, 
samen met de bijbehorende concepten van individu en democratie, met het juiste inzicht in de 
geaardheid van menselijk sociaal gedrag: ‘If we look in the wrong place ... we shall never 
locate the state’ (LW2:259). 

                                                
42 Dewey ontkent dus niet dat fysieke kenmerken die ten grondslag liggen aan de noodzaak tot opvoeding en 
bescherming, een verklarende waarde kunnen hebben voor sociaal gedrag. Hij ontkent dat de grondige 
bestudering van deze eigenschappen een voldoende verklaring kan leveren voor het menselijk samenleven en de 
verschillende politieke vormen die dit kan aannemen (cf. LW2:243). Daarnaast is er een verschil tussen 
Aristoteles’ opvatting dat de mens van nature sociaal is en Deweys opvatting dat de mens door bepaalde fysieke 
kenmerken, zoals een zowel lichamelijke als intellectuele prolonged infancy (MW9:50), ertoe genoodzaakt is op 
een vooraf niet vastgelegde manier met anderen samen te leven. Dewey vervangt Aristoteles’ essentialistische 
benadering van de mens door een functionalistische. De Deweyaanse mens ‘est né libre’, maar komt na een 
lange kindertijd, tijdens welke hij afhankelijk is van anderen, tot de intelligente conclusie dat het beter is met 
anderen samen te leven en samen te werken dan een solitair leven te leiden.  
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Dewey beschouwt de staat niet als resultaat van oorzaken die er aan ten grondslag 
liggen, maar als product van de poging consequenties van menselijk handelen te reguleren. In 
tegenstelling tot empirisch niet-waarneembare oorzaken zijn consequenties van het handelen, 
‘the main facts of political action’ (LW2:248), toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek 
(Gouinlock 1988:xxiv). Het feit dat er zoveel verschillende theorieën zijn die een verklaring 
proberen te geven voor het bestaan van de staat is het resultaat van een gemeenschappelijke 
fout: ‘the taking of causal agency instead of consequences as the heart of the problem’ 
(LW2:248).43 In plaats van zich te richten op de gevolgen van het menselijk handelen hebben 
de politieke denkers onder de aanhangers van deze theorieën zich teveel beziggehouden met 
het maken van een keuze tussen de vele bestaande staatsopvattingen.  

Politieke filosofen zoals Hobbes, die wel het menselijk handelen en de consequenties 
die dit handelen bewerkstelligt als uitgangspunt nemen, maken volgens Dewey veelal de fout 
het individu te zien als onderdeel van een atomistische samenleving. In hun ogen is een sterke 
staat nodig om het door de botsende verlangens van de individuen steeds op de loer liggende 
conflict te voorkomen. Dergelijke staatsopvattingen die de mens als een afzonderlijk individu 
beschouwen, hebben een bijdrage geleverd aan het rechtvaardigen van het individualisme.44 
Hoewel deze theorieën uitgaan van het individuele gedrag, getuigt het volgens Dewey van 
intellectuele luiheid te denken dat ‘since the form of thought and decision is individual, their 
content, their subject-matter, is also something purely personal’ (LW2:249).  

 
6.4.6 Rechtvaardige verdeling van bezit 
Vrees voor de onderdrukking die kenmerkend is voor premoderne regeringsvormen en de 
nieuwe mogelijkheden voor het handelen die de opkomst van de moderne wetenschap met 
zich meebrengt, liggen volgens Dewey ten grondslag aan het ontstaan van democratische 
politieke samenlevingsvormen in de zeventiende en de achttiende eeuw. De invulling die 
wordt gegeven aan politieke concepten ter rechtvaardiging van deze democratische 
gemeenschappen zijn legitimaties achteraf. Zowel het natuurrechtsdenken als de moderne 
economische theorie gaan uit van de mens als presociaal individu. De staat wordt beschouwd 
als beschermer van de rechten en vrijheden van de atomistische mens (Tröhler 2000:162). 
Dezelfde oorzaken die ten grondslag liggen aan de democratische regeringsvorm, hebben 
sociale structuren voortgebracht die het gebruik van de regering als instrument ten dienste 
van de bevolking tegenwerken. Het gevolg hiervan is dat de machtspositie die in de 
middeleeuwen werd ingenomen door de adel wordt overgenomen door de industriële elite. 
‘The new age of social relationships’, die is ontstaan door met name wetenschappelijke 

                                                
43 Zonder ze met name te noemen, verwijst Dewey naar de politieke theorieën van Aristoteles, Augustinus, 
Locke, Rousseau en Hegel (cf. LW2:248). 
44 [U]nder the influence of the prime fallacy that the problem of the state concerns causal forces, individualism 
as an ism, as a philosophy, has been generated’ (LW2:249). 
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ontdekkingen en de toepassing van moderne technologie op economisch vlak, beschikt 
volgens Dewey niet over adequate democratische politieke instituties (LW2:303).  

De nieuwe economische machten hebben een grote invloed op het leven van 
afzonderlijke individuen die zij benaderen in de hoedanigheid van werknemer of consument. 
Daarnaast oefenen grote organisaties invloed uit op het functioneren van de staat. In 
werkelijkheid blijken burgers niet, zoals de moderne politieke theorieën hen afschilderen, de 
onafhankelijke en autonome individuen te zijn die regeringsmacht inzetten ter behartiging 
van hun belangen. De invloed van de economische instituties in de samenleving is zo groot 
dat zij meer dan de ‘vrije burgers’ hun stempel drukken op de politieke verhoudingen in de 
staat (LW2:302).45 Dit doen zij niet alleen door bewust druk uit te oefenen op ambtenaren om 
zo bestuur en wetgeving te beïnvloeden, maar ook door hun manipulerende invloed op het 
menselijk gedrag als zodanig.46 Dewey is zich bewust van de invloed die bedrijven proberen 
uit te oefenen op het menselijk handelen. Problematisch is dat ze het menselijk handelen niet 
moreel benaderen, maar slechts vanuit het oogpunt van een onbeteugeld winststreven.  

Met de opkomst van de nieuwe klasse van zakenlieden worden niet alle bestaande 
politieke structuren afgebroken. Samen met de filosofie van het individualisme draagt de 
economische theorie bij tot legitimering en instandhouding van de premoderne institutie van 
het privé-eigendom. De ongelijke verdeling van bezit in de samenleving blijft bestaan. Hierin 
ligt de belangrijkste reden voor het feit dat de wijze waarop de nieuwe technologische 
ontwikkelingen worden toegepast in de economie niet wordt bepaald door de meerderheid 
van de burgers, maar door de wensen van de bezittende minderheid. Toch keurt Dewey het 
bestaan van privé-eigendom niet geheel af. Privé-eigendom heeft wel degelijk een 
waardevolle sociale functie. Echter, ‘The extent of its social utility is what blinds us to the 
numerous and great social disutilities that attend its present working, or at least reconcile us 
to its continuation’ (LW2:303). Het is volgens Dewey van belang om te kijken naar de 
voorwaarden waaronder de institutie van privé-eigendom juridisch en politiek functioneert 
(LW2:303).47 Dewey verzet zich tegen de in Amerika door velen gehuldigde opvatting dat 
privé-eigendom een criterium is voor politieke macht.48 Participatie in politieke instituties op 
basis van gelijkheid is alleen mogelijk als ongelijke verdeling van rijkdom en de daarmee 
gepaard gaande politieke macht zoveel mogelijk wordt beperkt (Caspary 2000:12). 

                                                
45 ‘[P]rivate control of the new forces of production, forces which affect the life of every one, would operate in 
the same way as private unchecked control of political power’ (LW11:28). 
46 ‘The forms of associated action characteristic of the present economic order … reach out to grasp the agencies 
of government; they are controlling factors in legislation and administration … because they are the most potent 
and best organized of social forces. In a word, [they] control present politics. … They affect thinking and desire 
more than did the interests which formerly moved the state’ (LW2:302). 
47 ‘Political thought and action will be confused and insincere as long as the importance of economic issues in 
political life is kept from view’ (LW7:357). 
48 ‘To see the property-less man in the saddle under such conditions requires a peculiarly exuberant imagination’ 
(MW11:88). 
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6.4.7 Conclusie  
In het begin van de moderne tijd wanneer technologische vernieuwingen een einde maken 
aan de middeleeuwse feodale samenleving zijn de liberale opvatting van het individu en de 
visie op democratie die eruit voortvloeit functioneel voor de oplossing van de sociaal-
politieke problemen die met de overgang naar een nieuwe historische periode gepaard gaan. 
Hetzelfde criterium van functionaliteit geldt voor de concepten van de klassieke economische 
theorie en de staatsopvattingen zoals die in de verschillende theorieën van het 
maatschappelijk verdrag naar voren komen.  
 Dewey levert vooral kritiek op het absolutistisch en ahistorisch karakter van deze 
filosofische theorieën. Ze presenteren hun concepten als onveranderlijk en losstaand van 
feitelijke gebeurtenissen.49 Zelfs een empirist als John Stuart Mill, die spreekt van de wetten 
van de individuele menselijke natuur, maakt zich hieraan schuldig.50 Ook het sociaal 
evolutionisme van Herbert Spencer denkt volgens Dewey nog te veel in wetmatigheden. Het 
gevolg hiervan is dat de concepten worden aangehouden als de omstandigheden waarbij ze 
zijn ontstaan veranderen. Na de industriële revolutie worden bestaande politieke concepten 
aangehouden, niet omdat ze functioneel zijn bij het oplossen van sociaal-politieke problemen, 
maar omdat ze de economische elites goed van pas komen bij de instandhouding van de voor 
hen in materieel opzicht gunstige bestaande sociaal-economische ongelijkheid. Het zijn 
interpretaties van politieke variabelen die door hun absolutistisch karakter de vorm hebben 
van ends-in-themselves en daardoor elke vorm van maatschappelijke groei belemmeren. Het 
vasthouden aan verouderde politieke concepten belemmert niet alleen de oplossing van 
contemporaine politieke problemen, maar verhindert tevens het verwerven van een adequaat 
inzicht in de aard van deze problemen (McDermott 1987:xxx). Dewey benadrukt in zijn 
politieke filosofie het historisch-relativistisch karakter van politieke concepten en beschouwt 
ze als ends-in-view die vanwege hun contextueel-functionalistische aard ten grondslag liggen 
aan de constructie van habits en instituties die open staan voor verandering (McDermott 
1987:xxviii). 
 Het is volgens Dewey noodzakelijk om bij politiek-filosofische overwegingen de 
invloed van de materiële stand van zaken te betrekken. Mensen met veel bezit hebben een 
economisch motief voor politieke invloed (LW7:357). Het negeren van dit verschijnsel leidt 
tot een irrealistisch beeld van werkelijk bestaande machtsverhoudingen in de samenleving. 
De ook tegenwoordig nog heersende ‘pecuniary culture’ perverteert volgens Dewey de 

                                                
49 ‘The person who holds the doctrine of “individualism” or “collectivism” has his program determined for him 
in advance. It is not with him a matter of finding out the particular thing which needs to be done and the best 
way, under the circumstances, of doing it. It is an affair of applying a hard and fast doctrine which follows 
logically from his preconception of the nature of ultimate causes’ (LW2:361).  
50 Dewey verwijst naar Mills A System of Logic, Ratiocinative and Inductive; Being a Connected View of the 
Principles of Evidence, and the Methods of Scientific Investigation, boek VI, hoofdstuk 7 (1850). 
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moderne waarden van vrijheid en gelijkheid tot economische ongelijkheid en onderdrukking 
(Kurtz 1984:xviii). 
 Naast deze historisch-empirische kritiek wijst Dewey op de theoretische gebreken die 
de beschreven modern-politieke concepten vertonen. Dewey vervangt het gebruik van 
causaliteit als theoretische verklaringsgrond van politieke concepten door een 
consequentialistische benadering. In Deweys politieke filosofie blijkt de intelligente 
benadering van de consequenties van menselijk handelen als uitgangspunt te fungeren voor 
de constructie van politieke concepten. Voorwaarde voor de constructie van adequate 
politieke concepten die functioneel zijn bij de oplossing van politieke problemen is volgens 
Dewey een sociale psychologie waarin het menselijk handelen centraal staat. In het vervolg 
van dit hoofdstuk zal uitgewerkt worden hoe Dewey op basis van zijn antropologie een 
politieke filosofie ontwerpt waarin de gebruikte concepten in dienst staan van een 
democratische samenleving. 
 
6.5 Deweys politieke theorie 1: de staat 
De voorafgaande paragrafen bestonden uit een reconstructie en interpretatie van Deweys 
beschrijving van de genese van de discrepantie tussen politieke concepten en de 
maatschappelijke toestanden die deze concepten pretenderen te representeren (paragraaf 6.2 
en paragraaf 6.4) en een beschrijving van Deweys methode ter oplossing van dit probleem 
(paragraaf 6.3). In deze en de volgende paragraaf zal ik een uiteenzetting geven van de 
daadwerkelijke conceptuele reconstructie die Dewey geeft van politieke concepten. In deze 
paragraaf wordt Deweys staatsconcept besproken waarbij het voor zijn politieke filosofie 
belangrijke onderscheid tussen directe en indirecte consequenties van het handelen wordt 
geïntroduceerd. In de volgende paragraaf zal Deweys democratieconcept en de daarmee 
verbonden opvatting van gemeenschap centraal staan. 
 
6.5.1 Het private en publieke domein van menselijke interactie 
Geheel in overeenstemming met zijn functionalistische en consequentialistische sociale 
psychologie is Deweys politieke filosofie gebaseerd op een handelingstheoretisch 
uitgangspunt. Naast het menselijk handelen neemt Dewey ook de aan dit handelen ten 
grondslag liggende intelligentie als uitgangspunt voor zijn politieke filosofie. In zijn sociale 
psychologie beschrijft Dewey intelligent gedrag als het zich bij de keuze voor een handeling 
laten leiden door reflectie op consequenties van handelingsalternatieven.51 In zijn politieke 
filosofie maakt hij in variatie op J.S. Mill een onderscheid tussen directe en indirecte 
consequenties van handelingen. Directe consequenties zijn gevolgen van het handelen die 
slechts werkzaam zijn binnen de groep van personen die rechtstreeks bij die handelingen 
                                                
51 ‘We take then our point of departure from the objective fact that human acts have consequences upon others, 
that some of these consequences are perceived, and that their perception leads to subsequent efforts to control 
action so as to secure some consequences and avoid others’ (LW2:243).  
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betrokken zijn. Dewey geeft het voorbeeld van een conversatie tussen twee personen die op 
geen enkele wijze gevolgen met zich meebrengt voor iemand anders dan deze twee 
(LW2:244). Het domein van handelingen die slechts directe consequenties met zich 
meebrengen duidt Dewey aan als privaat. Indirecte consequenties zijn gevolgen van het 
handelen die het private domein overstijgen en ook personen raken die niet direct bij de 
handelingen die de consequenties voortbrengen betrokken zijn. Het domein van handelingen 
die indirecte consequenties met zich meebrengen, duidt Dewey aan als publiek (Dykhuizen 
1973:226). De personen die deel uitmaken van het publieke domein noemt Dewey, in 
navolging van Walter Lippmann, een publiek (public).52 
  Wat hier opvalt, is dat het onderscheid dat Dewey maakt tussen het private en het 
publieke domein gebaseerd is op menselijke interactieve relaties en daarom niet overeenkomt 
met het onderscheid tussen het individuele en het sociale domein (LW2:244). Ook het private 
domein is sociaal van aard. Private handelingen, handelingen die geen consequenties hebben 
voor mensen buiten de groep, kunnen net zoals publieke handelingen sociaal belangrijke 
gevolgen hebben. Ze kunnen immers de groep schaden of voordeel opleveren. Dewey wijst 
hier op het waardevolle inzicht van Adam Smith dat het nastreven van privé-belang de groep 
ten goede kan komen.53 Zoals het private handelen niet per se antisociaal hoeft te zijn, valt het 
publieke niet noodzakelijk samen met het sociale in de positieve betekenis van de term 
(LW2:245). Handelingen die plaatsvinden in het publieke domein, zoals bijvoorbeeld het 
voeren van oorlog, komen de samenleving niet altijd ten goede. Het onderscheid tussen het 
private en het publieke domein van menselijk handelen verbindt Dewey met het onderscheid 
tussen de directe en indirecte betrokkenheid van een groep mensen bij een coöperatieve 
activiteit van een andere groep (Tiles 1988:207). 

Dewey maakt geen gebruik van de vertrouwde term burgerschap (citizenship) omdat 
deze term in het dagelijks gebruik niets zegt over de reden waarom mensen een politieke 
gemeenschap vormen. Hij probeert een wetenschappelijk verantwoorde verklaring voor het 
publiek te geven door te kijken naar waarneembare consequenties van het handelen: ‘the 
perception of consequences which are projected in important ways beyond the persons and 
associations directly concerned in them is the source of a public’ (LW2:260). Niet de 
gedeelde culturele aspecten, zoals traditie en taal, of geografische aspecten, zoals het 
gemeenschappelijk bewonen van hetzelfde grondgebied, zijn constitutief voor de politieke 
eenheid van een volk, maar de bewustwording door een groep mensen van de consequenties 
die het handelen van anderen voor hen heeft. 

                                                
52 ‘Those indirectly and seriously affected ... form a group distinctive enough to require recognition and a name. 
The name selected is The Public’ (LW2:257). Fott merkt terecht op dat Deweys beschrijving van de termen 
privaat en publiek erg summier is, gezien het belang ervan in zijn politieke filosofie (Fott 1998a:32). 
53 ‘To some extent it is true, as Adam Smith asserted, that our breakfast table is better supplied by the 
convergent outcome of activities of farmers, grocers, and butchers carrying on private affairs with a view to 
private profit than it would be if we were served on a basis of philanthropy or public spirit’ (LW2:244). 
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Op dit handelingstheoretisch onderscheid tussen privaat en publiek baseert Dewey zijn 
staatsopvatting. Hij definieert het publiek als een groep mensen die in een zodanige mate 
geraakt wordt door de indirecte gevolgen van handelingen dat ze het noodzakelijk acht deze 
gevolgen op systematische wijze in goede banen te leiden.54 Hiervoor wijst het personen 
(ambtenaren) aan en creëert het politieke instituties (LW2:246). Het publiek en de politieke 
instituties die het genereert, vormen samen de staat (Gouinlock 1988:xxv).  

In The Public and Its Problems maakt Dewey een onderscheid tussen drie stadia in de 
ontwikkeling van groepen mensen tot een publiek. Een potentieel publiek is een groep 
mensen die getroffen wordt door indirecte consequenties van de handelingen van anderen, 
maar zich daarvan nog niet bewust is (Tiles 1988:208). Hoewel deze mensen de 
consequenties ondergaan, proberen zij deze niet te reguleren. Een onrijp (inchoate) publiek is 
zich wel bewust van de indirecte consequenties van de handelingen van anderen, maar niet in 
staat deze op een bevredigende wijze te reguleren. Een onrijp publiek, kenmerkend voor de 
sociaal-politieke toestand in de great society, heeft niet de beschikking over de institutionele 
middelen om de indirecte consequenties te beheersen (LW2:317). Een publiek tenslotte 
kenmerkt zich door een bepaalde mate van politieke organisatie die de regulering van 
indirecte consequenties mogelijk maakt. Het gaat Dewey erom een methode te bedenken die 
het onrijpe publiek dat hij in de Amerikaanse samenleving van zijn tijd aantreft, transformeert 
tot een publiek. 

Het is niet zo dat de samenleving zo homogeen van aard is dat er sprake kan zijn van 
één publiek. Er zijn in een samenleving verschillende groepen mensen die elk op een andere 
wijze geraakt worden door de handelingen van anderen. Daarnaast zijn er verschillende 
groepen waarvan de handelingen indirecte consequenties voortbrengen. Dat betekent dat er 
steeds meerdere publieken zijn. Volgens Dewey kenmerkt de great society zich erdoor dat er 
teveel publieken zijn en dat hun begrenzingen onduidelijk zijn.55 De pluraliteit van publieken 
voorkomt het ontstaan van een geïntegreerd publiek dat de samenleving als geheel 
vertegenwoordigt (LW2:320) en een voorwaarde vormt voor een goed functionerende 
democratie (Tröhler 2000:160). Een belangrijke eis voor het ontstaan van een homogener 
publiek is een gemeenschapszin die overeenkomt met de gemeenschapszin die Dewey 
waarneemt in de traditionele Amerikaanse plattelandsgemeenschappen.  

Essentieel voor een publiek tenslotte is het beschikken over de institutionele middelen 
ter regulering van de indirecte consequenties waardoor het wordt getroffen. Naast het 
beschikken over de institutionele middelen is de mate van politieke participatie een belangrijk 
criterium voor de (on)rijpheid van een publiek (Tiles 1988:211). 

                                                
54 ‘The public consists of all those who are affected by the indirect consequences of [...]actions to such an extent 
that it is deemed necessary to have those consequences systematically cared for’ (LW2:245-246). 
55 ‘It is not that there is no public, ... There is too much public, a public too diffused and scattered and too 
intricate in composition. And there are too many publics, ... with little to hold these different publics together in 
an integrated whole’ (LW2:320). 
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6.5.2 Deweys formele definitie van de staat 
Een staat kenmerkt zich volgens Dewey door het publiek en de ambtenaren die van dit 
publiek bepaalde bevoegdheden krijgen om de indirecte gevolgen van handelingen te 
reguleren (Dykhuizen 1973:226).56 Het functionele of instrumentele karakter van dit 
staatsconcept is duidelijk: de Deweyaanse staat dient ter bescherming van publieke belangen. 
De staat, als politiek georganiseerd publiek (Gouinlock 1988:xxv), beschermt de burgers, die 
samen het publiek vormen, tegen ongewilde beperking van hun handelingsmogelijkheden.  

Dewey houdt zijn definitie van de staat opzettelijk formeel van aard. In een voortdurend 
veranderende wereld is er sprake van steeds veranderende vormen van menselijke 
samenwerking (association). Technologische en economische ontwikkelingen hebben een 
diepgaande invloed op sociaal gedrag (LW2:254). Hierdoor zullen ook de indirecte gevolgen 
van menselijk handelen veranderen waardoor de groep van mensen die door deze indirecte 
gevolgen getroffen wordt, het publiek, ook verandert.57 Een nieuw publiek zal de indirecte 
gevolgen van het handelen op een andere wijze willen reguleren dan in de bestaande 
staatsvorm gebeurt. De staat neemt daardoor noodzakelijk een andere vorm aan. Hierbij is het 
mogelijk dat het publiek in botsing komt met bestaande politieke structuren. De oude 
politieke orde kan remmend werken op verandering binnen de staat: ‘The public which 
generated political forms is passing away, but the power and lust of possession remains in the 
hands of the officers and agencies which the dying public instituted’ (LW2:255). Dewey wijst 
hier op de belangrijke rol van bestaande machtsverhoudingen in de samenleving. De spanning 
die kan ontstaan tussen een publiek en zijn publieke instituties leidt in het ernstigste geval tot 
opstand en revolutie (LW2:257). 
 Dewey probeert tot een staatsopvatting te komen die voldoende flexibel is om zich 
voortdurend aan te passen aan veranderende sociale omstandigheden. Een dergelijk 
staatsconcept voorkomt spanningen tussen een nieuw publiek en bestaande politieke 
instituties omdat deze met het publiek mee veranderen. Dit is ook de reden waarom Dewey 
geen definitie van de staat geeft die inhoudelijk is bepaald. Door het menselijk handelen als 
uitgangspunt te nemen, weerhoudt Dewey zich in zijn staatsopvatting van elke 
vooropgestelde inhoudelijke bepaling van de staat. De vorm die het handelen aanneemt, is 
immers contingent. ‘Just as publics and states vary with conditions of time and place, so do 
the concrete functions which should be carried on by states’ (LW2:281). De staat dient 
voortdurend ‘to be scrutinized, investigated, searched for. Almost as soon as its form is 
stabilized, it needs to be re-made’ (LW2:255). De daadwerkelijke invulling van deze formele 
staatsopvatting is een historische variabele die slechts contextueel kan worden bepaald: there 
is no a priori rule which can be laid down and by which when it is followed a good state will 
                                                
56 ‘[T]he state is the organization of the public effected through officials for the protection of the interests shared 
by its members’ (LW2:256). 
57 ‘In no two ages or places is there the same public’ (LW2:256). 
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be brought into existence’ (LW2:256). Het staat van te voren niet vast welk gedrag leidt tot 
de formatie van een publiek en op welke manier dit publiek besluit het gedrag te reguleren 
(cf. Tiles 1988:209). De formele en functionalistische definitie van de staat, als politiek 
georganiseerd publiek, maakt haar in principe toepasbaar op verschillende politiek 
georganiseerde samenlevingsvormen. Ook premoderne en niet-westerse gemeenschappen 
kunnen op dezelfde wijze worden geanalyseerd.58  
 Dewey geeft twee formele criteria voor het goed functioneren van de staat: de mate van 
organisatie die het publiek heeft bereikt en de mate waarin de ambtenaren zich inzetten voor 
het publieke belang (LW2:256). Voor het overige is de formatie van de staat een 
experimenteel proces dat voortdurend onderzoek vereist: ‘the State must always be 
rediscovered’ (LW2:256). Het is volgens Dewey de taak van de filosofie om de juiste 
methode voor dit onderzoek te bedenken. Deweys formele staatsconcept biedt de 
mogelijkheid om op intelligente wijze vorm te geven aan de manier waarop de samenleving 
wordt bestuurd. Hierdoor krijgt zijn staatsconcept toch een morele component. Door zijn 
staatsconcept niet alleen in een formele, maar ook in een functionele vorm te gieten, creëert 
Dewey de evaluatieve mogelijkheid om van geslaagde en minder goed geslaagde concrete 
staatsvormen te spreken. Het ligt in het verlengde van Deweys sociale ethiek te 
veronderstellen dat een goede staatsvorm er een is die de problemen waarvoor het publiek 
zich gesteld ziet op de beste manier weet op te lossen zodat er sprake is van sociale groei. 
Met de reconstructie van het staatsconcept distantieert Dewey zich van politieke theorieën die 
er een essentialistisch staatsconcept op na houden en van politieke theorieën die de staat zien 
als eindproduct van een bepaald ontwikkelingsproces (LW2:264). Dergelijke politieke 
theorieën belemmeren volgens Dewey elke vorm van sociale vooruitgang (Zask 1999:34). 

Deweys functionalistisch geformuleerde staatsconcept staat in functie van voortdurende 
kritiek op en hervorming van bestaande politieke instituties. Welke instituties het beste 
functioneren in een bepaalde context kan slechts experimenteel worden vastgesteld: ‘The 
formation of states must be an instrumental proces’ (LW2:256). Hieruit blijkt het vertrouwen 
dat Dewey ook op politiek gebied heeft in de capaciteiten van de menselijke intelligentie om 
middelen en doelen op elkaar af te stemmen (Tiles 1988:210). 
 
6.5.3 Empirische toetsing van Deweys staatsconcept 
In paragraaf 6.3 schreef ik dat Dewey zijn politieke concepten beschouwt als hypothesen die,  
samen met de feitelijke politieke werkelijkheid waarop ze van toepassing pretenderen te zijn, 
onderworpen dienen te worden aan gerichte kritische evaluatie. Daarom beschrijft hij vier 

                                                
58 ‘[T]o the patent objection that the state is a very modern institution, it is replied that while modernity is a 
property of those structures which go by the name of states, yet all history, or almost all, records the exercise of 
analogous functions’ (LW2:266, n. 7). 
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empirische kenmerken van bestaande staten waaraan hij zijn staatstheorie toetst (LW2:260-
276).59 

Het eerste kenmerk dat Dewey beschrijft, is van geografische en historische aard. De 
personen die samen een publiek vormen, moeten eenzelfde geografische ruimte met elkaar 
delen waarbij de samenwerkingsverbanden niet te vast en niet te los mogen zijn. Er zijn geen 
criteria aan te wijzen die vooraf bepalen of een groep mensen al dan niet een staat vormen. 
Familiale verhoudingen hebben directe gevolgen voor de betrokkenen waardoor er geen 
behoefte is aan een speciale politieke organisatie binnen de familie. Ook op buurtniveau 
voldoen volgens Dewey vaak gewoonten en contextueel bepaalde maatregelen ter regulering 
van sociale verhoudingen (LW2:260-261).60 Daarnaast zijn er in de geschiedenis rijken aan te 
wijzen die te groot zijn om te spreken van een staat in de betekenis die Dewey er aan geeft. In 
dergelijke rijken staat de regering zo ver van de bevolking af dat er geen sprake kan zijn van 
een politiek georganiseerd publiek: ‘It [de staat] rules, but it does not regulate’ (LW2:261). 
Tenslotte zijn er geografische of culturele barrières tussen groepen mensen die ervoor zorgen 
dat de consequenties van het handelen van de ene groep geen invloed hebben op de andere 
groep. In zo’n situatie zal er geen publiek ontstaan en geen behoefte zijn aan een staat die de 
geografisch of cultureel gescheiden groepen omvat. Op deze wijze verklaart Deweys theorie 
de reëel bestaande pluraliteit aan staten, hetgeen een empirisch gegeven is waar veel 
theorieën volgens hem geen raad mee weten.61 

Het tweede kenmerk van bestaande staten waaraan Dewey zijn theorie toetst, noemt hij 
de kwantitatieve strekking van de consequenties van het handelen. Naarmate de gevolgen van 
het handelen een groter aantal mensen raakt, wordt de behoefte tot vorming van een publiek 
groter (LW2:265). Het bezoek aan een arts bijvoorbeeld is op het eerste gezicht zowel voor 
de patiënt als voor de arts een privé-aangelegenheid. In het geding zijn de gezondheid van de 
patiënt en het inkomen van de arts. De uitoefening van het beroep van arts heeft echter zulke 
verstrekkende gevolgen voor de samenleving als geheel dat de opleiding tot arts een publieke 
zaak wordt (LW2:267): ‘modes of private business become “affected with a public interest” 
because of quantitative expansion’ (LW2:265). Wanneer de consequenties van handelingen 
een dusdanig aantal mensen raakt dat de effecten van deze consequenties onvoorspelbaar 
worden, vormen deze mensen een publiek. Dit publiek ‘establishes certain dikes and channels 

                                                
59 Such considerations ... suggest that actual states exhibit traits which ... serve as marks of anything to be called 
a state. Discussion of these traits will ... operate to test our theory (LW2:260). 
60 Dewey citeert de auteur W.H. Hudson die in A Traveller in Little Things het dorp Wiltshire beschrijft: ‘No one 
would be capable of a thought or emotion which would seem strange to the others. The temper, the mood, the 
outlook of the individual and the village, would be the same’ en concludeert vervolgens: ‘With such a condition 
of intimacy, the state is an impertinence’ (LW2:261). 
61 ‘It is peculiar, to say the least, that universal reason should be unable to cross a mountain range and objective 
will be balked by a river current. The difficulty is not so great for many other theories. But only the theory 
which makes recognition of consequences the critical factor can find in the fact of many states a corroborating 
trait. Whatever is a barrier to the spread of the consequences of associated behavior by that very fact operates to 
set up political boundaries’ (LW2:262). 
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so that actions are confined within prescribed limits, and insofar have moderate predictable 
consequences’ (LW2:268).62 Naast het voorbeeld van de arts en de patiënt noemt Dewey de 
verkoop van grond en het huwelijk als handelingen en instituties waarvan de consequenties 
van invloed zijn op een groter aantal personen dan degenen die er direct bij betrokken zijn. 
Het zijn voorbeelden van gereguleerd gedrag die in bestaande staten worden aangetroffen en 
die volgens Dewey zijn staatsconcept onderbouwen. 

Als derde kenmerk van een politiek georganiseerd publiek dat in bestaande staten 
waarneembaar is, noemt Dewey het verschijnsel dat bepaalde vormen van gedrag en de 
instituties die hiermee verbonden zijn door de staat worden overgenomen en zekergesteld 
(LW2:271-274). Het zijn volgens Dewey altijd individuen die nieuwe ideeën en vormen van 
gedrag voortbrengen. Als deze ideeën en vormen van gedrag na verloop van tijd door anderen 
worden overgenomen en tot habits worden, ontstaat de behoefte om ze publiek zeker te 
stellen. Als voorbeeld noemt Dewey technologische toepassingen op het gebied van vervoer 
en communicatie: ‘An individual may make his own track in the forest; but highways are 
usually public concerns’ (LW2:273). Het verschil met het vorige voorbeeld is dat hier niet de 
nadruk ligt bij het beteugelen van indirecte consequenties van gedrag, maar op het 
zekerstellen van gewenste handelingsmogelijkheden. 

Als vierde en laatste kenmerk van een staat noemt Dewey de neiging om de indirecte 
consequenties van het handelen te verdelen op basis van gelijkheid.63 Als voorbeeld noemt 
Dewey de schoolplicht. De kindertijd is de belangrijkste periode om te leren. Het negeren van 
dit feit kan onherstelbare schade opleveren. Onderwijs en opleiding van kinderen en jongeren 
hebben belangrijke gevolgen voor de samenleving. Daarom worden regels gemaakt die de 
handelingsvrijheid van ouders met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen beperken 
(LW2:274-275). Zo worden de consequenties die het handelen van ouders ten opzichte van 
hun kinderen voor de samenleving hebben, gereguleerd naar de wensen van het publiek. 
Andere voorbeelden die Dewey noemt zijn veiligheidsvoorschriften op de werkplek, 
ziektekosten- en pensioenverzekeringen en minimumlonen.64 

De vier kenmerken van bestaande staten die Dewey beschrijft dienen ter confirmatie 
van zijn hypothetisch staatsconcept. Dewey beperkt zich tot de beschrijving van deze 

                                                
62 Wetten moeten volgens Dewey dan ook niet opgevat worden als bevelen, zoals in de theorieën van Rousseau 
(algemene wil) en Hegel (absolute wil), maar als hulpmiddelen analoog aan ‘oevers die de stroming van een 
rivier bepalen’ (LW2:269). Met behulp van wetten zijn burgers in staat de gevolgen van handelingen te 
reguleren en daardoor te voorspellen. Overtreding van de wetten leidt tot nadelige sociale gevolgen. Dewey 
beschouwt wetten in de lijn van Hume als ‘embodied reason’ (LW2:271). Het zijn hulpmiddelen die, op een 
vooraf, op intelligente wijze bepaalde manier, de consequenties van het handelen reguleren. Ook het 
rechtssysteem wordt door Dewey niet causaal, maar functionalistisch geïnterpreteerd. Het dient niet ter 
beteugeling van bijvoorbeeld de oorlogszuchtige aard van de mens zoals bij Hobbes, maar ter regulering van de 
gevolgen van menselijk handelen. 
63 ‘If the consequences appear serious, especially if they seem to be irretrievable, the public brings to bear a 
weight that will equalize conditions’ (LW2:274). 
64 ‘A fourth mark of the public is indicated by the idea that children and other dependents (such as the insane, 
the permanently helpless) are peculiarly its wards’ (LW2:274). 
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kenmerken. Hij neemt niet de moeite de verklarende waarde van zijn staatsconcept te 
vergelijken met die van andere heersende staatsopvattingen (Tiles 1988:209). De vier 
kenmerken staan in functie van een politiek georganiseerd publiek. Het zijn volgens Dewey 
geen voorgeschreven kenmerken waaraan een staat moet voldoen.65 Dit zou namelijk leiden 
tot een staatsleer met een vooropgesteld ideaalbeeld van hoe een staat dient te functioneren. 
Een dergelijk staatsconcept botst met Deweys poging de definitie van de staat zo formeel 
mogelijk te houden. Zelfs de grens tussen directe consequenties en indirecte consequenties 
die een publiek en een staat doen ontstaan, is niet scherp te trekken.66 Deze grens moet steeds 
weer experimenteel vastgesteld worden (LW2:275). Zowel publieken als staten zijn gebonden 
aan spatio-temporele variabelen. Een publiek verschilt naarmate de consequenties van 
handelingen en de perceptie van handelingen verschillen. Staten variëren met het vermogen 
van het publiek politieke instituties te creëren (LW2:276). 
 
6.5.4 Contextuele eenheid van de staat 
In Deweys staatsopvatting vormen het publiek en de ambtenaren die het aanwijst (de 
regering)67 een eenheid (de staat) waarvan de verschillende onderdelen slechts analytisch te 
onderscheiden zijn. Dewey poneert deze eenheid van gewoonlijk scherp onderscheiden 
concepten (Tiles 1988:209), omdat de verhouding tussen publiek, regering en staat bij op 
causaliteit gebaseerde staatsopvattingen volgens hem problematisch is. Hij geeft hier twee 
voorbeelden van. Enerzijds zijn er staatsopvattingen, zoals die van Hobbes, waarbij de staat 
en de regering samenvallen. Het resultaat is volgens Dewey een onverklaarbare scheiding 
tussen de regering en het volk waardoor de legitimiteit van de regering bedenkelijk wordt 
(LW2:277). Anderzijds zijn er staatsopvattingen, zoals die van John Locke of Rousseau. Zij 
beschouwen de staat als een op zich bestaande entiteit, resulterend uit de wil van het volk, die 
personen aanwijst en instituties opricht die samen een regering vormen. Bestuurlijke fouten 
zijn volgens deze theorie nooit te wijten aan de staat zelf, maar altijd aan de regering 
(LW2:276-277). Het poneren van een onderscheid tussen staat en publiek en tussen staat en 
regering kan volgens Dewey niet volgehouden worden: ‘A public articulated and operating 
through representative officers is the state; there is no state without a government, but also 
there is none without the public’ (LW2:277). Een regering die haar taak niet naar behoren 
uitvoert, is hetzelfde als een niet goed functionerende staat. Het goed laten functioneren van 
de staat vereist daarom controle van de regering door een waakzaam en kritisch publiek 
(LW2:278).  

                                                
65 Het vierde soort kenmerk lijkt echter eerder normatief dan descriptief van aard. 
66 ‘There is no sharp and clear line which draws itself, pointing out beyond peradventure, like the line left by a 
receding high tide, just where a public comes into existence which has interests so significant that they must be 
looked after and administered by special agencies, or governmental officers’ (LW2:275).  
67 ‘[T]he body of officials charged with safeguarding the interests of the public is the government’ (Dykhuizen 
1973:227). 
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 De staat moet ook niet gezien worden als een onaantastbare grootheid die als een 
ideaalbeeld boven de concrete sociale werkelijkheid staat, zoals in de politieke filosofie van 
Spinoza en Hegel, maar als: ‘a distinctive and secondary form of association, having a 
specifiable work to do and specified organs of operation’ (LW2:279). Natuurlijk is het zo dat 
de staat invloed uitoefent op het leven van de burgers. Een maatstaf voor het goed 
functioneren van de staat vormt de mate waarin hij individuen ontlast van energie kostende 
conflicten en een bijdrage levert aan wat individuen nastreven. Echter, conform Deweys 
opvatting van politieke concepten blijft de staat boven alles een formeel zegel op sociale 
krachten die reeds in de samenleving werkzaam zijn. Deze krachten bestaan uit de neiging 
van het publiek om de conflicten van het samenleven op intelligente wijze op te lossen wat 
resulteert in sociale en individuele groei. De staat voorziet deze krachten van institutionele 
hulpmiddelen. 

De belangrijkste taak waarvoor een publiek zich feitelijk gesteld ziet als het een 
democratische staat wil vormen, is het verwerven van het vermogen vertegenwoordigers aan 
te wijzen en het bepalen van de verantwoordelijkheden en de rechten van deze 
vertegenwoordigers (LW2:283, 286). Hierbij moet volgens Dewey niet uit het oog worden 
verloren dat publieke vertegenwoordigers of ambtenaren naast hun publieke status ook 
individuen zijn. Ambtenaren bewegen zich in een spanningsveld waarin het publieke belang 
en het individuele belang als twee tegengestelde polen opereren. In een representatieve en 
participatieve democratie hebben niet alleen ambtenaren, maar alle burgers deze duale 
hoedanigheid van enerzijds vertegenwoordiger te zijn van het publieke belang en anderzijds 
drager van privé-belangen.68 Het is de taak van het publiek om politieke instituties te creëren 
waarin de spanning tussen privé-belangen en publieke belangen geminimaliseerd wordt en 
ambtenaren zich zoveel mogelijk wijden aan hun publieke taak (LW2:283). Het onderwijs 
vervult een belangrijke rol bij het voorbereiden van het publiek op deze constructieve taak. 
Het representatieve karakter van een regering is een belangrijk kenmerk van Deweys 
functionalistische definitie van de staat. De aard van het onderscheid en de overeenkomst 
tussen privé-belangen en publieke belangen zal duidelijk worden bij de bespreking van 
Deweys concept van gemeenschap (community) in de volgende paragraaf. 
  
6.5.5 Conclusie 
Deweys staatsconcept houdt rekening met de plasticiteit van de mens en de veelheid aan 
concrete staatsvormen die daaruit kunnen resulteren. De sociale verhoudingen die een staat 
genereren, liggen niet vast. Immers, ‘Villages and neighborhoods shade imperceptibly into a 
political public. Different states may pass through federations and alliances into a larger 
whole which has some of the marks of statehood’ (LW2:263). Naast de pluraliteit aan 

                                                
68 ‘As a citizen-voter each one … is, however, an officer of the public. He expresses his will as a representative 
of the public interest as much so as does a senator or sheriff’ (LW2:282). 
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staatsvormen kan Deweys staatsopvatting ook de historisch waarneembare veranderingen van 
politieke samenlevingsvormen verklaren. Staten veranderen omdat menselijke vormen van 
samenleven veranderen. Menselijke samenlevingsvormen kunnen veranderen door interne 
gebeurtenissen, zoals economische en technologische veranderingen, en door externe 
incidenten, zoals oorlog, immigratie en overname van gebruiken uit andere culturen 
(LW2:264). Al deze gebeurtenissen en vormen van gedrag kunnen meer of minder 
verstrekkende gevolgen hebben voor de indirecte consequenties van het handelen. Daarnaast 
kan ook een verbeterd inzicht in menselijke relaties consequenties aan het licht brengen die 
voorheen verborgen waren. Dergelijk inzicht kan leiden tot nieuwe politieke verhoudingen. 
De enige constante in de grote variëteit aan potentiële staatsvormen die Deweys staatsconcept 
rechtvaardigt, is de poging om de consequenties van het handelen die het menselijk 
samenleven met zich meebrengt te reguleren. Het menselijk vermogen tot het oplossen van 
ervaringsproblemen, dat een belangrijke rol speelt in Deweys sociale psychologie en ethiek, 
vindt in zijn staatsconcept een institutioneel kader. Het is deze constante factor van 
conflictoplossing waarvan Deweys politieke theorie rekenschap aflegt en waarmee theorieën 
die uitgaan van externe causaliteiten geen rekening houden (LW2:265).69  
 
6.6 Deweys politieke theorie 2: democratie  
Volgens Hans Joas is er geen filosoof bij wie het concept van democratie zo’n centraal motief 
binnen zijn of haar gehele gedachtegoed vormt als bij John Dewey (Joas 2000:11). Dewey 
stelt zich in zijn politieke filosofie ten doel politieke concepten zodanig te reconstrueren dat 
de mogelijkheid ontstaat de great society om te vormen tot een great community (Caspary 
2000:14). Anders geformuleerd, vraagt Dewey zich af of het mogelijk is om bij de 
maatschappelijke stand van zaken in de jaren twintig van de vorige eeuw een goed 
functionerend publiek te genereren.70 Dewey benadert deze vraag theoretisch. Hij stelt zich 
niet tot doel concrete beleidsmaatregelen te formuleren of instituties te ontwerpen (cf. Fott 
1998a:51). Hij beschouwt het als zijn taak de minimale voorwaarden aan te geven waaraan 
moet zijn voldaan om een democratisch georganiseerd publiek te bewerkstelligen (LW2:333). 
Zijn concept van gemeenschap speelt hierbij een belangrijke rol. Als er eenmaal een 
gemeenschap is ontstaan, zal deze volgens Dewey vanzelf de bij haar passende instituties 
construeren (LW2:327) en zal de eenheid tussen publiek en regering, die kenmerkend is voor 
zijn staatsconcept, weer tot stand komen. Deweys politieke theorie krijgt zo een algemene 
geldigheidsclaim. Haar formele karakter maakt haar in principe toepasbaar op elke politieke 
samenleving. 

                                                
69 ‘The only constant is the function of caring for and regulating the interests which accrue as the result of the 
complex indirect expansion and radiation of conjoint behavior’ (LW2:265). 
70 ‘What, after all, is the public under present conditions? What are the reasons for its eclipse? What hinders it 
from finding and identifying itself? By what means shall its inchoate and amorphous estate be organized into 
effective political action relevant to present social needs and oppertunities?’ (LW2:313). 
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In deze paragraaf zal ik een beschrijving geven van de voorwaarden die Dewey 
noodzakelijk acht ter realisering van een democratische gemeenschap. Eerst zal ik Deweys 
concept van gemeenschap analyseren omdat dit bij hem onlosmakelijk verbonden is met zijn 
democratieconcept. Vervolgens bespreek ik zijn democratieconcept en de rol die intelligentie 
hierbij speelt. Tenslotte ga ik in op het belang dat Dewey hecht aan de communicatie van 
sociaal-wetenschappelijke kennis bij de totstandkoming van een great community.  
 
6.6.1 Deweys concept van gemeenschap 
Deweys opvatting van gemeenschap speelt een centrale rol in zijn filosofie. Niet alleen in zijn 
politieke filosofie, maar ook in zijn philosophy of education en in zijn ethiek fungeert het als 
een belangrijk ideaal. In zijn pedagogische teksten wijst Dewey op het belang van het 
gezamenlijk oplossen van problemen door leerlingen en leerkrachten voor het ontwikkelen 
van gemeenschapszin (MW9:28). Bij de beschrijving van Deweys ethiek heb ik gewezen op 
het belang van de gemeenschap bij de totstandkoming van ethische beslissingen (paragraaf 
5.3). 

In Deweys politieke filosofie is gemeenschap een belangrijk criterium voor het bereiken 
van wat ik heb aangeduid als de contextuele eenheid van de staat. Een kenmerk van een 
onrijp publiek is dat het is samengesteld uit een pluraliteit van publieken. Het publiek in de 
great society is volgens Dewey verdeeld waardoor het niet in staat is politieke instituties te 
creëren die de maatschappelijke problemen op een adequate wijze benaderen. Hierdoor 
krijgen maatschappelijke krachten die ongunstige consequenties voor het publiek met zich 
meebrengen, zoals ondemocratische machtsverhoudingen, vrij spel in de samenleving. 
Voorwaarde voor de overgang van een onrijp publiek naar een publiek is dat er sprake is van 
wat Dewey aanduidt met de term gemeenschap. 

Dewey definieert gemeenschap als een samenlevingsvorm waarbij alle individuen die 
ervan deel uitmaken het gezamenlijk handelen en de consequenties die daaruit voortvloeien 
als goed beschouwen (cf. Bullert 1983:15). Bij deze individuen zal het verlangen ontstaan 
deze consequenties na te streven.71 Een gemeenschap is dus een groep individuen waarin een 
brede morele consensus bestaat ten aanzien van bepaalde vormen van gedrag. In een 
dergelijke gemeenschap komt het nastreven van wat een individu als goed beschouwt volgens 
Dewey overeen met wat de gemeenschap als goed beschouwt. Dit leidt bij de individuen 
vanzelf tot het inzicht dat het belangrijk is om de gemeenschap en haar instituties in stand te 
houden (Caspary 2000:37). Een gemeenschap zorgt voor de constructie van een 
gemeenschappelijke ervaring die Dewey aanduidt als ordered richness: een sociaal domein 
waarin iedereen door zijn eigen individuele concept van het goede na te streven een bijdrage 
levert aan het goede van iedereen gezamenlijk (LW14:229). Het ordenende sociale en 
                                                
71 ‘Wherever there is conjoint activity whose consequences are appreciated as good by all singular persons who 
take part in it, and where the realisation of the good is such as to effect an energetic desire and effort to sustain it 
in being just because it is a good shared by all, there is in so far a community’ (LW2:328). 
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politieke raamwerk dat een gemeenschap levert, is niet vooraf inhoudelijk bepaald, maar 
verschilt voor elke samenleving. 

Elke vorm van menselijk samenleven moet volgens Dewey op haar eigen wijze de 
interessen en behoeften van haar leden zodanig ordenen dat er sprake is van een bepaalde 
mate van cohesie die noodzakelijk is voor het ontstaan van een gemeenschap. Het ontstaan 
van een gemeenschap is voor Dewey geen doel op zich, maar een middel tot vorming van 
sociale individuen. Bij zijn concept van gemeenschap legt Dewey niet eenzijdig de nadruk op 
het individu of op de gemeenschap, maar probeert hij individualiteit en 
gemeenschappelijkheid te integreren (Eldridge 1998:101). Het gaat bij hem om: ‘liberation of 
individuals on one hand and promotion of a common good on the other’ (LW7:349).  

Een dergelijk concept van gemeenschap gaat bij Dewey samen met een pragmatistische 
opvatting van het goede. Het goede is in deze visie contextueel bepaald en staat in functie van 
de constructie van instituties die de contextueel bepaalde maatschappelijke problemen kunnen 
oplossen. Deze instituties komen voort uit en geven op hun beurt vorm aan habits die op 
intelligente wijze tot stand zijn gekomen. Deze habits leveren een belangrijke bijdrage aan de 
vorming van het karakter van de leden van de samenleving. Een dergelijk functionalistische 
en daardoor historisch-relativistische opvatting van het goede, maakt het mogelijk een 
concept van gemeenschap te construeren dat gebaseerd is op een morele eensgezindheid die 
totstandkomt in een context van creatieve vrijheid. In een dergelijke gemeenschap wordt het 
individuele of gemeenschappelijk goede niet door een bepaalde groep personen gedicteerd, 
maar komen individuen op basis van intelligente overwegingen tot hun keuze voor het meest 
nastrevenswaardige gedrag. 

Gezien de concrete morele pluraliteit van moderne samenlevingen is het evident dat 
Dewey dit concept van gemeenschap beschouwt als een ideaal dat nooit helemaal 
gerealiseerd, maar wel steeds nagestreefd kan worden. Het is immers vrijwel uitgesloten dat 
iedereen binnen een samenleving het vrijwillig eens is met de morele waarde van de gevolgen 
van bepaalde handelingen.  

Bovenstaande beschrijving van Deweys concept van gemeenschap is tamelijk abstract. 
In Deweys politieke teksten is een aantal criteria te vinden die het beeld van wat hij onder 
gemeenschap verstaat verduidelijken. De bespreking van deze criteria maakt duidelijk hoe dit 
concept van gemeenschap volgens Dewey een bijdrage kan leveren aan de overdenking en 
verandering van bestaande instituties zodat deze een bijdrage kunnen leveren aan het proces 
van verandering van de great society in een great community. 

Dewey ziet de sociale verhoudingen die bestonden in de traditionele Amerikaanse 
plattelandgemeenschappen als paradigma voor zijn concept van gemeenschap. Een belangrijk 
element van traditionele plattelandgemeenschappen dat in de great society verloren is gegaan, 
is de mate van onderlinge persoonlijke betrokkenheid die door de face-to-facerelaties wordt 
opgeroepen. De warmte en geborgenheid van interpersoonlijke relaties en de rust en orde die 
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alleen een kleinschalige gemeenschap kan bieden (LW2:368-369) ontbreken in de great 
society eveneens. Traditionele gemeenschappen zijn niet alleen kleinschalig, maar ook 
tamelijk statisch. Veranderingen vinden geleidelijk en vaak onopgemerkt plaats. Huidige 
samenlevingen veranderen in een hoog tempo. Deze grote beweeglijkheid leidt tot vluchtigere 
en onpersoonlijke contacten tussen mensen wat de gemeenschap niet ten goede komt.72 
Volgens Dewey is de ‘frothy excitement of life, of mania for motion, of need for artificial 
stimulation’ slechts een surrogaat voor de mate van vreedzaamheid en geluk die alleen kan 
ontstaan in een situatie van duurzame banden met anderen, kenmerkend voor kleinschalige 
gemeenschappen zoals de familie, de kerk en de buurt. Hij ziet geen intrinsieke waarde in de 
trend tot uniformisering, toenemende mobiliteit en relaties op afstand (LW2:369). Het lijkt 
alsof Dewey zich op dit punt toch overgeeft aan een geromantiseerde kijk op vroegere 
samenlevingsvormen. 

In Deweys ideaal van gemeenschap kunnen twee criteria worden onderscheiden die als 
maatstaf voor een al dan niet geslaagde vorm van gemeenschap kunnen dienen (Tiles 
1988:211). Deze criteria zijn het aantal gemeenschappelijke belangen in eenzelfde groep en 
de mate van interactie en samenwerking met andere groepen.73 Het eerste criterium heeft 
betrekking op de relatie tussen individuen en de sociale groepen waartoe zij behoren. In 
formeel opzicht lijkt er met betrekking tot dit criterium weinig verschil te bestaan tussen een 
familie en een criminele organisatie (MW9:89; LW2:238; cf. Campbell 2004:292; Welchman 
1995:196). In beide voorbeelden van sociale groepen of gemeenschappen hebben de leden 
gemeenschappelijke belangen. Bij het gezin zijn dit bijvoorbeeld het creëren van een sociale 
omgeving die de menselijke behoefte aan geborgenheid en de opvoeding van kinderen ten 
goede komt. Bij een criminele organisatie centreren de gemeenschappelijke belangen zich 
rond de onrechtmatige toe-eigening van bezittingen van anderen. Het tweede criterium zorgt 
ervoor dat criminele organisaties afvallen als mogelijk voorbeeld van een gemeenschap. In 
tegenstelling tot de familie is een criminele organisatie sterk naar binnen gericht en heeft ze 
geen belang bij samenwerking met andere groepen in de samenleving.74 Een gezin 
daarentegen staat in voortdurende interactie met andere groepen in de samenleving zoals 
scholen, bedrijven en verenigingen (MW9:89). De onderlinge relatie die er tussen beide 
criteria bestaat, maakt het kwalitatieve verschil duidelijk tussen de sociale verhoudingen in 
een gezin en in een roversbende. De ervaring van duurzame en evenwichtige relaties die 
eerder in een gezin dan in een roversbende totstandkomt, vormt de mogelijkheidsvoorwaarde 
                                                
72 ‘The mania for motion and speed is a symptom of the restless instability of social life’ (LW2:322). In 
Freedom and Culture spreekt Dewey van ‘the centrifugal forces of present culture’ waarbij sprake is van een 
‘larger unseen and indefinite public’ (LW13:177). 
73 ‘Now in any social group whatever, ..., we find some interest held in common, and we find a certain amount 
of interaction and cooperative intercourse with other groups’ (MW9:89). 
74 ‘The isolation and exclusiveness of a gang or clique brings its antisocial spirit into relief. But this same spirit 
is found wherever one group has interests “of its own” which shut it out from full interaction with other groups, 
so that its prevailing purpose is the protection of what it has got, instead of reorganization and progress through 
wider relationships’ (MW9:91). 
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voor stabiele verhoudingen tussen individuen uit verschillende gemeenschappen.75 Dergelijke 
stabiele verhoudingen vormen een voorwaarde voor de totstandkoming van een great 
community. 

Vanuit politiek oogpunt zijn lokale gemeenschappen uiterst belangrijk: ‘Democracy 
must begin at home, and its home is the neighborly community’ (LW2:368). Volgens Dewey 
is de terugkeer van het gemeenschapsleven essentieel voor het herstel van het publiek. Zonder 
duurzame onderlinge verbondenheid (attachment) is het volgens Dewey onwaarschijnlijk dat 
er een goed functionerend publiek zal ontstaan (LW2:323). Dewey pleit niet voor een 
terugkeer naar premoderne toestanden. Het nieuwe publiek moet geïntegreerd zijn in de 
hedendaagse mondiale structuren.76 Wanneer mensen in een samenleving zich bewust worden 
van deze opvatting van gemeenschap als gedeeld concept van het goede, ontstaat volgens 
Dewey de idee van democratie. Democratie is ‘the idea of community itself’ (LW2:328). 
Democratie is zo niet alleen een concept waarbij negatieve consequenties van publieke 
handelingen worden voorkomen, maar waarbij tevens positieve consequenties worden 
nagestreefd. 
 
6.6.2 Deweys concept van democratie 
In zijn politieke filosofie maakt Dewey een onderscheid tussen democratie als een sociaal 
idee en democratie als een regeringsvorm (LW2:325). Politieke democratie als een 
regeringsvorm is slechts een deelverzameling van de meer omvangrijke opvatting van 
democratie als een sociaal idee.77 Als een sociaal idee staat democratie voor ‘a mode of 
associated living’ (MW9:93). In het verlengde van zijn concept van gemeenschap beschouwt 
Dewey democratie als ‘the belief that even when needs and ends or consequences are 
different for each individual, the habit of amicable cooperation – which may include, as in 
sport, rivalry and competition – is itself a priceless addition to life’ (LW14:228; cursivering 
door mijzelf, L.L.). Sociaal gezien kan het concept van democratie benaderd worden vanuit 
het individu en vanuit de verschillende sociale en maatschappelijke groepen waarvan het 
individu deel uitmaakt. Vanuit het individu gezien betekent democratie volgens Dewey: op 
basis van verantwoordelijkheid en naar vermogen vorm en richting geven aan de activiteiten 
van de groep, en het onderschrijven van de waarden die de groep in stand houden. Vanuit de 

                                                
75 ‘It has been said that if a man love not his fellow man whom he has seen, he cannot love the God whom he 
has not seen. The chances of regard for distant people being effective as long as there is no close neighborhood 
experience to bring with it insight and understanding of neighbors do not seem better’ (LW2:368). 
76 ‘But if [the public] be reestablished … it will be alive and flexible as well as stable, responsive to the complex 
and world-wide scene in which it is enmeshed. While local, it will not be isolated. Its larger relationships will 
provide an inexhaustible and flowing fund of meanings upon which to draw, with assurance that its drafts will 
be honored’ (LW2:370; cf. LW7:349).  
77 ‘The idea of democracy is a wider and fuller idea than can be exemplified in the state even at its best. To be 
realized it must affect all modes of human association, the family, the school, industry, religion. And even as far 
as political arrangements are concerned, governmental institutions are but a mechanism for securing to an idea 
channels of effective operation’ (LW2:325). 
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groep redenerend staat democratie voor het vrijlaten van individuen om naar eigen vermogen 
te handelen in overeenstemming met de gemeenschappelijke belangen van die groep 
(LW2:327-328). Deze opvatting van democratie als amicable cooperation is gefundeerd op 
Deweys concept van gemeenschap waarin het sociaal individu centraal staat (Campbell 
1999:3). Ze vormt een kritiek op kwantitatieve opvattingen van democratie, zoals die van 
Henry Maine, die democratie beschouwen als vertegenwoordiging op basis van het 
individuele stemgedrag van de burgers van een samenleving (Berding 1999:163; EW1:227-
230; LW14:225). In dergelijke democratieopvattingen zijn politieke instituties externe 
middelen om door middel van periodiek te vervullen politieke plichten het individuele 
eigenbelang zeker te stellen (Tiles 1988:206). In Deweys opvatting van democratie gaan 
samenwerking en individueel initiatief samen (LW13:78). 

Een individu maakt deel uit van meerdere groepen in de samenleving. Handelen 
overeenkomstig de belangen van de verschillende groepen kan slechts wanneer die 
verschillende groepen met elkaar interageren. Uit het voorbeeld van de roversbende blijkt dat 
het handelen volgens de habits van een geïsoleerde groep het handelen overeenkomstig de 
habits van andere groepen uitsluit. Door deel uit te maken van verschillende groepen in een 
democratische samenleving kan een individu uitgroeien tot een volledig geïntegreerde 
persoonlijkheid (LW2:328).78 Het karakter van iemand die deel uitmaakt van verschillende 
groepen wordt gevormd door verschillende habits die elk ontstaan in een andere sociale 
context. Berding beschrijft deze opvatting van democratie als ‘een manier waarop mensen 
participeren aan uiteenlopende sociaal-culturele praktijken en –hierdoor– toegang krijgen tot 
sociale betekenissen, anders gezegd: tot cultuur’ (Berding 1999:140). Democratie is dan ook 
geen periodieke bezigheid die slechts in verkiezingstijd actueel is, maar een ‘way of life’ 
(LW13:155; LW14:226) die zich kenmerkt door de habits die verworven worden in het leven 
in een gemeenschap.79 

De twee criteria ter beoordeling van een gemeenschap fungeren tevens ter beoordeling 
van het democratisch gehalte van een samenleving: het aantal en de gevarieerdheid van 
bewust gedeelde interessen en doelen enerzijds en de mate van samenwerking met andere 
vormen van samenleven anderzijds (Garrison 1998:77). Daarom kan Dewey beweren dat 
democratie niet één van de vele mogelijke vormen van samenleven is, maar synoniem is voor 
de idee van gemeenschapsleven (LW2:328). Democratie is voor Dewey het logische en ideale 
doel van menselijk samenleven (Eldridge 1998:107). 

Door het concept van democratie af te leiden uit zijn opvatting van gemeenschap is het 
volgens Dewey wel een ideaal, maar geen utopie (LW2:329). Hetzelfde geldt voor concepten 
                                                
78 A member of a robber band … cannot interact flexibly with other groups. … But a good citizen finds his 
conduct as a member of a political group enriching and enriched by his participation in family life, industry, 
scientific and artistic associations’ (LW2:328). 
79 ‘[D]emocracy is a personal way of individual life; ... it signifies the possession and continual use of certain 
attitudes, forming personal character and determining desire and purpose in all the relations of life’ (LW14:226; 
cf. LW11:217). 
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die traditioneel met democratie verbonden worden. Wanneer democratische concepten los 
worden gezien van het feitelijke menselijke samenleven zijn het niet meer dan uitzichtloze 
abstracties. Dewey laat dit zien aan de hand van de idealen van de Franse Revolutie: de 
concepten van vrijheid, gelijkheid en broederschap (LW2:329). Zonder verwijzing naar een 
gemeenschap wordt vrijheid beschouwd als het zich volledig losmaken van sociale banden. In 
de realiteit zal dit in het ergste geval leiden tot anarchie. Gelijkheid wordt een vorm van 
wiskundige of fysieke identiteit waarbij iedereen door ieder ander te vervangen is. 
Geconcretiseerd leidt dit volgens Dewey tot een middelmatigheid waarbij het 
gemeenschappelijk goede dat door iedereen wordt nagestreefd collectief is in de zin van 
doorsnee en vulgair. Het concept broederschap is moeilijk denkbaar los van gemeenschap. 
Daarom wordt het volgens Dewey meestal door individualistische theorieën veronachtzaamd 
of als een betekenisloos etiket aan de concepten van vrijheid en gelijkheid toegevoegd.  

Wanneer de concepten van vrijheid, gelijkheid en broederschap in verband worden 
gebracht met de ervaring van gemeenschap krijgen ze een geheel andere betekenis. Vrijheid 
wordt dan gezien als de kans van iedereen om zijn of haar persoonlijke mogelijkheden, die 
slechts in samenwerking met anderen volledig benut kunnen worden, te ontplooien. Op die 
manier levert het actualiseren van iemands individuele potenties een positieve bijdrage aan de 
gemeenschap als geheel. Gerelateerd aan de ervaring van gemeenschap wordt gelijkheid het 
naar eigen behoefte en vermogen delen in de consequenties van het gemeenschappelijk 
samenleven. Broederschap verwijst volgens Dewey naar de opvatting van het goede die 
voortkomt uit een gemeenschap waarbinnen iedereen actief participeert en die het handelen 
van iedereen beïnvloedt. Zo beschouwd zijn vrijheid, gelijkheid en broederschap geen zaken 
die van nature bij de mens horen, maar die resulteren uit het leven in een democratische 
gemeenschap (LW2:330). 

Dewey beschouwt zijn democratieconcept als een ideaal dat niet noodzakelijk 
realiseerbaar is, maar wel richtinggevend voor menselijk gedrag (LW2:328; cf. Tiles 
1988:213). Dit ideaal bestaat in brede zin uit ‘to harmonize the development of each 
individual with the maintenance of a social state in which the activities of one will contribute 
to the good of all the others’ (LW7:350). In een smallere politieke betekenis verwijst het 
ideaal van democratie naar een methode om, binnen deze bredere betekenis, de contextuele 
eenheid van de staat te realiseren. Dit vereist het aanwijzen van een regering en het 
omschrijven van haar bevoegdheden (LW2:286) door middel van publieke discussie waaraan 
wordt deelgenomen door een zo groot mogelijk aantal personen.80 Een Deweyaanse 
democraat kenmerkt zich door een actieve participatie aan het gemeenschapsleven (Campbell 
1999:4). Deze democraat zal in zijn of haar hoedanigheid als sociaal individu ofwel lid van 
een gemeenschap (bestaande uit meerdere groepen) deelnemen aan de vorming van habits die 
                                                
80 ‘[T]he democratic method is ... public discussion carried on not only in legislative halls but in the press, 
private conversations and public assemblies’ (LW13:153), ‘The very heart of political democracy is adjudication 
of social differences by discussion and exchange of views’ (LW15:273).  
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het gedrag van het publiek bepalen. Deze democratische participatie is een voorwaarde voor 
het bereiken van ‘emotional appreciation of common interests’ en ‘understanding of social 
responsibilities’ (MW11:57). Deweys democratieconcept bevat een postulaat voor het 
handelen: ‘each individual shall have the opportunity for release, expression, fulfillment, of 
his distinctive capacities, and the outcome shall further the establishment of a fund of shared 
values’ (LW7:350). Volgens Dewey leidt een participatieve democratie niet tot een egoïstisch 
nastreven van het eigenbelang, maar tot het ontdekken van gemeenschappelijke belangen. 
Deze gemeenschappelijke belangen zijn meer dan een rawlsiaanse overlapping consensus in 
de vorm van een politiek-liberale smalle moraal omdat ze voortkomen uit een gedeelde 
ervaring van gemeenschap (cf. Caspary 2000:9). 

Het ideaal van democratie bevat een moreel element omdat het in het teken staat van 
voortdurende publieke probleemoplossing (LW7:350; cf. Caspary 2000:9; Tiles 1988:214).81 
Door actieve deelname aan een democratische samenleving ontstaat de betrokkenheid en 
toewijding die kenmerkend is voor Deweys paradigmatische negentiende-eeuwse 
plattelandgemeenschappen. Het individu is vrij om politiek zijn eigenbelang na te streven. 
Door zijn deelname aan de gemeenschap komt hij of zij tot de conclusie dat dit eigenbelang 
voor een groot deel samenvalt met dat van de gemeenschap en alleen in de gemeenschap 
gerealiseerd kan worden. De verantwoordelijkheid voor en de betrokkenheid bij de 
gemeenschap die zo ontstaat, leidt tot een ethisch in plaats van een kwantitatief 
individualisme (EW1:237; cf. Berding 1999:163). De rol die Dewey in zijn 
democratieconcept inruimt voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke problemen 
duidt op het belang van sociale intelligentie. Het publiek in de Deweyaanse democratische 
samenleving bestaat uit politiek participerende individuen die in een sfeer van amicable 
cooperation meewerken aan de intelligente oplossing van maatschappelijke problemen en 
daardoor een bijdrage leveren aan zowel individuele als sociale groei. Een democratische 
samenleving bevat instituties die ieder afzonderlijk lid van het publiek in staat stellen zich te 
ontwikkelen tot een volwaardig persoon, dat wil zeggen een sociaal individu, ofwel een 
individu dat in vrijheid kiest voor een eigen levenspatroon dat voor een essentieel deel 
overeenkomt met dat van anderen (Hook 1985:xii-xiii). 

 
6.6.3 Het belang van communicatie voor gemeenschapsvorming 
Het menselijk samenleven heeft volgens Dewey een interne, biologische en een externe, 
sociale oorzaak. Biologische aspecten die noodzaken tot samenleven zijn voortplanting en 
opvoeding. Sociale aspecten zijn bijvoorbeeld veiligheid en voedselproductie. Het 
samenleven dat door deze biologische en sociale krachten wordt opgeroepen, kan volgens 
Dewey niet worden aangeduid als samenleving of gemeenschap. Dewey kritiseert de 
                                                
81 Dewey spreekt van ‘the moral sense of democracy as a way of living together’ (LW11:217; cf. Campbell 
1999:4). ‘[D]emocracy is a moral ideal and so far as it becomes a fact is a moral fact’ (LW14:228; cf. 
LW7:349). 
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Aristotelische opvatting die stelt dat mensen van nature sociaal zijn.82 Voor zover mensen 
onbewust sociale relaties aangaan, verschilt hun onderlinge relatie niet van die tussen andere 
natuurlijke lichamen (Tiles 1988:212).83 Een vorm van gemeenschap ontstaat pas wanneer 
mensen zich van de voordelen van hun samenleven bewust worden en deze ook bewust 
nastreven. Het menselijk denkvermogen speelt hierbij een essentiële rol. Het is immers op 
basis van menselijke intelligentie dat bewust bepaalde doelen nagestreefd kunnen worden. 
 Een vereiste voor het proces van gemeenschapsvorming is volgens Dewey het creëren 
van gemeenschappelijke habits. Dit vereist het vermogen tot communicatie (Caspary 
2000:140). Communicatie kan alleen plaatsvinden als handelingen en de gevolgen ervan 
weergegeven kunnen worden door middel van tekens of symbolen (LW2:330). Door middel 
van tekens en symbolen kunnen betekenissen vastgehouden en uitgewisseld worden. Dit 
maakt het mogelijk doelstellingen te construeren en na te streven.84 Door de communicatie 
van betekenissen met behulp van tekens of symbolen worden impulsen omgezet in verlangens 
en doelstellingen. Omdat verlangens en doelstellingen het resultaat zijn van communicatie en 
gedeelde betekenissen, krijgt samenleven (conjoint activity) iets van gemeenschap. Er 
ontstaat zoiets als een sociaal bewustzijn: ‘desire and choice on the part of individuals in 
behalf of activities that, by means of symbols, are communicable and shared by all 
concerned’ (LW2:331). Op een hoger abstractieniveau definieert Dewey gemeenschap als een 
toestand van samenleven waarin energieën omgezet worden in betekenissen die door iedereen 
begrepen worden en waar tijdens gemeenschappelijke handelingen door middel van 
communicatie gebruikt van wordt gemaakt (LW2:331).  
 Niet het samenleven in de betekenis van het leven in een groep, maar in de betekenis 
van het leven in een gemeenschap is typisch menselijk. Het is slechts mogelijk op grond van 
eigenschappen waarmee de mens zich onderscheidt van de overige levende natuur. Toch is 
het leven in een gemeenschap niet aangeboren: ‘Everything which is distinctively human is 
learned, not native’ (LW2:331). Een gemeenschap is niet iets dat kant en klaar met het 
menszijn gegeven is, maar waarnaar voortdurend gestreefd en waaraan voortdurend gewerkt 
moet worden. De mens moet volgens Dewey leren om waarlijk mens te worden, dat wil 
zeggen leren om deel uit te kunnen maken van een gemeenschap. Daarom is het van belang 
om steeds betere manieren van communicatie van betekenissen te zoeken zodat 
                                                
82 ‘[A]ssociation itself is physical and organic, … Human beings combine in behavior as directly and 
unconsciously as do atoms, stellar masses and cells; as directly and unknowingly as they devide and repel’ 
(LW2:330).  
83 ‘Associated activity needs no explanation; things are made that way. But no amount of aggregated collective 
action of itself constitutes a community. … Combined activity happens among human beings; but when nothing 
else happens it passes as inevitably into some other mode of interconnected activity as does the interplay of iron 
and the oxygen of water. What takes place is wholly describable in terms of energy, or, as we say in the case of 
human interactions, of force’ (LW2:330, cf. 353). 
84 ‘[T]he new medium [signs or symbols, L.L.] facilitates calculation, planning, and a new kind of action which 
intervenes in what happens to direct its course in the interest of what is foreseen and desired. … “Force” is not 
eliminated but is transformed in use and direction by ideas and sentiments made possible by means of symbols’ 
(LW2:331). 
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gemeenschappelijke interessen in de consequenties van samenwerking leiden tot 
gemeenschappelijke doelstellingen voor het handelen (LW2:332).85  

Het merendeel van de politieke en sociale problemen van zijn tijd is volgens Dewey te 
wijten aan het ontstaan van een great society die bestaat uit een onrijp publiek.86 Het ontbeert 
de nieuwe omstandigheden aan adequate intellectuele en gemeenschappelijke symbolen ter 
reconstructie van verouderde democratische instituties. De oplossing voor dit probleem ziet 
Dewey in de toegenomen mogelijkheden van communicatie. Door vrije en volledige 
communicatie kunnen volgens Dewey de maatschappelijke problemen beter benaderd worden 
waardoor de great society kan veranderen in een great community. Communicatie maakt de 
gedeelde ervaring mogelijk die noodzakelijk is voor de totstandkoming van een great 
community zodat weer een publiek kan ontstaan dat past bij de huidige materiële stand van 
zaken.87 In Deweys concept van great community speelt vrije en volledige communicatie 
dezelfde rol voor de totstandkoming van intelligente habits als de face-to-facerelaties in zijn 
opvatting van traditionele gemeenschappen. Het streven naar een gemeenschap is een moreel 
streven waarbij de oplossing van maatschappelijke problemen centraal staat en waarbij de 
slaagkans afhankelijk is van inzicht in daadwerkelijk bestaande sociale verhoudingen.88  

 
6.6.4 Inzicht in maatschappelijke problemen 
Kenmerkend voor de sociale constellatie van de great society is dat de consequenties van de 
samenwerking van een relatief klein aantal personen, vaak tengevolge van onrechtvaardige 
machtsverhoudingen, een verstrekkende invloed hebben op het leven van anderen. De 
bestaande politieke instituties zijn incompetent om op een bevredigende wijze om te gaan met 
voor het merendeel van de burgers ongewenste resultaten van het handelen. De burgers 
hebben geen vertrouwen in de politiek en de politici hebben het contact met de burgers 
verloren. De bevolking kan zich slechts vormen tot een publiek als ze in staat is de indirecte 
consequenties op een bevredigende wijze te reguleren. Een vereiste hiervoor is dat de 
indirecte consequenties van het handelen en de problemen die ze veroorzaken niet slechts 
gevoeld, maar ook begrepen worden. Slechts als maatschappelijke problemen tot hun 
oorsprong te traceren zijn, is het mogelijk dat het publiek instituties opricht ter kanalisering 
ervan.  

De belangrijkste vorm van kennis die noodzakelijk is voor de reconstructie van een 
democratisch georganiseerd publiek bestaat uit weet hebben van en inzicht hebben in de 
                                                
85 ‘[F]or [Dewey] democracy was based on faith – faith that intelligence could discover or create shared interests 
sufficient to preserve civilized society’ (Hook 1985:xxiii).  
86 ‘Evils which are uncritically and indiscriminately laid at the door of industrialism and democracy might, with 
greater intelligence, be referred to the dislocation and unsettlement of local communities’ (LW2:367). 
87 ‘Till the Great Society is converted into a Great Community, the Public will remain in eclipse. 
Communication can alone create a great community. Our Babel is not one of tongues but of the signs and 
symbols without which shared experience is impossible’ (LW2:324). 
88 ‘[A]ssociation itself is physical and organic, while communual life is moral, that is emotionally, intellectually, 
consciously sustained (LW2:330). 
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consequenties van het gedrag van de burgers. In de traditionele plattelandgemeenschappen 
behoorde deze kennis tot de gedeelde alledaagse ervaring. Volgens Dewey beschikt het 
onrijpe publiek in zijn tijd niet over voldoende van deze vorm van common sense kennis. 
Dewey noemt twee criteria waaraan in zijn tijd voldaan moet zijn om kennis te verwerven die 
in dienst staat van de democratische regulering van het menselijk handelen: vrijheid van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek en vrijheid van distributie van de resultaten die dit 
onderzoek oplevert (LW2:339). Vrijheid van meningsuiting ofwel vrije communicatie is een 
vereiste voor het realiseren van deze twee criteria. Een begrenzing van deze vrijheid beperkt 
de waarde van sociaal-wetenschappelijk onderzoek, vervormt de publieke opinie (LW2:339) 
en voorkomt de mogelijke oplossing van maatschappelijke problemen.89 
 
6.6.5 Sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
Dewey ziet de wetenschappelijke gemeenschap als model voor de ideale democratische 
gemeenschap (cf. Kloppenberg 1994:79).90 De wetenschappelijke gemeenschap, waarin 
iedereen binnen het kader van het heersende paradigma kritiek mag leveren op de opvattingen 
van ieder ander en zijn eigen opvattingen aan de kritiek van anderen blootstelt, is een 
democratische gemeenschap bij uitstek. Er is in principe geen sprake van onrechtvaardige 
machtsverhoudingen die opvattingen en overtuigingen sturen. Afwijkende meningen worden 
niet genegeerd, maar gezien als een uitdaging voor het heersende paradigma (LW13:135). 
Wanneer afwijkende meningen functioneel zijn, veranderen ze de theorie en dragen ze bij aan 
het probleemoplossend vermogen ervan. Dewey is zich er natuurlijk van bewust dat dit een 
geïdealiseerde beschrijving van wetenschap is. Dewey ziet deze kijk op de wetenschap, die 
zich kenmerkt door het geloof in vooruitgang, in de functionele betekenis van 
probleemoplossend vermogen, als een geschikt voorbeeld voor zijn ideaal van een 
democratische gemeenschap (Caspary 2000:64-66). 

Wetenschap staat voor Dewey primair in dienst van de oplossing van problemen 
waarmee de mens wordt geconfronteerd. De sociale wetenschappen hebben betrekking op de 
belangrijkste problemen: de problemen van het menselijk samenleven. Het bedrijven van 
wetenschap dat niet in functie staat van problemen die het menselijk handelen blokkeren, 
maar gedreven wordt door een streven naar esthetisch of intellectueel genot, keurt Dewey af 
(Caspary 2000:59, 70).91 Zo beschouwd is wetenschap voor Dewey in essentie toegepaste 
wetenschap. 
                                                
89 ‘For what is the faith in democracy ... except faith in the capacity of the intelligence of the common man to 
respond with commonsense to the free play of facts and ideas which are secured by effective guarantees of free 
inquiry, free assembly and free communication?’ (LW14:227). 
90 In Freedom and Culture spreekt Dewey van: ‘the potential alliance between scientific and democratic method 
and the need of consummating this potentiality in the techniques of legislation and administration’ (LW13:135). 
91 ‘Science is converted into knowledge in its honorable and emphatic sense only in application ... The 
glorification of pure science ... is a rationalization of an escape; it marks a construction of an asylum of refuge, a 
shirking of responsibility’ (LW2:344-345). ‘When th[e] social relationship of persons particularly engaged in 
carrying on the enterprise of knowing is forgotten and the class becomes isolated, inquiry loses stimulus and 
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 Dewey is tegenstander van een te ver doorgevoerde specialisering binnen de 
wetenschappen. De samenhang tussen de wetenschappen gaat zo verloren. Daarnaast dreigt 
het contact met de maatschappelijke realiteit verloren te gaan waardoor wetenschap te veel 
zuivere wetenschap wordt en het toegepast karakter verdwijnt. Wetenschap die te 
specialistisch is, is vaak te moeilijk of te abstract om door het publiek begrepen te worden. 
Hierdoor neemt haar vermogen af om als leverancier van kennis functioneel te zijn bij 
ethische deliberatie in dienst van de oplossing van maatschappelijke problemen. 

Er is hier bij Dewey geen sprake van sciëntisme in de betekenis van een verheerlijking 
van de moderne natuurwetenschap en het propageren van de overname van de 
natuurwetenschappelijke methode in de sociale wetenschappen. Waar Dewey de nadruk op 
legt, is het belang van de toepassing van de resultaten van de sociale wetenschappen bij de 
oplossing van maatschappelijke problemen.92 
 
6.6.6 Vrije communicatie van sociaal-wetenschappelijke kennis  
Dewey gaat ervan uit dat kennis zowel communicatie als inzicht veronderstelt. Daarom wijst 
hij op het belang van de vrije communicatie van de resultaten van sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek.93 Een vereiste voor de groei van een politieke democratie is dat de resultaten van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek ten grondslag liggen aan de publieke opinie (LW2:345) 
die op haar beurt aan de basis ligt van de oplossing van maatschappelijke problemen. Een 
goed functionerende publieke opinie vereist voortdurend sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
(LW2:346). Dewey geeft de voorkeur aan de term opinie boven kennis. Kennis verwijst naar 
iets in het verleden, terwijl opinie gerichtheid op de toekomst impliceert.  

Het is volgens Dewey verkeerd te denken dat, nu vrijheid van meningsuiting wettelijk 
vastgelegd is, er ook daadwerkelijk sprake is van vrije communicatie. De vrije communicatie 
van wetenschappelijke kennis kan op verschillende manieren worden geblokkeerd. Enerzijds 
zijn er externe krachten die een barrière kunnen vormen voor de verspreiding van kennis. 
Voorbeelden hiervan zijn corporatieve beheersing van de media en manipulatie van 
informatie door individuen of groepen in de samenleving. Daarnaast kunnen verschillen in 
religie, etniciteit en sociale klasse externe hindernissen vormen voor vrije communicatie 
tussen de leden van een publiek (Eldridge 1998:99; MW14:58).94 Anderzijds kunnen er 
mentale krachten in de vorm van verouderde concepten zijn die de vrije verspreiding van 
kennis blokkeren (Caspary 2000:24). Vrije communicatie van sociale kennis vergt concepten 

                                                                                                                                                  
purpose. It degenerates into sterile specialization, a kind of intellectually busy work carried on by socially 
absent-minded men’ (MW12:164). 
92 Het sociale domein wordt volgens Dewey in mindere mate door onveranderlijke wetmatigheden beheerst dan 
het fysieke. Daarnaast is het sociale domein belangrijker dan het fysieke voor het menselijke welzijn. Daarom 
beschouwt Dewey sociaal-wetenschappelijk onderzoek als ‘de waardevolste en tevens moeilijkste vorm van 
onderzoek’ (LW2:350). 
93 Volgens Sleeper is Deweys concept van communicatie het belangrijkste aspect van zijn hele filosofie (cf. 
Sleeper 1986:118; Fott 1998a:85). 
94 ‘[E]verything which bars freedom and fullness of communication sets up barriers that divide human beings 
into sets and cliques, into antagonistic sects and factions, and thereby undermines the democratic way of life’ 
(LW14:227-228). 
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van sociaal-wetenschappelijke kennis die instrumenteel zijn voor de verspreiding van deze 
kennis. Het publiek is er volgens Dewey in het begin van de twintigste eeuw niet aan gewend 
de resultaten van de wetenschap te gebruiken bij het oplossen van maatschappelijke 
problemen. Dit komt doordat de wetenschap zich in het verleden vooral heeft gericht op 
dingen die ver van het menselijk samenleven af staan. Vergeleken met de fysica die al 
eeuwen bestaat en zich richt op de levenloze natuur staat de psychologie, als wetenschap die 
gericht is op problemen met betrekking tot het menselijk handelen, nog in haar 
kinderschoenen.95 Ook de toepassingen van de moderne natuurwetenschap zijn volgens 
Dewey nog teveel gericht op de materiële gemakken van het leven en functioneren niet in het 
menselijk leven. Ze staan vooral ten dienste van een kleine bezittende klasse in de 
samenleving. Volgens Dewey dient voor de mens de mensheid in het centrum van de 
belangstelling te staan en niet het rijk van de fysica. De wetenschap zal pas een rol spelen in 
het leven wanneer zij in dienst staat van de creatie van een effectief publiek. Het is een grote 
fout de natuurwetenschappelijke kennis niet te beschouwen in haar relatie tot het menselijk 
samenleven (LW2:345). Hierdoor heeft zich een foutief concept ontwikkeld van de status en 
het vermogen van sociaal-wetenschappelijke kennis en bevindt deze kennis zich nog in een 
infantiel stadium (LW2:340).  

Bij de communicatie van sociaal-wetenschappelijke kennis is het van belang dat de 
betekenis ervan duidelijk is. Nieuwe kennis krijgt betekenis als de consequenties ervan 
bekend zijn. Zonder inzicht in de consequenties is nieuwe kennis slechts nieuws in de 
letterlijke betekenis: gebeurtenissen die een breuk vormen met het oude en het bekende. 
Dewey wijst op het triviale en sensationele karakter van veel wat tegenwoordig voor nieuws 
doorgaat. Nieuws is het zeker, maar door gebrek aan enige relatie met en integratie in 
voorafgaande gebeurtenissen blijft de betekenis ervan onduidelijk (LW2:347). Sociaal-
wetenschappelijk onderzoek moet een belangrijke rol spelen bij de dagelijkse verschaffing en 
interpretatie van betekenisvol nieuws (cf. MW9:153).  

Van belang hierbij is dat er niet sprake is van propaganda, maar van een vrije 
verschaffing van nieuws en dat het nieuws gebracht wordt op een manier waarop het 
toegankelijk is voor de leden van het publiek.96 Dit vergt een subtiele en levendige kunst van 
communicatie van de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek. De moderne 
technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Door een bijdrage te leveren aan de verwerving, 
verwerking en verspreiding van sociaal-wetenschappelijke kennis zal ze niet het leven van de 
mens gaan beheersen, maar dit leven verrijken. Dit zal uiteindelijk leiden tot een 
democratische gemeenschap, want ‘democracy is a life of free and enriching communication. 

                                                
95 ‘Things which had the most outlying and indirect connection with human interests had to be mastered in some 
degree before inquiries could completely converge upon man himself’ (LW2:342). 
96 ‘Presentation is fundamentally important, and presentation is a question of art. … The freeing of the artist in 
literary presentation, in other words, is as much a precondition of the desirable creation of adequate opinion on 
public matters as is the freeing of social inquiry’ (LW2:349). 
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… It will have its consummation when free social inquiry is indissolubly wedded to the art of 
full and moving communication’ (LW2:350; cf. Eldridge 1998:100).  

 De verspreiding van de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek is volgens 
Dewey een voorwaarde voor het ontstaan van een publiek in de hedendaagse samenleving. 
Sociaal-wetenschappelijke informatie is geen doel op zich, maar staat in functie van 
hernieuwde shared experiences die voorheen ontsproten aan face-to-faceverhoudingen. De 
nieuwe gedeelde ervaringen zijn gereconstrueerd omdat ze niet zoals de vroegere gedeelde 
ervaringen gebaseerd zijn op commom sense kennis, maar op sociaal-wetenschappelijke 
kennis (Kaufman-Osborn 1984:1148-1150). Slechts in sociale situaties die zich kenmerken 
door gedeelde ervaringen kan ontsnapt worden aan de onwetendheid, vooringenomenheid en 
lichtzinnigheid die kenmerkend zijn voor het leven in een great society en kan informatie een 
bijdrage leveren aan het persoonlijk begrip en inzicht dat noodzakelijk is voor de sociale en 
politieke gezondheid van de hedendaagse gemeenschap (LW2:371, 372; cf. Kaufman-Osborn 
1984:1150). 
 
6.6.7 Conflictoplossing  
Deweys concept van democratie leidt tot het ideaal van een democratisch georganiseerd 
publiek dat samenleeft in een gemeenschap en in staat is de maatschappelijke problemen 
waarmee het wordt geconfronteerd op intelligente wijze op te lossen. Dewey streeft naar 
gemeenschappen die zo zijn georganiseerd dat de ontwikkeling van een afzonderlijk individu 
een bijdrage levert aan de ontwikkeling van alle andere individuen (Caspary 2000:12). Dit is 
alleen mogelijk als er sprake is van een bepaalde mate van overeenkomst met betrekking tot 
de opvatting van wat beschouwd moet worden als ontwikkeling in positieve zin, zelfrealisatie 
of concept van het goede. In de great community is er sprake van een soort volonté générale 
die op democratische wijze tot stand is gekomen.97 Dit vergt volgens Dewey voortdurende 
conversatie tussen de leden van het publiek.98 Deze publieke discussies in functie van de 
oplossingen van maatschappelijke problemen dient plaats te vinden op basis van gelijkheid, 
dat wil zeggen op basis van individuele behoefte en individueel vermogen. Discussiepartners 
dienen elkaar als gelijkwaardig te erkennen en te beschikken over in de samenleving 
aanwezige kennis (Eldridge 1998:99). Daarnaast dienen ze eerlijkheid te betrachten bij het 
verwoorden van de eigen en andermans opvatting en de representatie van feiten. Aan deze 
voorwaarden voor publieke probleemoplossing dient voortdurend gewerkt te worden.99  

                                                
97 ‘There is generated what, metaphorically, may be termed a general will and social consciousness: desires and 
choice on the part of individuals in behalf of activities that, by means of symbols, are communicable and shared 
by all concerned’ (LW2:331). 
98 ‘The method of democracy ... is to bring these conflicts out into the open where their special claims can be 
seen and appraised, where they can be discussed and judged in the light of more inclusive interests than are 
represented by either of them separately’ (LW11:56; cf. MW9:226; 12:189-190). 
99 ‘The essential need, in other words, is the improvement of the methods and conditions of debate, discussion 
and persuasion’ (LW2:365).  
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 Wat Dewey niet voor ogen heeft met zijn concept van publieke probleemoplossing is de 
schijnbare opheffing van meningsverschillen door het sluiten van compromissen. Een 
compromis komt tot stand doordat één of meerdere deelnemers ‘water bij de wijn doen’. 
Anderzijds kan het voorkomen dat door gebruikmaking van bestaande machtsverhoudingen, 
onder het mom van wederzijdse instemming, zwakkere partijen worden gemanipuleerd 
(Caspary 2000:38). Er is bij Dewey ook geen sprake van het zoeken naar een overlapping 
consensus van verschillende opvattingen. Dewey gaat ervan uit dat publieke 
conflictoplossing, gebaseerd op respectvolle communicatie en gebruikmakend van de 
resultaten van sociaal-wetenschappelijke kennis, gemeenschap genereert. 

Deweys concept van intelligentie dat ik op individueel niveau besproken heb in 
paragraaf 4.3 komt hier terug in de vorm van sociale intelligentie. Analoog aan het 
werkschema van menselijke intelligentie lost de democratische gemeenschap door middel van 
een proces van publieke deliberatie maatschappelijke problemen op (LW13:177).100 Door 
publieke discussie komt het publiek tot de gezamenlijke overtuiging van de gewenste 
doelstellingen ofwel ends-in-view voor het gemeenschappelijk handelen en de vereiste 
bijdrage hieraan van iedereen afzonderlijk. Hierbij gaat het publiek uit van de gedeelde 
opvattingen en ervaringen die het als gemeenschap bezit. Samen met de resultaten van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek onderwerpt het publiek deze opvattingen aan een morele 
deliberatie die verloopt volgens een imaginaire dramatische repetitie waarbij realistische en 
wenselijke toekomstige beslissingsmogelijkheden op hun consequenties worden beoordeeld. 
Ten gevolge van de processtructuur van de samenleving zullen de gekozen doelstellingen 
steeds voorlopig zijn en voortdurend bijgesteld moeten worden. Hierdoor zal de opvatting 
met betrekking tot goede handelingen, de Deweyaanse volonté générale waarop het 
gemeenschapsgevoel is gebaseerd, ook steeds veranderen.  

Overeenkomstig Deweys theorie van de ervaring is conflict als kenmerk van een 
procesmatige werkelijkheidsopvatting ook in zijn politieke theorie de motor van vooruitgang. 
Zijn concept van participatieve democratie is opgebouwd rond zijn concept van groei. 
Participatieve democratie als ‘de politieke manifestatie van de wetenschappelijke methode’ 
krijgt bij Dewey vorm als publieke conflictoplossing door middel van de reconstructie van 
publieke, sociaal-politieke concepten (Archambault 1974:xvii). Door middel van publieke 
morele deliberatie gebaseerd op ‘the habit of amicable cooperation’ reconstrueren de 
deelnemers nieuwe symbolen in de vorm van politieke concepten die beter afgestemd zijn op 
contemporaine maatschappelijke toestanden (LW14:228; Caspary 2000:24). In tegenstelling 
tot opvattingen die bij conflictoplossing de nadruk leggen op compromis of 
gemeenschappelijke opvattingen, ligt bij Dewey de nadruk op reconstructie of verandering 
van concepten gebaseerd op gedeelde ervaringen binnen een sociale gemeenschap. Dewey 
                                                
100 ‘Abraham Lincoln, left as his heritage the statement that democracy is Government of, for, and by the people. 
I have italicized the preposition “by” because government cannot possibly be by the people save when and 
where the freedom of intelligence is publicly and actively supported’ (LW17:473-474). 
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gaat er niet van uit dat maatschappelijke problemen ooit voorgoed opgelost kunnen worden. 
Het ideaal van een probleemloze samenleving beschouwt Dewey niet alleen als irrealistisch, 
maar ook als onwenselijk, want alleen beheerst conflict biedt de mogelijkheid tot sociale 
groei (Campbell 1999:10).101 

Volgens Dewey is het publiek er in zijn tijd niet aan gewend sociaal-maatschappelijke 
zaken, overeenkomstig Deweys concept van morele deliberatie, op experimentele wijze te 
benaderen.102 Het gevolg is dat uit angst voor een dergelijke onbekende benadering van 
sociaal-maatschappelijke problemen de eerbied voor bestaande instituties toeneemt.103 Dewey 
spreekt van een sociale pathologie in de samenleving die ‘works powerfully against effective 
inquiry into social institutions and conditions’ (LW2:341) en zich uit in allerlei vormen van 
weerstand tegen verandering van bestaande sociaal-maatschappelijke toestanden. Dewey ziet 
daarom een belangrijke rol weggelegd voor het onderwijs voor het aanleren van een bepaalde 
attitude die mensen ertoe leidt in vrijheid te kiezen voor een participatief democratische 
samenleving die op intelligente manier omgaat met de maatschappelijke problemen die zich 
voordoen. Alleen een dergelijke samenleving leidt tot het leven in een gemeenschap dat zich 
kenmerkt door een voortdurende groei van zowel elk individu afzonderlijk als de 
samenleving als geheel. 
 
6.6.8 Conclusie 
Dewey beschouwt de transitie van een samenleving (great society) naar een gemeenschap 
(great community) als voorwaarde voor het ontstaan van een democratische staatsvorm 
waarbij individuen deelhebben aan creatieve vrijheid. Deze creatieve vrijheid als ‘that secure 
release and fulfillment of personal potentialities which take place only in rich and manifold 
association with others’ (LW2:329), stelt hen in staat een leven te leiden van voortdurende 
groei ofwel enriched experience. Deweys concept van gemeenschap waarbij sprake is van 
een grote mate van overeenkomst tussen individuele en gemeenschappelijke waarden kan 
beschouwd worden als kritiek op het neoliberale individualisme van zijn tijd (Tröhler 
2000:160). Deze kritiek leidt tot een concept van het individu waarbij individuele 
ontwikkeling en sociale samenwerking samengaan. Deweys concept van participatieve 
democratie laat mensen als leden van een gemeenschap vrij in het kiezen van de politieke 
concepten die volgens hen het meest geschikt zijn om te fungeren als theoretische 

                                                
101 ‘[I]t might even be admitted that a society in which there was no opposition of interests would be sunk in a 
condition of hopeless lethargy’ (LW13:125). ‘To take as far as possible every conflict which arises – and they 
are bound to arise – out of the atmosphere and medium of force, of violence as a means of settlement into that of 
discussion and of intelligence, is to treat those who disagree – even profoundly – with us as those from whom 
we may learn, and in so far, as friends’ (LW14:228).  
102 ‘Men have got used to an experimental method in physical and technical matters. They are still afraid of it in 
human concerns’ (LW2:341). 
103 ‘As supernatural matters have progressively been left high and dry upon a secluded beach, the actuality of 
religious taboos has more and more gathered about secular institutions, especially those connected with the 
nationalistic state’ (LW2:341). 
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onderbouwing van de instituties in de samenleving. Met behulp van geïnformeerde publieke 
discussie kiezen zij na grondige morele deliberatie uit een reeks van als hypothesen 
geformuleerde, gereconstrueerde politieke concepten die uiteindelijk slechts 
proefondervindelijk op hun werkelijke waarde kunnen worden beoordeeld (cf. Ryan 2002:4). 
Participatieve democratie als politieke manifestatie van de wetenschappelijke methode krijgt 
bij Dewey vorm als coöperatief experiment (Campbell 1999:10). Het is deze eis van 
participatieve betrokkenheid van burgers waardoor Deweys democratieconcept zich 
onderscheidt van meer conventionele opvattingen van formele politieke democratie (Hook 
1985:xvii). Filosofen helpen bij de reconstructie van politieke concepten, maar bepalen niet 
de uiteindelijke keuze ervan. Sociale wetenschappers bepalen in Deweys opvatting niet het 
sociale beleid, maar leveren kennis die noodzakelijk is voor het proces van publieke 
deliberatie. Ook politici die zich professioneel bezighouden met het bestuur van de staat 
hebben niet het laatste woord met betrekking tot de creatie van politieke instituties. De 
specialisten, die door de democratisch realisten een belangrijke rol krijgen toebedeeld bij het 
bestuur van de staat, worden bij Dewey tot belangrijke hulpmiddelen voor het publiek om 
zichzelf te besturen (cf. Hickman 2001:138-141). In tegenstelling tot het politieke denken van 
Plato wordt bij Dewey de ‘gewone man of vrouw’ niet uitgesloten van politieke participatie 
(Berding 1999:165). Dewey wil het platonische beginsel dat stelt dat de meest geschikte 
persoon de juiste plaats in de samenleving dient in te nemen, realiseren in een klasseloze 
maatschappij die zich kenmerkt door vrijheid en gelijkheid (Eldridge 1998:107; Hook 
1985:xiv).  
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Hoofdstuk 7: Opvoeding en Onderwijs  
 
7.1 Inleiding 
De overgang in deze studie van ethiek en politieke filosofie naar opvoeding en onderwijs is 
niet arbitrair. Het is evident dat de thematiek van opvoeding en onderwijs een centrale plaats 
inneemt in een filosofie die zich vooral richt op het menselijk handelen. Onderwijs bereidt de 
leerlingen immers voor om goed te kunnen functioneren in situaties buiten de school. In het 
leven buiten de school komt het individu voor keuzen te staan met betrekking tot de meest 
gewenste vorm van handelen. Vaak zijn dit morele of politieke keuzen. Dewey beschouwt het 
onderwijs dan ook als een belangrijk instituut voor de morele en politieke opvoeding van het 
kind. Onderwijs dient een bijdrage te leveren aan het vermogen tot reconstructie van de 
samenleving tot een steeds beter functionerende maatschappij: een maatschappij die in staat is 
voortdurend haar instituties aan te passen aan veranderingen in de samenleving. Onderwijs is 
voor Dewey bij uitstek een van de instituties die in het politieke domein, dat bij hem breder is 
dan regering en staat, een centrale rol spelen. Dewey ziet het als een belangrijke taak van de 
samenleving om ervoor te zorgen dat het onderwijs openstaat voor alle kinderen zodat 
iedereen in staat wordt gesteld een bijdrage te leveren aan maatschappelijke vooruitgang. 

In dit hoofdstuk zal ik geen volledige uiteenzetting geven van Deweys philosophy of 
education.1 Op dit gebied is er een uitgebreide selectie van wetenschappelijke literatuur 
voorhanden (cf. Garrison 1995). Ook in Nederland is er de laatste twee decennia het nodige 
onderzoek verricht naar verschillende aspecten van Deweys opvatting over opvoeding en 
onderwijs (cf. Biesta, Miedema, Berding 1997:345). Ik zal alleen die onderwerpen bespreken 
die in het verlengde liggen van Deweys antropologie en de onderwerpen die van belang zijn 
voor zijn concept van een democratische samenleving. Deweys concept van ervaring zal 
hierbij steeds als rode draad fungeren, omdat ik met behulp van dit centrale begrip uit zijn 
filosofie zijn denken over opvoeding en onderwijs zal interpreteren. In paragraaf 7.1 geef ik 
een inleiding op de philosophy of education waarbij aandacht wordt besteed aan de 
pedagogische discussie waarbij Dewey aansluit en waarop hij een eigen antwoord geeft. In 
paragraaf 7.2 en 7.3 zal ik Deweys opvattingen over opvoeding en onderwijs verder 
uitwerken. Hierbij neem ik zijn antidualistische benadering van de filosofie als uitgangspunt. 
In de daaropvolgende paragrafen zal ik bij de bespreking van Deweys philosophy of 
education vooral aandacht besteden aan de rol die concepten als intelligentie, gemeenschap 

                                                
1 Het is moeilijk om een adequate Nederlandse vertaling van education te vinden. Het Engelse education 
verwijst niet eenduidig naar pedagogiek of onderwijs. Vertalingen van philosophy of education met wijsgerige 
pedagogiek of onderwijsfilosofie zijn dan ook strikt genomen onjuist (Steffens 1973/1974:131-132). Biesta en 
Miedema vertalen education in John Dewey, Ervaring en Opvoeding met opvoeding (Biesta, Miedema 1999). 
De term opvoeding doet echter onvoldoende recht aan het feit dat de philosophy of education zich voornamelijk 
richt op het in scholen geïnstitutionaliseerd onderwijs (Steffens 1973/1974:139). In navolging van Berding 
(1999) zal ik education zoveel mogelijk vertalen met ‘opvoeding en onderwijs’ en philosophy of education 
onvertaald laten. 
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en moraliteit spelen. Tenslotte wijs ik op de functie die Dewey voor opvoeding en onderwijs 
ziet weggelegd bij het bewerkstelligen van een democratische samenleving. 
 
7.1.1 ‘Philosophy of education’ 
Tijdens zijn langdurig werkzaam leven heeft Dewey een groot aantal teksten geschreven over 
opvoeding en onderwijs.2 Niet alleen in de Verenigde Staten en Europa, maar ook in niet-
westerse landen als China en Turkije hebben zijn pedagogische ideeën invloed uitgeoefend op 
het onderwijs.3 Vanaf zijn eerste publicaties tot op de dag van vandaag hebben zijn 
educatieve opvattingen bij pedagogen, filosofen en mensen uit de onderwijspraktijk de meest 
uiteenlopende reacties opgeroepen. Hoewel sommige theoretici Dewey beschouwen als de 
belangrijkste onderwijsfilosoof in het Engelse taalgebied, zien anderen hem als veroorzaker 
van al het slechte dat het onderwijs in de laatste eeuw is overkomen (Garrison 1997:63; Soltis 
1997:ix; Kilpatrick 1989:447; cf. Diggins 1994:305; Westbrook 1991:501, n. 8).  

Wijsgerige reflectie op opvoeding en onderwijs wordt in de Verenigde Staten sinds het 
laatste kwart van de negentiende eeuw aangeduid met de term philosophy of education. Zeker 
tot halverwege de twintigste eeuw kan Dewey beschouwd worden als belangrijkste 
vertegenwoordiger van deze stroming. Zijn Democracy and Education (1916; MW9) heeft 
lang als een soort manifest van de philosophy of education gefungeerd (Steffens 
1973/1974:136). Andere belangrijke grondleggers van de philosophy of education zijn John 
A. MacVannel (Outline of a Course in the Philosophy of Education, 1912), Herman H. Horne 
(Philosophy of Education, 1907) en William Torrey Harris. 

In Deweys korte tekst My Pedagogical Creed (1897; EW5:84-95) zijn al veel 
pedagogische opvattingen te vinden die in de volgende vijf decennia in zijn werk terugkeren 
en verder worden uitgediept. Veel betreurenswaardige toestanden in het onderwijs van zijn 
tijd zijn volgens Dewey terug te voeren op de invloed van filosofische en psychologische 
theorieën. De vele drogredenen en dualismen waar deze theorieën gebruik van maken, vinden 
hun weerslag in slechte visies op opvoeding en onderwijs. In Democracy and Education, dat 
ook tegenwoordig nog door velen wordt beschouwd als Deweys magnum opus op het gebied 
van zijn philosophy of education, probeert Dewey deze drogredenen te ontmaskeren en te 
vervangen door een theorie die volgens hem op een hoger en inclusiever niveau ligt 
(LW13:3).4 

Aan het eind van de negentiende en in het begin van de twintigste eeuw wordt in de 
Verenigde Staten het denken over opvoeding en onderwijs gedomineerd door een drietal 

                                                
2 In de vijfdelige Cyclopedia of Education (1911-1913) neemt Dewey meer dan honderd lemma’s voor zijn 
rekening (cf. Neubert 1998:148, n. 2; cf. MW6, 7). 
3 Na een verblijf van 33 maanden in China en Japan (januari 1919 - oktober 1921) ging Dewey op educatieve 
missies naar Turkije, Mexico, de Sovjet-Unie en Zuid-Afrika (cf. Martin 2002:336-337). 
4 In 1918 laat Dewey op basis van Democracy and Education een sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
verrichten onder Poolse immigranten in Philadelphia met als doel een verbetering van de sociaal-
maatschappelije positie van deze groep (cf. Martin 2002:280-285). 
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pedagogische stromingen: het Noord-Amerikaans fröbelianisme, het Noord-Amerikaans 
herbartianisme en de Child-Studybeweging. De wortels van deze stromingen, die vooral 
gericht zijn op een antropologische en leerpsychologische benadering van het kind, liggen in 
het Europese continent (Berding 1999:15). Deweys filosofische opvattingen met betrekking 
tot opvoeding en onderwijs ontwikkelen zich in discussie met de in zijn tijd heersende 
opvattingen op dit gebied. Daarom zal ik de genoemde pedagogische stromingen kort 
bespreken. Daarnaast zal ik kort ingaan op de voor Deweys denken over opvoeding en 
onderwijs belangrijke beweging van de progressive education. Vervolgens maak ik enkele 
inleidende opmerkingen over Deweys philosophy of education en de rol die de concepten 
impuls en habit hierin spelen.  
 
7.1.2 Pedagogische stromingen  
Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852) richt zich vooral op de ontwikkeling van 
kleine kinderen. 5 Als kind van de romantiek houdt Fröbel er de opvatting op na dat het heelal 
wordt beheerst door een kosmische wet. Het onderwijs in zijn kindergarten is gericht op het 
spelen met voorwerpen die de vorm hebben van zogenaamde kosmische symbolen: de bol, de 
kubus en de cilinder. Het spelen met dergelijke voorwerpen accentueert de dialectische 
ontwikkeling van het kind volgens de kosmische wet. Onder de Noord-Amerikaanse 
aanhangers van Fröbels romantisch en symbolisch idealisme ontstaan een drietal scholen die 
elk de nadruk leggen op een ander aspect van Fröbels leer. De traditionalisten onder hen 
werden vertegenwoordigd door William Torrey Harris.6 Met Hegels opvatting van 
zedelijkheid in gedachten ziet Harris het doorgeven van de bestaande maatschappelijke 
verhoudingen als het allesbepalende doel van de opvoeding. De onderwijsmethoden dienen 
aan dit doel ondergeschikt te zijn. Fröbels opvattingen worden gedeeltelijk door Dewey in 
praktijk gebracht in zijn Laboratory School (Biesta, Miedema 1999:21). 

Het denken van Georg Friedrich Herbart (1776-1841) vindt in de Verenigde Staten zijn 
weerslag in het lager onderwijs (Berding 1999:83). Herbart en zijn volgelingen gaan ervan uit 
dat de ontwikkeling van het individuele kind parallel loopt aan de ontwikkeling van de 
mensheid. De aangeboden leerstof moet daarom de ontwikkeling van de mensheid adequaat 
weergeven. Daarbij is het van belang dat het kind in een bepaald stadium van zijn 
ontwikkeling geconfronteerd wordt met de voor dat stadium gepaste leerstof die op zijn beurt 
overeenkomt met een bepaalde episode uit de ontwikkeling van de mensheid. De Noord-

                                                
5 In het kader van deze studie kunnen de genoemde pedagogische stromingen slechts summier en onvolledig 
weergegeven worden. Voor een uitgebreide en heldere beschrijving van de Noord-Amerikaanse erfgenamen van 
Fröbel en Herbart, alsmede de Child Study en de progressive education, en de discussie die Dewey met deze 
pedagogische stromingen aangaat bij de ontwikkeling van zijn eigen inzichten, zie het proefschrift van Joop 
Berding (Berding 1999). 
6 Harris was minister van onderwijs (U.S. commissioner of education) van 1889 tot 1906. Dezelfde Harris 
keurde als redacteur van het Journal of Speculative Philosophy in 1881 Deweys eerste artikel goed voor 
publicatie (cf. Berding 1999:76, n. 17).  
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Amerikaanse neoherbartianen vinden die leerstof vooral in klassieke teksten waarbij ze een 
sterke voorkeur hebben voor geschiedenis en literatuur. Literaire teksten onderrichten het 
kind in de morele ontwikkeling van de mensheid (Berding 1999:84-85). Neoherbartianen als 
Charles DeGarmo en de broers Charles en Frank McMurray plaatsen in hun 
opvoedingstheorie de natuurlijke impulsen van het kind voorop. Zij beschouwen didactiek en 
leerstof als secundair aan de expressieve wil van het kind (Westbrook 1991:98; cf. Oelkers 
2000:289, n. 32). 

De derde stroming die aan het begin van de twintigste eeuw in de Verenigde Staten het 
denken over opvoeding en onderwijs beïnvloedt, is de Child-Studybeweging waarvan G. 
Stanley Hall de grondlegger is. Deze stroming, die zich baseert op inzichten van Rousseau, 
Pestalozzi, Fröbel en Herbart, kenmerkt zich door een sterk wetenschappelijke aanpak 
(Berding 1999:77, n. 18). Met behulp van de vragenlijst-methode en psychologische 
experimenten proberen de aanhangers van de Child-Studybeweging de ontwikkeling van 
kinderen zo goed mogelijk in beeld te brengen. Net als bij de neoherbartianen is het onderwijs 
van de Child-Studybeweging kindgecentreerd. De leerkracht moet het kind zoveel mogelijk 
‘met rust laten’ en zich vooral richten op zijn geestelijke en lichamelijke gezondheid (Berding 
1999:32-35). De Child-Studybeweging kenmerkt zich niet door originele pedagogische 
inzichten, maar moet gezien worden als ‘een mix van heel verschillende disciplines, gericht 
op de verbetering van pedagogische praktijken’ (Berding 1999:34; cf. Menand 2001:271). 

Een laatste ‘stroming’ die van belang is voor de ontwikkeling van Deweys philosophy 
of education is de progressive education. Progressive education staat voor ‘een breed 
spectrum van initiatieven, activiteiten en denkrichtingen’ die gedurende het laatste kwart van 
de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw een stempel drukken op het denken 
over opvoeding en onderwijs in de Verenigde Staten (Berding 1999:145). Veel auteurs zijn 
dan ook terughoudend bij het geven van een definitie voor deze beweging. Kenmerkend voor 
de vertegenwoordigers van de progressive education is dat zij in hun verzet tegen het 
cultureel-maatschappelijk reproductivisme van het traditionele onderwijs pleiten voor 
onderwijs dat meer afgestemd is op de capaciteiten, interessen en behoeften van de 
individuele leerling. Naast aandacht voor de cognitieve aspecten van het onderwijs wijzen de 
progressieven op het belang van emotionele, artistieke en creatieve ontwikkeling van het 
kind. Zij vervangen de bestaande vorm van leren, die vooral bestaat uit het reciteren van 
bestaande kennis, door een vorm van leren die bestaat in het op eigen initiatief en op eigen 
inzicht door de leerling hanteren van en omgaan met onderwijsmiddelen. Daarnaast hechten 
zij grote waarde aan de ontwikkeling van kinderen tot kritische, sociaal betrokken personen 
die op intelligente wijze participeren aan een democratische samenleving. Belangrijke 
vertegenwoordigers van de progressive education zijn Francis Wayland Parker en William H. 
Kilpatrick. 
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7.1.3 Deweys positie 
Dewey is er veelvuldig van beschuldigd er romantische pedagogische opvattingen op na te 
houden. Deze beschuldiging vloeit voort uit zijn duidelijk verzet tegen een onderwijstheorie 
die faalt in het afstemmen van de leerstof op de interessen en activiteiten van het kind. Toch 
is het voorbarig Dewey aan de kant van de herbartianen te plaatsen en zijn pedagogiek te 
omschrijven als volledig kindgecentreerd (Berding 1999:72, 132, 141, 147, 192). Alleen al de 
kritiek die Dewey in Democracy and Education levert op Rousseau, een romantisch 
pedagoog bij uitstek, zou zijn critici op dit punt tot nadenken moeten stemmen (cf. 
MW9:119-125). Theoretisch bevindt Dewey zich ergens tussen de traditionalisten en de 
pedagogen die er een ontwikkelingsperspectief op nahouden (Cahn 1991:xii). Deweys 
pedagogiek is niet eenzijdig op het psychologische of sociale aspect van het leven van het 
kind gericht.7 Het benadrukken van één van deze beide extremen doet tekort aan de 
transactionele eenheid van deze twee levenssferen. In Experience and Education, een late 
tekst uit zijn oeuvre, geeft Dewey een duidelijk overzicht van zijn pedagogische opvattingen. 
Daarbij waarschuwt hij voor het gevaar in de kritiek op de traditionele pedagogiek te 
vervallen tot eenzijdigheden van andere pedagogische stromingen (LW 13:3-62; cf. Biesta, 
Miedema 1999:34-35). 

Dewey kan zich vinden in het verzet van de progressive education tegen de oudere 
opvattingen voor wat betreft de reproductie van de bestaande sociale orde. Hij is echter zo 
wars van de kindgecentreerde houding van deze beweging dat hij er zelf niet mee 
geïdentificeerd wil worden (Westbrook 1991:501). De sterk kindgecentreerde houding van de 
progressieven geeft volgens Dewey blijk van een verkeerde opvatting van vrijheid en gaat 
volledig voorbij aan de sturende rol van de leerkracht en de sociale mogelijkheden van het 
onderwijs. Experience and Education kan gelezen worden als een waarschuwing om in de 
kritiek op de ‘older education’ niet naar het andere uiterste (volledige kindgecentreerdheid) 
door te schieten.8 Hoewel Dewey zichzelf niet ziet als een typische vertegenwoordiger van de 
progressive education werd en wordt hij door velen beschouwd als grondlegger van deze 
beweging (Berding 1999:147-150; Westbrook 1991:502). 

Een veelgeciteerde bewering uit Democracy and Education levert een belangrijke 
aanwijzing op voor de bestudering van Deweys visie op opvoeding en onderwijs: ‘If we are 
willing to conceive of education as the process of forming fundamental dispositions, 
intellectual and emotional, toward nature and fellow men, philosophy may even be defined as 
the general theory of education’ (MW9:338). Uit Deweys omschrijving van filosofie als ‘the 
general theory of education’ volgt dat zijn visie op opvoeding en onderwijs bestudeerd moet 

                                                
7 Cf. Biesta, Miedema 1999:23: ‘Het kind speelt weliswaar een centrale rol, maar het is niet het centrum van 
waaruit alle pedagogische keuzes worden gemaakt. Het gaat altijd om het kind-in-context’. 
8 Aan het eind van de negentiende eeuw wordt met de term ‘old education’ verwezen naar de methode van het 
passieve leren en herinneren van leerstof terwijl ‘new education’ verwijst naar de methode die uitgaat van de 
actieve en creatieve vermogens van de leerling (cf. Oelkers 2000:283). 
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worden vanuit zijn hele filosofie. Zonder kennis van Deweys centrale filosofische principes is 
het niet goed mogelijk zijn wijsgerige beschouwingen over opvoeding en onderwijs adequaat 
te begrijpen of te kritiseren (Archambault 1974:xxix-xxx). Belangrijke concepten in Deweys 
opvoedingsfilosofie zijn ervaring, betekenis en communicatie. In bovenstaand citaat wordt 
daarnaast gewezen op een ander belangrijk aspect van opvoeding en onderwijs. Dewey 
verwijst naar het vormen van habits, die hij in dit citaat aanduidt als fundamentele 
intellectuele en emotionele neigingen tot handelen. Leerlingen moeten leren om zelfstandig 
keuzen te maken voor de meest wenselijke handelingen zodat ze in staat zijn om zelf richting 
te geven aan hun leven. Het is niet verwonderlijk dat de centrale begrippen van Deweys 
sociale psychologie (habit, impuls, intelligentie) een rol spelen in zijn philosophy of 
education. Andere belangrijke concepten uit Deweys filosofie die terugkomen in zijn 
beschouwingen over opvoeding en onderwijs zijn groei, continuïteit, interactie en 
reconstructie. 

Uit vroege teksten als The School and Society (1899; MW1:3-109) en The Child and 
the Curriculum (1902; MW2:271-291) blijkt dat, geheel in de lijn van Deweys concept van 
transactie, ook in zijn philosophy of education de wederzijdse relatie tussen individu 
(leerling) en sociale omgeving (cultuur, traditie) centraal staat. Uitgaande van de mens als 
sociaal wezen krijgt het onderwijs de taak een dynamisch evenwicht tot stand te brengen 
tussen de ontwikkeling van het individu enerzijds en gemeenschappelijke doelen anderzijds. 

Pedagogische vorming vindt niet alleen plaats in het onderwijs. De vormende invloed 
van het onderwijs op kinderen is slechts een deel van de totale vormende invloed van de 
sociale context waarin een individu zich bevindt. Net als Emerson gaat Dewey ervan uit dat 
niet alleen het onderwijs, maar alle instituties in de samenleving een bijdrage leveren aan de 
opvoeding van het individu (Campbell 1995:214; cf. MW12:186). Het onderwijs is echter de 
belangrijkste institutie die toekomstige generaties kan leren de bestaande instituties in de 
samenleving te reconstrueren en af te stemmen op de steeds weer veranderende behoeften.9 
Het onderwijs verschaft de mogelijkheid individuen te leren de transactionele eenheid tussen 
zichzelf en hun omgeving op intelligente wijze tot stand te brengen. 

Door Deweys positie te schetsen als kritiek op en reconstructie van de bovengenoemde 
pedagogische stromingen blijft hij gevrijwaard van beschuldigingen van social engineering. 
Leerlingen zijn geen passieve en slechts receptieve wezens die kritiekloos de cultuur waarin 
zij zijn geboren dienen over te nemen. Leerlingen zijn daarentegen ook niet in staat volledig 
vrij gelaten te worden in het bepalen van de vorm en inhoud van hun onderwijs. In zo’n 
situatie zullen kinderen uiteindelijk tot slaaf worden van hun eigen verlangens. Ouders 
hebben volgens Dewey het recht om, al dan niet via het onderwijs, hun overtuigingen en 
morele opvattingen door te geven aan hun kinderen. Als de kinderen daarnaast maar in staat 

                                                
9 ‘[T]hrough education society can formulate its own purposes, can organize its own means and resources, and 
thus shape itself with definiteness and economy in the direction in which it wishes to move’ (EW5:94). 
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worden gesteld deze opvattingen en waarden te begrijpen en indien nodig op creatief-
intelligente wijze aan te passen.10 De in de hedendaagse literatuur veelvuldig beschreven 
spanning tussen enerzijds het recht van ouders om kinderen hun normen en waarden bij te 
brengen en het recht van het kind op morele autonomie vindt haar oplossing in de transactie 
tussen ouders en kinderen die volgens Dewey zal leiden tot sociale groei. 
 
7.1.4 Education in ‘Human Nature and Conduct’ 
De concepten uit Deweys antropologie spelen een belangrijke rol in zijn philosophy of 
education. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Dewey in zijn sociaal-psychologische 
teksten passages wijdt aan zijn opvattingen over onderwijs en opvoeding. In Human Nature 
and Conduct definieert Dewey opvoeding en onderwijs als ‘an intelligent direction of native 
activities in the light of the posibilities and necessities of the social situation’ (MW14:70). De 
manier waarop impulsen worden geïnterpreteerd is van groot belang voor de opvatting met 
betrekking tot de mogelijkheid van verandering van het menselijk gedrag en menselijk 
samenleven. In Human Nature and Conduct onderscheidt Dewey in de geschiedenis van het 
denken twee tegenovergestelde opvattingen hieromtrent die hij aanduidt als de 
hervormingsgezinde of revolutionaire opvatting en de conservatieve opvatting (MW14:76-
78). Beide houden er een eigen visie op na met betrekking tot de invloed die opvoeding en 
onderwijs uitoefenen op sociale hervormingen. 
 Instincttheoretici huldigen volgens Dewey een conservatieve opvatting met betrekking 
tot de mogelijkheid van verandering van het menselijk gedrag door middel van opvoeding en 
onderwijs. In de theorie van aangeboren instincten zien zij het wetenschappelijk bewijs dat 
het menselijk gedrag aan vaststaande regels is onderworpen. Verandering van 
omgevingsfactoren zullen volgens hen geen invloed hebben op de menselijke aard. Omdat het 
menselijke gedrag is aangeboren, berust volgens hen het verlangen naar institutionele 
veranderingen op een utopie. Daarom is er volgens Dewey bij de conservatieven eerder 
sprake van opleiding dan opvoeding. De impulsen van kinderen worden gesmeed tot kopieën 
van de habits van de volwassenen. De vernieuwende kracht die de impulsen van jongeren 
bezitten, wordt hierdoor onderdrukt. Het gevolg is dat de kans op een beter functionerende 
samenleving, gebaseerd op habits die beter afgestemd zijn op de actuele situatie, uiterst 
gering is. De mogelijkheden die de menselijke plasticiteit met zich meebrengt, worden op 
deze manier niet gebruikt.11 

                                                
10 ‘We believe profoundly that society requires planning; that planning is the alternative to chaos, disorder, and 
insecurity. But there is a difference between a society which is planned and a society which is continuously 
planning — namely, the difference between autocracy and democracy, between dogma and intelligence in 
operation, between suppression of individuality and that release and utilization of individuality which will bring 
it to full maturity’ (LW8:76; cf. Campbell 1995:221, n. 107). 
11 ‘Each new generation has crept blindly and furtively through such change gaps as have happened to be left 
open. Otherwise it has been modeled after the old’ (MW14:70). 
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 De hervormingsgezinde opvatting is gebaseerd op een psychologie die uitgaat van 
gewoonten die niet zijn aangeboren maar geleerd. In het voetspoor van John Locke ontkennen 
de hervormers het bestaan van aangeboren neigingen tot bepaalde handelingen. Vroege 
vertegenwoordigers van deze empiristische stroming, zoals de Franse verlichtingsdenker 
Helvétius, zijn zich volgens Dewey bewust van de politieke gevolgen van de aanname van 
een menselijke geest die bij de geboorte gelijk is aan een tabula rasa. De aanname van een 
volledig lege en passieve menselijke geest vormt het uitgangspunt van de opvatting die in de 
opvoeding de mogelijkheid ziet voor de kneedbaarheid van de menselijke aard en de 
maakbaarheid van de samenleving. Sociale en maatschappelijke instituties worden gezien als 
werktuigen voor de voortdurende ontwikkeling en verbetering van het menselijk gedrag en 
samenleven (MW14:76-77). Sinds het ontstaan van het idee van de maakbaarheid van de 
samenleving vindt er in de opvoeding een bewuste manipulatie plaats van de impulsen van 
kinderen.  
 Deze hervormers zijn zich volgens Dewey niet voldoende bewust van de stabiliserende 
invloed die habits op het menselijk gedrag uitoefenen. Zij gaan ervan uit dat instituties 
georganiseerde habits weerspiegelen. Omdat habits volgens de hervormers niet aangeboren 
zijn, zien zij in institutionele hervormingen de oplossing voor ongewenst gedrag. Zij beseffen 
volgens Dewey niet dat, hoewel politieke en juridische instituties gemakkelijk te veranderen 
zijn, de achter deze instituties gelegen gewoonten van denken en voelen zich hardnekkig 
tegen verandering verzetten en proberen met de nieuwe instituties te assimileren. Immers, 
‘[t]he force of lag in human life is enormous’, met als gevolg dat ‘[a]ctual social change is 
never so great as is apparent change’ (MW14:77). Opvattingen, overtuigingen en emotionele 
gesteldheden zijn moeilijk te veranderen als ze eenmaal diepgeworteld zijn in de menselijke 
aard. Daarom zijn de gevolgen van grote politieke revoluties op het morele gedrag van de 
mens volgens Dewey pas merkbaar als een nieuwe generatie is opgegroeid waarvan de 
‘habits of mind’ zich hebben gevormd onder de nieuwe politieke instituties (MW14:78).12 

Dewey houdt er een geheel ander ideaal van opvoeding op na. Vanuit zijn progressief 
opvoedingsideaal, dat zich kenmerkt door een ‘intelligent direction of native activities in the 
light of the possibilities and necessities of the social situation’, uit hij kritiek op elk 
opvoedingsideaal dat het eigen initiatief van het kind onderdrukt en dat zich in de opvoeding 
de imitatie van de habits van de volwassenen ten doel stelt (MW14:70). Dewey gaat ervan uit 
dat slechts een deel van de impulsen van het kind bestemd is voor aanpassing aan en daardoor 
reproductie van de cultuur van de samenleving waarin het opgroeit. De overige impulsen zijn 
bestemd voor vernieuwend gedrag als resultaat van handelingen die op intelligente wijze op 
de omgeving zijn afgestemd. De opvoedingstheorie waar Dewey kritiek op levert, onderdrukt 
deze laatste groep impulsen en bewerkstelligt zo dat ‘The habits are jealously kept within the 
                                                
12 ‘Political and legal institutions may be altered, even abolished; but the bulk of popular thought which has been 
shaped to their pattern persists. … Habits of thought outlive modifications in habits of overt action. The former 
are vital, the latter, without the sustaining life of the former, are muscular tricks’ (MW14:77). 
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limit of adult customs. The delightful originality of the child is tamed’ (MW14:70-71). Nog 
voordat het jonge kind verstandig genoeg is om zich een zelfstandig oordeel te vormen, krijgt 
het habits ingeprent die tijdens zijn latere leven een belangrijke invloed uitoefenen op zijn 
denken. Deze habits die Dewey aanduidt als ‘infantilismen’ of ‘overblijfselen’ zijn meestal 
het sterkst in domeinen waar origineel en creatief denken van groot belang is zoals op het 
gebied van moraal, religie en politiek.13 Jongeren zijn nog niet zo vastgeroest in bestaande 
instituties en gewoonten als volwassenen. Dat wil niet zeggen dat jongeren thuis en op school 
slechts andere dan de in de samenleving bestaande habits moeten leren. Nieuwe habits zullen 
na verloop van tijd dezelfde problemen voortbrengen als de habits van de volwassenen nu 
doen. Wat de jongeren moeten leren, zijn intelligentere habits dan de huidige met behulp 
waarvan ze hun specifieke problemen kunnen oplossen (MW14:90). Opvoeding en onderwijs 
zijn niet de enige werktuigen ter verbetering van sociale toestanden. Het zijn volgens Dewey 
wel hulpmiddelen die deze verbetering gepaard laten gaan met zo weinig mogelijk 
maatschappelijke chaos. Ze maken het mogelijk de gewenste sociale hervormingen op 
geordende wijze te bewerkstelligen. 

Human Nature and Conduct behoort niet tot de teksten die gerekend worden tot 
Deweys philosophy of education. De handelingstheoretische concepten die Dewey in Human 
Nature and Conduct uitwerkt zijn wel van belang voor een goed begrip ervan. In de volgende 
paragrafen zal ik dieper ingaan op enkele centrale ideeën van Deweys philosophy of 
education. 
 
7.2 Deweys ‘philosophy of education’ 
 
7.2.1 Inleiding 
De toegenomen aandacht voor Deweys filosofie gedurende de laatste decennia heeft ook 
geleid tot een herwaardering van zijn philosophy of education (Berding1999:2; cf. Fishman, 
McCarthy 1998; Garrison 1997). Hoewel Deweys onderwijskundige opvattingen bij de 
hedendaagse lezer minder revolutionair overkomen dan in zijn eigen tijd zijn ze nog steeds 
lang niet vanzelfsprekend. Het feit dat ze uitgaan van een theorie van de ervaring die niet 
door iedereen wordt onderschreven, zal hiertoe bijdragen (cf. Oelkers 2000:303-315). De 
onsystematische manier waarop Dewey zijn onderwijskundige ideeën verwoordt, maakt het 
de lezer niet gemakkelijk een geordend beeld te krijgen van zijn philosophy of education. Net 
als bij zijn ethiek en politieke filosofie heeft Dewey zijn ideeën over onderwijs en opvoeding 
niet in één overzichtelijk werk samengebracht. Het is niet eens zo dat er één tekst aan te 

                                                
13 Dewey spreekt van personal “hang-overs” (door mij vertaalt als overblijfselen, L.L.) en verwijst naar het 
gebruik van de term survival door cultureel antropologen. Deze term stamt van de Britse antropoloog Edward 
Tylor die in zijn Primitive Culture (1871) een onderscheid maakt tussen continuing customs die (nog steeds) een 
functie hebben in de samenleving en survivals. Onder survivals verstaat Tylor gewoonten die, hoewel ze zijn 
ontstaan bij omstandigheden die inmiddels zijn veranderd, nog steeds in de samenleving voorkomen. 
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wijzen is waarin een bepaald aspect van zijn philosophy of education in zijn volledigheid 
wordt besproken (Fishman, McCarthy 1998:6). 

Dewey benadert de discussie tussen de verschillende pedagogische stromingen van zijn 
tijd vanuit zijn opvatting dat conflict aan de basis ligt van intelligent gedrag en daardoor groei 
van de ervaring. Deze discussie dient volgens hem dan ook niet te resulteren in het gelijk van 
één van de discussiepartners, maar in pedagogische ideeën die op een hoger niveau liggen en 
die leiden tot een nieuwe onderwijspraktijk.14 Dewey ziet zijn theorie van de ervaring als 
geschikt uitgangspunt waaruit nieuwe inzichten voortvloeien met betrekking tot de meest 
geschikte leerstof, onderwijsmaterialen, onderwijsmethode en de sociale organisatie van de 
school (LW13:13). Het doel van het onderwijs is volgens Dewey het verschaffen van 
betekenisvolle ofwel educatieve ervaringen bij allen die deel uitmaken van het leerproces: 
zowel de leerling als de leerkracht.15  

Dewey brengt zijn onderwijskundige opvattingen in praktijk in de in 1896 speciaal 
daarvoor opgerichte University Elementairy School. Deze school, die tegenwoordig nog 
steeds bestaat onder de naam Laboratory Schools of the University of Chicago, fungeert als 
een laboratorium waarin Dewey zijn onderwijskundige opvattingen kan uitproberen en 
vervolgens op wetenschappelijke wijze evalueren. 

In deze paragraaf zal ik eerst een beschrijving geven van wat volgens Dewey de 
algemene doelstelling van het onderwijs is. Deze doelstelling kan samengevat worden met de 
termen verrijking van de ervaring en ontwikkeling van morele karaktertrekken. Vervolgens 
zal ik, uitgaande van het eerstgenoemde aspect van deze doelstelling, een uiteenzetting geven 
van Deweys philosophy of education.  
 
7.2.2 Onderwijsdoelen: groei, intelligentie en democratie 
Deweys opvattingen over opvoeding en onderwijs zijn doortrokken van een aantal steeds 
terugkerende thema’s binnen zijn filosofie. Ook nu weer ontwikkelen zijn ideeën zich vanuit 
kritiek op bestaande vormen van epistemologie en ethiek, en op basis van voor zijn tijd 
nieuwe ontwikkelingen zoals het gebruik van de experimentele methode in de wetenschap en 
evolutionistische opvattingen in de biologie (MW9:3).  

Op verschillende plaatsen in zijn werk geeft Dewey beschrijvingen van wat hij 
beschouwt als het doel van onderwijs en opvoeding. Steeds blijkt zijn ervaringsconcept 
hierbij een belangrijke rol te spelen.16 Vanuit zijn theorie van de ervaring komt Dewey tot een 
                                                
14 ‘It would not be a sign of health if such an important social interest as education were not also an arena of 
struggles, practical and theoretical’ (LW13:3). 
15 ‘The idea of education advanced in [Democracy and Education] is formally summed up in the idea of 
continuous reconstruction of experience’ (MW9:86). Voor de term educatieve ervaring zie paragraaf 2.2.10. 
16 In Experience and Education (1938; LW13:3-62) definieert Dewey education als ‘intelligently directed 
development of the possibilities inherent in ordinary experience’ (LW13:61). Op dezelfde pagina stelt hij dat: 
‘[E]ducation in order to accomplish its ends both for the individual learner and for society must be based upon 
experience’ (LW13:61). Uit deze citaten blijkt het belang dat Dewey hecht aan de concepten ervaring en 
intelligentie in het proces van opvoeding en onderwijs. 
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biologische en evolutionistische omschrijving van de doelstelling van het onderwijs in termen 
van groei. Het onderwijsproces zelf beschouwt Dewey als een levensproces: ‘Since growth is 
the characteristic of life, education is all one with growing; it has no end beyond itself’ 
(MW9:58). Net zoals in het organische leven is groei een proces dat nooit stopt. Groei van 
betekenis vindt niet alleen plaats in de onderwijscontext, maar in elke vorm van menselijk 
samenleven.  

Het intrinsieke doel van groei bestaat volgens Dewey uit niets anders dan meer groei: 
‘[T]he educative process is a continuous process of growth, having as its aim at every stage 
an added capacity of growth’ (MW9:59). Vanuit het concept van groei gezien, valt het 
onderwijsproces samen met de richting waarin dit proces zich ontwikkelt: ‘The process and 
the goal of education are one and the same thing’ (EW5:91).  

Al deze omschrijvingen van het doel van education kunnen op de meest formele wijze 
samengevat worden met de omschrijving groei van ervaring in betekenis, ofwel het komen 
tot een rijkere ervaring (enriched experince) (Fishman, McCarthy 1998:31, 55). Iets 
concreter geformuleerd, is het doel van het onderwijs ‘to enable individuals to continue their 
education—or … the object and reward of learning is continued capacity for growth’ 
(MW9:107), ofwel: ‘The most important attitude that can be formed is that of desire to go on 
learning’ (LW13:29). 

Met de primaatstelling van groei wijkt Dewey af van wat traditioneel wordt beschouwd 
als doel van het onderwijs: voorbereiding om goed te kunnen functioneren in een latere 
buitenschoolse context (Berding 1999:62). De doelstellingen van het onderwijsproces dienen 
volgens Dewey niet van buiten bepaald te worden, door bijvoorbeeld de economische of 
politieke waan van de dag, maar te ontspringen aan de contextuele eenheid van het 
ervaringsproces in de onderwijssituatie.17 Dewey gaat ervan uit dat wanneer leerlingen in 
staat zijn in het heden de problemen waarmee zij zichzelf en de samenleving geconfronteerd 
zien op creatieve wijze aan te pakken, zij dat in de toekomst ook zullen zijn. Zo heeft groei 
toch een element van voorbereiding in zich. Het doel van die voorbereiding is echter niet 
inhoudelijk bepaald, maar formeel van aard. Groei als proces is wel op de toekomst gericht, 
maar vindt zijn kwalitatieve bepaling in het heden. Het is Dewey niet in de eerste plaats te 
doen om het slagen voor toetsen of tentamens, of het behalen van diploma’s, maar om de 
verrijking van ervaring die de weg ernaartoe oplevert. De verrijking van ervaring leidt tot 
aanpassing van bestaande habits en dus tot karakterontwikkeling bij de leerling.  

In Democracy and Education beschrijft Dewey education als voortdurende 
reconstructie van de ervaring (MW9:86). Wil deze reconstructie leiden tot een rijkere 
ervaring, dan moet er sprake zijn van een progressief verlopend proces van betekenistoename. 
De beoogde reconstructie van de ervaring kan slechts van binnenuit gestuurd worden als er 
sprake is van een ervaringscontext waarin de te onderscheiden partijen (leerling en leerkracht) 

                                                
17 ‘[T]he educational process has no end beyond itself; it is its own end’ (MW9:54). 
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beschikken over een bepaalde mate van vrijheid. Daarom moet er in de onderwijscontext 
sprake zijn van democratische verhoudingen (MW9:107). Volgens Dewey garanderen 
democratische verhoudingen dan ook een kwalitatief betere ervaring (LW13:17-18). Dit geldt 
zowel binnen de onderwijscontext als daarbuiten. 

Een belangrijk inhoudelijk criterium dat Dewey als doel meegeeft aan het onderwijs is 
opvoeding tot democratie.18 Democratisch onderwijs, het onderwijs dat opvoedt tot burger in 
een democratie, bewerkstelligt in leerlingen het vermogen tot groei dat resulteert in een 
kritische participatie aan sociale doelen (MW9:105). Een kritische benadering van de sociale 
context waarvan iemand deel uitmaakt, vergt een beroep op het denken. De nadruk die 
Dewey legt op het verwerven van betekenisvolle ervaringen impliceert de noodzaak van het 
ontwikkelen van het denkvermogen van de leerlingen. De ontwikkeling van een kritisch 
denkvermogen vindt Dewey zo belangrijk dat hij er een heel boek aan wijdt: How We Think: 
A Restatement of the Relation of Reflective Thinking to the Educational Process (1933; 
LW8:105-352).19  

De ontwikkeling van intelligentie moet samengaan met het scheppen van democratische 
sociale verhoudingen (Scheffler 1974:243). In Deweys pedagogiek fungeert democratie als 
een opvoedkundig principe dat niet beperkt blijft tot de school, maar idealiter ook vanuit 
andere sociale instituties in de samenleving bijdraagt aan de opvoeding van mensen. Als 
pedagogisch principe gebruikt Dewey zijn concept van democratie als instrument voor kritiek 
op bestaande onderwijspraktijken. Hierbij kritiseert hij vooral die onderwijspraktijken die 
ongewenste ongelijkheden in de samenleving weerspiegelen en instandhouden (Hook 
1985:xvii). In zijn tijd ziet Dewey deze ongelijkheden in het promoten van beroepsonderwijs 
voor leerlingen uit de arbeidersklasse en het bestuderen van de ‘klassieken’ voor leerlingen 
uit de meer elitaire milieus. 

Deweys pleidooi voor een democratische onderwijscontext impliceert niet dat de 
sociale situatie op school volgend hem een exacte afspiegeling dient te zijn van die buiten de 
school. De onderwijscontext moet worden gezien als een veilige omgeving waarin eventuele 
miscalculaties van de leerling niet dezelfde negatieve gevolgen hebben als in het leven buiten 
de school. Het leerproces op school moet als het ware gezien worden als een soort ‘leren 
zwemmen op het droge’ waarbij de juiste technieken worden aangeleerd zonder dat de kans 
bestaat om te verdrinken. Hoewel de leerling op school met reële problemen moet worden 
geconfronteerd, dient dit te gebeuren in een onderwijscontext die gevrijwaard is van de harde 
kanten van de leerschool van het leven (MW9:24). 

Samenvattend kan gesteld worden dat groei volgens Dewey in de onderwijscontext is te 
realiseren door het aanleren van democratische attitudes en handelwijzen. Deze attitudes en 

                                                
18 ‘Democracy has to be born anew every generation, and education is its midwife’ (MW10:139). 
19 Dit is een herschreven versie van How We Think (1909; MW6:177-357). 
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handelwijzen zijn een voorwaarde om in de sociale setting van de school leerlingen en leraren 
tot creatief denken aan te kunnen zetten.  
 
7.2.3 Dualismen in het onderwijs 
Het antidualistische standpunt dat Deweys filosofie kenmerkt, vindt een duidelijke weerslag 
in zijn denken over opvoeding en onderwijs. Alvorens dieper in te gaan op de relatie tussen 
onderwijs en ervaring zal ik een beschrijving geven van de kwaadaardige dualismen die 
Dewey in bestaande onderwijstheorieën ontwaart alsmede zijn kritiek erop. Achtereenvolgens 
bespreek ik de invloed van het dualistisch mensbeeld op het onderwijsproces, het dualisme 
tussen binnenschoolse (formele) en buitenschoolse (informele) leersituaties en het dualisme 
tussen leerling en leerstof. Al deze dualismen zijn terug te voeren op het veronachtzamen van 
de eenheid van de ervaring in de onderwijscontext ofwel de eenheid in het proces van 
interactie tussen een leerling en zijn onderwijsomgeving. De benadrukking van deze 
contextuele eenheid komt in Deweys philosophy of education sterk op de voorgrond te staan.  
 
7.2.3.1 Het dualisme van lichaam en geest 
Het cartesiaanse dualisme tussen de res cogitans en de res extensa, ofwel tussen geest 
(denken; theorie) en lichaam (doen; praktijk), heeft volgens Dewey naast drogredenen op het 
gebied van epistemologie en ethiek ook geleid tot rampzalige inzichten op het gebied van 
opvoeding en onderwijs. Een onderwijstheorie die uitgaat van een dualistisch ervaringsbegrip 
in combinatie met een dualistisch mensbeeld beschouwt de leerling als een twee-eenheid die 
bestaat uit een geestelijk of mentaal deel en een lichamelijk deel. In de praktijk leidt dit 
volgens Dewey tot overdreven aandacht voor de mentale vaardigheden van de leerling en een 
onderwaardering van de rol van zijn lichaam. Het lichaam van de leerling wordt gezien als 
een noodzakelijk kwaad voor het onderwijs dat een storende invloed uitoefent op het 
denken.20 Vandaar de poging om op school spontane lichamelijke activiteit van de leerling af 
te keuren en zijn gedrag te onderwerpen aan strenge discipline. In combinatie met een 
overdreven waardering van mentale inspanning leidt deze geringschatting van de natuurlijke 
(bewegings)functie van het lichaam tot een gespannen sfeer op school. Deze tegennatuurlijke 
onderwijssituatie heeft volgens Dewey tot gevolg dat de leerling niet leert om voldoende 
gebruik te maken van zijn lichamelijke capaciteiten waardoor deze zich niet voldoende 
kunnen ontwikkelen (MW9:148).  

De leerling ontkomt er volgens Dewey echter niet aan om bij het ontplooien van zijn 
geestelijke vermogens gebruik te maken van zijn lichaam. Lezen, schrijven, en spreken zijn 
immers geen zuiver mentale inspanningen. Ze vereisen het gebruik van de spieren van 

                                                
20 ‘For the pupil has a body, and brings it to school along with his mind. And the body is, of necessity, a 
wellspring of energy; it has to do something. But activities, not being utilized in occupation with things which 
yield significant results, have to be frowned upon. They lead the pupil away from the lesson with which his 
“mind” ought to be occupied; they are the sources of mischief’ (MW9:147-148).  
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achtereenvolgens het oog, de hand en de mond. Bij het verrichten van deze handelingen 
worden de zintuigen en de spieren echter niet gebruikt voor het creëren van een 
betekenisvolle ervaring. Ze fungeren als toegangsdeur tot en uitlaatklep van mentale 
activiteiten. Enerzijds fungeren deze handelingen als middel waardoor kennis via het oog of 
het oor het denken bereikt, en anderzijds als middel om kennis vanuit het denken door middel 
van spraak of schrift voor anderen toegankelijk te maken. De lichamelijke activiteiten die 
hiermee gepaard gaan, fungeren niet als ‘organic participants in having an instructive 
experience’, maar zijn mechanisch van aard (MW9:148-149).  

Kenmerkend voor mechanische activiteiten is dat ze niet gericht zijn op een doel. 
Alleen door middel van het intelligentieproces kan de mens zich een doel voor ogen stellen. 
Door doelstellingen te vergelijken met gevolgen van het handelen ontstaat betekenis. Elke 
lichamelijke activiteit die losstaat van het denken is betekenisloos en daarom volgens Dewey 
mechanisch van aard. Omdat zo’n activiteit betekenisloos is, kan ze niet leiden tot de 
intelligente oplossing van een probleem en daardoor geen bijdrage leveren aan het leerproces 
van de leerling.  

Bij activiteiten die het kind buiten de school ontplooit, is er geen sprake van de 
kunstmatige scheiding tussen lichaam en denken zoals in de hierboven beschreven 
onderwijssituatie. Dewey geeft het voorbeeld van een kind dat een vlieger oplaat. Een kind 
dat een vlieger oplaat, maakt hierbij gebruik van zijn handen, benen en zintuigen. Deze 
handelingen krijgen betekenis doordat het kind de gevolgen ervan waarneemt. Hierdoor leert 
het kind (MW9:149). De reductie in de schoolsituatie van het lichamelijke element van de 
ervaring tot een mechanisme heeft volgens Dewey tot gevolg dat een kind op school minder 
leert dan erbuiten. 

Om op school de verwaarlozing van de rol van het lichaam tegen te gaan, introduceert 
Dewey in het onderwijs aan jonge kinderen de zogenaamde occupations ofwel bezigheden. 
Deze occupations, die op de Laboratory School bestaan uit sociaal nuttige werkzaamheden 
als koken, tuinieren en handwerken, moeten ertoe leiden dat het kind spelenderwijs met 
gebruikmaking van zijn lichaam eenvoudige kennis vergaart. Het gebruik van de term 
occupations heeft bij lezers veel misverstand opgeroepen. De uitspraak ‘leren door doen’ is 
kenmerkend voor enkele groepen binnen de beweging van de progressive education. 
Voorstanders van het ‘leren door doen’ zien het onderwijs als leverancier van arbeidskrachten 
(Berding 1999:146). Dat Dewey deze opvatting niet deelt, blijkt uit zijn verzet tegen het 
verabsoluteren van de zogenaamde drie R’s (lezen, schrijven, rekenen) in het onderwijs (cf. 
MW9:200).21 Onderwijs dat primair gericht is op het leren van een beroep draagt volgens 
Dewey te veel bij aan de instandhouding van klasseverschillen (cf. Boisvert 1998:100-104). 

                                                
21 De in Amerika bekende uitdrukking ‘Tree R’s’ staat waarschijnlijk voor reading, writing en arithmatic, vaak 
opzettelijk verkeerd gespeld als: reading, riting en rithmatic. James Garrison wees mij erop dat een bekend 
negentiende-eeuws liedje als volgt luidt: ‘Reading, and riting and rithmatic, taught to the tune of a hickory 
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7.2.3.2 Continuïteit van binnenschoolse en buitenschoolse leersituatie 
Het ontwikkelen van het vermogen tot intelligent denken is volgens Dewey een van de 
hoofdtaken van het onderwijs. Uit Deweys naturalistisch ervaringsbegrip volgt dat denken 
een bezigheid is die de mens ontwikkelt in zijn relatie met de omgeving. In zijn alledaagse 
bezigheden wordt de mens vanzelf tot denken aangezet. Ten gevolge van het proceskarakter 
van de werkelijkheid zullen zich immers altijd handelingsproblemen voordoen die intelligent 
gedrag vereisen. Op zich is het dus vreemd dat het onderwijs iets probeert te ontwikkelen dat 
de mens reeds van nature bezit. De behoefte aan onderwijs is dan ook geen natuurlijke 
behoefte, maar een behoefte die historisch, met een toenemende complexiteit van de 
samenleving is ontstaan.  

Dewey verwijst naar primitieve samenlevingen waar geen sprake is van 
onderwijsinstituties. De kinderen in deze samenlevingen leren hun latere sociale taken door 
de ouders te helpen of door tijdens het spelen het gedrag van volwassenen te imiteren 
(MW9:10). In complexe samenlevingen is het niet meer mogelijk om zich via dergelijke 
informele leersituaties de noodzakelijke vaardigheden en kennis eigen te maken. Om het voor 
het kind mogelijk te maken om later als volwassene volwaardig te kunnen participeren in het 
sociale leven en om de reproductie van de bestaande cultuur te garanderen, worden scholen 
gesticht, onderwijsmethoden ontwikkeld en docenten opgeleid (MW9:11, 189). Op school 
wordt de bestaande cultuur via symbolen (teksten, verhalen, film) aan de jonge generatie 
overgedragen. Vergeleken met de realiteit van het leven buiten de school zijn deze symbolen 
vaak kunstmatig van aard, omdat het in de verschillende schoolvakken aangeleverde 
materiaal ‘exists in a world by itself, unassimilated to ordinary customs of thought and 
expression’ (MW9:11). Hoewel in een bepaald stadium van de geschiedenis van de mensheid 
onderwijs noodzakelijk wordt, dreigt volgens Dewey het gevaar dat het besef van het belang 
van het op school geleerde voor het alledaagse leven en voor de samenleving in haar geheel 
verloren gaat.  

Dewey maakt in verband hiermee een onderscheid tussen formele en informele 
leersituaties. Op school is er sprake van een formele leersituatie (formal education): ‘the 
deliberate educating of the young’ (MW9:9). Informele leersituaties (informal education) 
vinden plaats in een sociale context waarbij de reactie van de sociale omgeving betekenis 
verleent aan handelingen: ‘the education which every one gets from living with others’ 
(MW9:9).22 Net als de meeste andere dualismen beschouwt Dewey ook dit onderscheid tussen 
een formele en een informele leersituatie als kunstmatig en problematisch. Want, als het 
                                                                                                                                                  
stick’. Dit is ook de betekenis die Dewey eraan geeft als hij schrijft:‘[T]he Three Rs. The child went to school to 
learn to read, write and figure’ (LW9:150). 
22 ‘In what we have termed informal education, subject matter is carried directly in the matrix of social 
intercourse. It is what the persons with whom an individual associates do and say’ (MW9:188). De waarde van 
sociale instituties wordt volgens Dewey bepaald door de mate van betekenis die ze aan het handelen en dus aan 
de ervaring verlenen (MW9:9). 
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onderwijs het tot zijn taken rekent het intelligent denken van de leerling te bevorderen, dan is 
het van belang de buitenschoolse situaties waarin denken van nature totstandkomt binnen de 
school te reconstrueren. De leerling zal vakken als wiskunde, scheikunde of een vreemde taal 
beter leren als het leerproces binnen deze vakken overeenkomt met het buitenschoolse 
denkproces. Net zoals het bovengenoemde kind met de vlieger zal de leerling in staat moeten 
worden gesteld om bewust, dat wil zeggen proefondervindelijk, de verbanden tussen zijn 
handelingen en de gewaarwording van de consequenties ervan vast te stellen.  

Niet alleen in het leerproces, maar ook voor wat betreft de aard van de problemen dient 
er overeenstemming of continuïteit te bestaan tussen formele en informele leersituaties. Het is 
volgens Dewey van belang dat er op school situaties worden gecreëerd waarin de leerling met 
problemen wordt geconfronteerd die overeenkomen met de problemen waarmee hij 
persoonlijk buiten de school in aanraking komt. Slechts dan ervaart de leerling de relevantie 
van deze problemen waardoor hij gestimuleerd wordt tot waarneming van causale verbanden 
en het toetsen van vooronderstellingen (MW9:162). Wanneer de leerling de problemen en 
opdrachten waarmee hij op school geconfronteerd wordt, ervaart als problemen die niet de 
zijne zijn, zal hij niet geïnteresseerd zijn in de oplossing ervan. De leerling wordt dan nog 
slechts aangezet tot het oplossen van problemen door externe doelstellingen, dat wil zeggen 
doelstellingen die niet uit de problemen zelf voortkomen, zoals het behalen van hoge cijfers 
of het tevredenstellen van de leerkracht. De habits die deze houding op school voortbrengt, 
leveren volgens Dewey een nadelige bijdrage aan de vorming van het karakter van de leerling 
(MW9:163). Met het benadrukken van de samenhang tussen formele en informele 
leersituaties voegt Dewey emotionele intensiteit en relevantie toe aan de onderwijscontext. 
Door formele leersituaties iets te geven van een ‘real life discovery’ (Fishman, McCarthy 
1998:22) beoogt Dewey een bijdrage te leveren aan de levendigheid van het onderricht en de 
kwaliteit van educatieve ervaringen op school.23 
 
7.2.3.3 Het dualisme tussen leerstof en onderwijsmethode 
Een laatste dualisme dat volgens Dewey kenmerkend is voor veel onderwijstheorieën is het 
onderscheid dat zij maken tussen leerstof en onderwijsmethode. Dergelijke theorieën 
beschouwen de leerstof als een duidelijk afgebakende hoeveelheid feitenmateriaal en de 
onderwijsmethode als een instrument dat ervoor zorgt dat de leerlingen zich de leerstof eigen 
maken. Leerstof en onderwijsmethode staan los van elkaar. De aard van de onderwijsmethode 
wordt meestal bepaald door leerpsychologische overwegingen en niet door te kijken naar de 
leerstof (MW9:171).  

                                                
23 ‘Leren op school is voor Dewey vooral een intensivering van het spontane, impulsgeleide leren van het kind. 
De school verschaft leerlingen op gesystematiseerde wijze nieuwe middelen waarmee ze verder aan de cultuur 
kunnen deelnemen. Leerkrachten spelen hier een centrale rol doordat zij, vanuit een brede culturele en 
(leer)psychologische blik vaststellen hoe de schoolomgeving optimaal groei-bevorderend kan worden ingericht’ 
(Berding 1999:173). 
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Op basis van zijn ervaringsconcept beschouwt Dewey leerstof en onderwijsmethode als 
een eenheid. Geheel in de lijn van zijn functionalistische opvatting van het 
intelligentieproces, waarbij het denken in dienst staat van het oplossen van actuele 
problemen, beschouwt Dewey de onderwijsmethode als ‘that arrangement of subject matter 
which makes it most effective in use’ ofwel ‘the effective direction of subject matter to 
desired results’ (MW9:172). De manier van instructie van een bepaalde leerstof (de 
pedagogische methode) is afhankelijk van de doelstelling die met de instructie gepaard gaat.24 
Deze doelstelling dient steeds contextueel bepaald te worden en afhankelijk te zijn van 
factoren die gerelateerd zijn aan de leerling, de leerkracht en de leerstof. Zoals het 
onderscheid tussen een handeling en het ondergaan van de gevolgen ervan voor Dewey een 
analytisch en geen reëel onderscheid is, is ook het onderscheid tussen leerstof en 
onderwijsmethode volgens hem analytisch van aard. 

Het uit het oog verliezen van deze eenheid door pedagogen en onderwijskundigen komt 
volgens Dewey het onderwijs niet ten goede. De gerichtheid van het onderwijsproces op het 
maken van opdrachten in de vorm van probleemstellingen vergt zowel voor de leerling als 
voor de leerkracht een beroep op de ervaring. Beiden zien zich echter meestal geconfronteerd 
met een van hogerhand opgelegde onderwijsmethode die uit een voorgeschreven aantal 
stappen bestaat (MW9:176). Dit gaat ten koste van een experimentele benadering van 
problemen. Een dergelijke benadering heeft een groter leereffect, doordat ze de consequenties 
van handelingen verdisconteert in vervolghandelingen. Daardoor kan er bij de aanpak van 
problemen met behulp van een voorgeschreven methode van creatief denken geen sprake 
zijn.25 

Een ander nadelig gevolg voor het onderwijs dat resulteert uit de scheiding van 
onderwijsmethode en leerstof is dat het ‘leren’ een geforceerde bezigheid wordt. Het gevolg 
hiervan is dat het werkelijke doel van het onderwijs, het aanleren van het vermogen om 
problemen op de meest effectieve manier op te lossen (intelligentie), uit het oog wordt 
verloren. Confrontatie met de leerstof wordt bepaald door aan de ervaring externe doelen 
zoals het behalen van goede cijfers of het vooruitzicht op een goede baan. Deze vorm van 
leren verschilt volledig van het natuurlijke, informele leerproces. Buiten de context van de 
school leert het kind doordat het spontaan gericht is op het oplossen van een probleem. 
Wanneer een kind leert lopen of praten is het volgens Dewey niet bewust betrokken bij de 
leermethode, maar gericht op het te bereiken doel. Een goede onderwijsmethode kenmerkt 
zich volgens Dewey door eenzelfde gerichtheid op de leerstof (MW9:176). Zij richt de 
aandacht van de leerling niet in de eerste plaats op het leerproces, maar op de doelen die er 
aan ten grondslag liggen. 

                                                
24 ‘Method in any case is but an effective way of employing some material for some end’ (MW9:173). 
25 ‘Nothing has brought pedagogical theory into greater disrepute than the belief that it is identified with handing 
out to teachers recipes and models to be followed in teaching’ (MW9:177). 
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Het veronachtzamen van de samenhang tussen de belevingswereld van de leerling en 
het intelligentieproces zoals dat op school wordt aangeleerd, is volgens Dewey een van de 
belangrijkste drogredenen op het gebied van onderwijsmethoden (MW9:160). Deze 
drogreden leidt tot de opvatting dat intelligent gedrag kan worden ontwikkeld onafhankelijk 
van de individuele en actuele ervaring van de leerling. Voorstanders van een dergelijke 
methode gaan ervan uit dat het verschaffen van feitenkennis en theoretische vaardigheden 
voldoende is om de leerling aan het denken te zetten. Dewey benadrukt echter het belang van 
onmiddellijke persoonlijke ervaring voor de ontwikkeling van het denken. Wanneer het op 
school geleerde niet aansluit bij de ervaring van de leerling zal deze het geleerde niet 
beschouwen als iets nuttigs voor het leven buiten de school. Het doel van het bestuderen van 
de leerstof ligt dan niet in het oplossen van ‘levensechte’ problemen, maar in het behalen van 
hoge cijfers. Deze houding brengt volgens Dewey twee negatieve gevolgen met zich mee. 
Enerzijds zal de alledaagse ervaring die niet door de op school aangedragen leerstof wordt 
verrijkt armer zijn dan noodzakelijk is. Anderzijds zal in een situatie waarin de leerstof 
slechts dient ter reproductie van feitenkennis en het verwerven van praktische vaardigheden 
het denken niet tot volle sterkte komen (MW9:168). Om deze negatieve gevolgen voor het 
denken te voorkomen pleit Dewey voor een leersituatie die overeenkomt met de situaties die 
zich voordoen in het echte leven buiten de school zodat ‘opportunities exist for reproducing 
situations of life, and for aquiring and applying information and ideas in the carrying forward 
of progressive experiences’ (MW9:169). De ideeën die de leerling in een dergelijke 
leersituatie verwerft, zullen volgens Dewey een verrijking vormen voor het alledaagse leven. 
De leerling zal dan ook in staat zijn de problemen waar hij buiten de school mee wordt 
geconfronteerd op intelligentere wijze te benaderen. Een dergelijk onderwijssysteem duidt 
Dewey aan met de term liberal education (MW9:169). 

In Deweys visie dient de ideale onderwijsmethode te resulteren uit een intelligente 
observatie door de leerkracht van de wijze waarop de leerling een probleem ervaart. Omdat 
iedere leerling zijn omgeving op eigen wijze kan ervaren, betekent dit dat in principe de 
onderwijsmethode voor iedere leerling anders kan zijn. Het leerelement zal voor iedere 
afzonderlijke leerling het grootst zijn als hij in staat wordt gesteld de hem voorgelegde 
problemen zo creatief mogelijk op te lossen.26 In tegenstelling tot de onderwijskundige 
theorieën van zijn tijd richt Dewey zijn aandacht niet eenzijdig op de leerling of de leerstof. 
Hij beschouwt het leerproces als een contextuele eenheid waarin de leerling, aangezet door de 
leerkracht, met behulp van de leerstof op intelligente wijze problemen benadert.  
 

                                                
26 ‘Where flexible personal experiences are promoted … the methods ascertained will vary with individuals - for 
it is certain that each individual has something characteristic in his way of going at things’ (MW9:175). 
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7.3 Educatieve ervaring 
Het doel van het onderwijs is volgens Dewey groei ofwel het verrijken van de ervaring in 
betekenis (MW9:47-50; LW13:22). In paragraaf 2.2.10 heb ik gewezen op zijn gebruik van 
de term educatieve ervaring. Wanneer de drie bovengenoemde dualismen, al dan niet 
impliciet, deel uitmaken van een onderwijstheorie is het onwaarschijnlijk dat in de 
onderwijssituatie educatieve ervaringen ontstaan in de betekenis die Dewey er aan geeft. 
Steve Fishman onderscheidt een drietal begrippenparen die Dewey op verschillende plaatsen 
in zijn pedagogische teksten hanteert als kritiek op de vele dualismen (Fishman, McCarthy 
1998:29). Deze begrippenparen, die de contextuele eenheid van de ervaring binnen de 
onderwijscontext bevorderen, zijn continuïteit en interactie, interesse en inspanning, en 
constructie en kritiek. Ik zal ze hieronder kort bespreken. 
 
7.3.1 Continuïteit en interactie 
Niet elke ervaring is betekenisvol of educatief. Een niet-educatieve ervaring vertoont geen 
kwalitatieve samenhang met voorafgaande ervaringen waardoor er geen sprake is van een 
leermoment of groei in betekenis.27 In Experience and Education noemt Dewey een tweetal 
criteria waaraan een ervaring moet voldoen wil ze educatief zijn: continuïteit en interactie 
(LW13:17-30). 

Het principe van continuïteit van de ervaring verwijst naar de noodzaak van samenhang 
tussen elkaar opvolgende ervaringen. De problematische situatie waardoor het denken wordt 
opgeroepen moet zodanige overeenkomsten vertonen met vertrouwde situaties dat er 
bepaalde aanknopingspunten zijn die de leerling op weg helpen bij het kiezen van de juiste 
oplossing. Continuïteit verwijst naar het temporele aspect van de ervaring: de samenhang van 
een ervaring met voorafgaande en toekomstige ervaringen (Fishman, McCarthy 1998:30). Het 
toekomstgerelateerde aspect van ervaring moet niet leiden tot veronachtzaming van de 
huidige ervaring. Dat onderwijs een voorbereiding is om als volwassene volwaardig te 
kunnen deelnemen aan de samenleving betekent niet dat elke handeling in dat onderwijs op 
de toekomst gericht moet zijn. Het is essentieel voor Dewey dat het altijd gaat om de 
betekenis van huidige ervaringen. Als er steeds voor wordt gezorgd dat de huidige ervaring 
maximale betekenis genereert, zal dat in de toekomst ook zo zijn. Als de aandacht in het 
onderwijs steeds zou uitgaan naar toekomstige ervaringen zouden de ervaringen in het heden 
worden verwaarloosd.28 

Een ervaring vertoont continuïteit wanneer er sprake is van een bepaalde mate van 
overlapping met voorafgaande ervaringen en er overeenkomst bestaat in het nagestreefde 

                                                
27 ‘Any experience is mis-educative that has the effect of arresting or distorting the growth of further experience’ 
(LW13:11). 
28 ‘We always live at the time we live and not at some other time, and only by extracting at each present time the 
full meaning of each present experience are we prepared for doing the same thing in the future. This is the only 
preparation which in the long run amounts to anything’ (LW13:30). 
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doel. Als de samenhang tussen twee opeenvolgende ervaringen gering is, is het leermoment 
klein en de betekenis die ontstaat verwaarloosbaar. De overlapping met voorafgaande 
ervaringen mag ook niet te groot zijn. Er mogen niet zoveel bekende aspecten aan het 
probleem zitten waarmee de leerling wordt geconfronteerd dat er geen sprake meer is van een 
echte uitdaging voor het denken. Ook dan zal er weinig toename van betekenis plaatsvinden. 

Het is geen gemakkelijke taak voor de leerkracht om een leeromgeving te creëren die 
de juiste mate van continuïteit tussen opeenvolgende ervaringen bewerkstelligt. Dewey geeft 
in zijn teksten nauwelijks aan hoe zijn theoretische begrippen geconcretiseerd kunnen 
worden. Volgens Fishman en McCarthy kan continuïteit van de ervaring als theoretisch 
begrip geoperationaliseerd worden door te streven naar samenhang tussen formele en 
informele leersituaties, door interesse bij de leerling op te roepen voor de leerstof en door de 
samenhang tussen de verschillende vakken van het curriculum te vergroten (Fishman, 
McCarthy 1998:43). 

Als tweede criterium waaraan de educatieve kwaliteit van een ervaring valt af te meten, 
noemt Dewey interactie. Het gaat hem hierbij om de interactie tussen de subjectieve en 
objectieve elementen van een ervaring ofwel tussen ‘an individual and what, at the time, 
constitutes his environment’ (LW13:25).29 Interactie verwijst naar het ruimtelijke aspect van 
de ervaring: de samenhang van een leerling en de onderwijsomgeving (Fishman, McCarthy 
1998:30). 

Met het oog op het creëren van een rijkere ervaring is het vooral het objectieve element 
dat rechtstreeks door de leerkracht te beïnvloeden is. Op het subjectieve en actieve element 
van de ervaring heeft de leerkracht volgens Dewey geen directe invloed omdat dit voor een 
groot deel wordt bepaald door het karakter van de leerling; het geheel van habits die zijn 
gedrag sturen. Het behoort daarom tot de taak van de leerkracht een leersituatie te creëren die 
aansluit bij de ervaringswereld van de leerling. Dit vereist van de leerkracht het vermogen 
inzicht te hebben in ‘the needs and capacities of the individuals who are learning at a given 
time’ (LW13:27). In plaats van directe invloed op de karakterontwikkeling van de leerling 
moet de leerkracht wel kennis hebben van het karakter van de leerling om door middel van 
manipulatie van de onderwijsomgeving effectieve interactie te bewerkstelligen.  

Concreet betekent het streven naar interactie in de onderwijscontext dat de leerkracht 
probeert de leeromgeving zodanig in te richten dat deze aansluit bij de interessen van de 
leerling. Het oplossen van de problemen zal dan niet door de leerlingen worden ervaren als 
een externe doelstelling. Daarnaast kan de leerkracht proberen de interactie tussen leerlingen 
onderling, tussen de verschillende vakken uit het curriculum en de verschillende 
onderwijsmethoden (voordrachten, klassediscussie, huiswerk) te bevorderen (Fishman, 
McCarthy 1998:32, 43). 

                                                
29 Voor Deweys gebruik van de termen subjectief en objectief, cf. LW4:220-221; Fott 1998a:74.  
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Continuïteit en interactie zijn aspecten van iedere ervaring. Ook een niet-educatieve 
ervaring volgt op een eerdere ervaring en zal door een latere ervaring worden opgevolgd.30 
Verder zal er bij elke ervaring sprake zijn van een interactie tussen individu en omgeving. Het 
is de mate waarin beide aspecten zijn gerealiseerd, die de betekenisrijkdom van een ervaring 
bepalen. Continuïteit en interactie zijn aspecten van een educatieve ervaring die slechts op 
analytisch niveau strikt te scheiden zijn (LW13:25). In realiteit is er steeds sprake van een 
bepaalde mate van samenhang en samenspel tussen beide.31 Het vermogen om bij de leerling 
ervaringen te doen ontstaan die voldoen aan de criteria van continuïteit en interactie vereist 
kennis en inzicht van zowel sociale als psychische aspecten van iedere leerling afzonderlijk. 
De leerkracht dient op de hoogte te zijn van de fysieke, historische en sociaal-economische 
toestand van de lokale gemeenschap en de capaciteit te bezitten om deze kennis en dit inzicht 
creatief in het onderwijsproces op te nemen (LW13:23). Dewey erkent dat het geen 
gemakkelijke taak voor de leerkracht is om aan deze eisen te voldoen. Hij spreekt daarom van 
de kunst van het lesgeven (MW9:164). Een leerkracht die de kunst van het lesgeven beheerst, 
creëert zowel voor de leerlingen als voor zichzelf ‘quality classroom experience’ (Fishman, 
McCarthy 1998:42). 
 
7.3.2 Interesse en inspanning 
Een tweede dichotomie die Dewey hanteert ter bevordering van educatieve ervaringen, is 
interesse en inspanning. Dit begrippenpaar bespreekt hij uitgebreid in Democracy and 
Education (MW9:131-145; cf. Fishman, McCarthy 1998:35). Hiermee sluit hij aan bij een 
discussie tussen neoherbartianen die de natuurlijke belangstelling van het kind benadrukken 
en volgelingen van Harris die wijzen op het belang van inspanning en discipline bij het 
maken van schijnbaar onnodige en onprettige opdrachten. Dewey kritiseert beide opvattingen 
vanwege het negeren van de samenhang tussen interesse en inspanning (Fishman, McCarthy 
1998:35-36; cf. MW9:136, 144-145). 

Interesse duidt volgens Dewey op een bepaalde mate van betrokkenheid van een 
individu op (aspecten van) zijn omgeving. In de onderwijscontext staat interesse volgens 
Dewey voor datgene wat een verband aanbrengt tussen de capaciteiten van de leerling 
enerzijds en de doelstelling van de (door de leerkracht verstrekte) opdracht anderzijds.32 
Daarnaast dient de leerling over voldoende motivatie te beschikken om de vereiste inspanning 
te leveren om een probleem op te lossen. Dewey maakt een onderscheid tussen vrijwillige en 
gedwongen inspanning en benadrukt het belang van vrijwillige inspanning of wil voor de 

                                                
30 ‘[T]here is some kind of continuity in any case … Different situations succeed one another. But because of the 
principle of continuity something is carried over from the earlier to the later ones’ (LW13:20, 25). 
31 ‘Continuity and interaction in their active union with each other provide the measure of the educative 
significance and value of an experience’ (LW13:26).  
32 ‘To be means for the achieving of present tendencies, to be "between" the agent and his end, to be of interest, 
are different names for the same thing’ (MW9:134), ‘Interest measures—or rather is—the depth of the grip 
which the foreseen end has upon one in moving one to act for its realization’ (MW9:137). 
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onderwijscontext. De interesse of belangstelling die leerlingen voorafgaande aan de 
onderwijscontext reeds van nature bezitten, is volgens Dewey voldoende om de in het 
onderwijs vereiste inspanning te genereren. Het gaat erom de juiste verhouding tussen 
interesse en inspanning te bewerkstelligen. Wil er sprake zijn van een onderwijscontext 
waarin de leerlingen educatieve ervaringen opdoen, dan moet de leerkracht ervoor zorgen dat 
het lesmateriaal en de leerstof afgestemd zijn op de capaciteiten en de belangstelling van de 
leerlingen. De school moet volgens Dewey ervoor zorgen dat de interesse van de leerling 
uiteindelijk wordt gericht op de verbetering van de sociale situatie van de samenleving waarin 
hij zich bevindt (MW9:144).33  
 
7.3.3 Constructie en kritiek 
Het laatste begrippenpaar dat Dewey inzet in zijn aanval op het gebruik van dualismen in de 
filosofie van opvoeding en onderwijs bestaat uit de termen constructie en kritiek. In deze 
context gebruikt hij deze termen in de betekenis van synthetische en analytische vaardigheden 
op het niveau van het denken.34 Dewey bespreekt beide termen het meest uitvoerig in zijn 
korte tekst Construction and Criticism (1930; LW5:127-143).  

Met constructie verwijst Dewey naar een creatief denkvermogen. Dit is een manier van 
denken waarbij iemand in de confrontatie met zijn omgeving zelf tot nieuwe inzichten of 
ontdekkingen komt die hij nooit eerder heeft bedacht of via iemand anders heeft vernomen. 
Het is het vermogen om nieuwe relaties te leggen tussen voorheen van elkaar gescheiden 
zaken (cf. Fishman, McCarthy 1998:33). Constructie is een denkwijze die volgens Dewey 
veelvuldig voorkwam bij de Amerikaanse pioniers die aan de frontier leefden. Zij werden 
veel meer dan in Deweys tijd geconfronteerd met nieuwe en onbekende omgevingsfactoren 
die creatief denken vereisen. Het gegeven dat de Amerikaanse samenleving in minder dan een 
eeuw is veranderd van een pionierbeschaving tot een van de meest geïndustrialiseerde landen 
ter wereld heeft volgens Dewey grote gevolgen voor het creatief denken.  

Deweys opmerkingen op dit gebied zijn van toepassing op de hele geïndustrialiseerde 
wereld. Mensen worden tegenwoordig met een grote hoeveelheid kant-en-klare 
gebruiksgoederen geconfronteerd. Het gevolg hiervan is dat mensen niet meer in de 
confrontatie met hun omgeving op gelijke wijze als vroeger getraind worden in onafhankelijk 
en creatief denken. Wat vroeger een bijverschijnsel was van sociale omstandigheden, moet 
tegenwoordig in het onderwijs bewust worden nagestreefd: ‘Education is one of the great 
opportunities for present day pioneering’ (LW5:131). Echter, ook het onderwijs loopt het 
gevaar door massificatie zijn rol te verliezen bij het aanleren van constructief denken: 

                                                
33 ‘To organize education so that natural active tendencies shall be fully enlisted in doing something ... is what 
most needs to be done to improve social conditions’ (MW9:144). 
34 Fishman onderscheidt in Deweys pedagogische teksten nog een ander, breder gebruik van de termen synthese 
en analyse. Op dit breder gebruik van beide termen, waarbij ze elkaar uitsluiten, zal ik hier niet ingaan. 
(Fishman, McCarthy 1998:33). 
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‘Ready-made materials in material things have their oppressive counterpart in ready-made 
intellectual information and ideas, and education is supposed to consist in a transfer of these 
goods into the mind’ (LW5:131).35 

Met kritiek verwijst Dewey naar het analytisch denkvermogen, het vermogen om 
dingen te beschouwen vanuit de onderdelen waaruit ze zijn samengesteld (Fishman, 
McCarthy 1998:33). Daarnaast verwijst hij met kritiek naar de evaluatie van de verschillende 
onderdelen van een geheel.36 Dewey ontkent dat kritisch denken noodzakelijk een beperking 
vormt voor creatief denken. Kritiek vereist van een individu net zoveel originaliteit als 
constructie.37 Constructief denken zonder het vermogen tot kritiek brengt het gevaar van 
intellectuele en sociale onderdrukking met zich mee.38 Dewey geeft het voorbeeld van iemand 
die heeft geleerd te lezen zonder het gelezene te beoordelen (LW5:137). Kritiek heeft slechts 
zin als het een bijdrage levert aan het proces van constructie.39 Het is de taak van het 
onderwijs om ervoor te zorgen dat beide denkwijzen samengaan en het individu ondanks alle 
sociale manipulatie de ruimte heeft voor creatief intelligent gedrag. 

Het is niet mogelijk om vooraf aan te geven hoe de verhouding tussen de termen binnen 
de drie dichotomieën dient te zijn en wat de status van de drie dichotomieën ten opzichte van 
elkaar is. Gezien Deweys nadruk op contextualiteit in zijn theorie van de ervaring ligt het 
voor de hand aan te nemen dat de juiste verhouding tussen deze termen en begrippenparen 
volgens Dewey in elke onderwijssituatiesituatie apart dient te worden bepaald (cf. Fishman, 
McCarthy 1998:44).  

 
7.4 Intelligente kennisverwerving 
 

                                                
35 ‘Schools tend to be pipe-lines and delivery wagons. The increase, the rapid and extensive increase, of 
knowledge enlarges the stock that flows from the storehouses and tanks of learning into the minds of 
pupils. Packaged goods are as much in vogue intellectually as they are commercially. The formation of the 
course of study is largely a matter of doing up bundles of knowledge in sizes appropriate to age and arranging 
for their serial distribution, each in its proper year, month, and day. In school as in business we pay more 
attention than used to be done to having the packages look neat and pasting attractive labels upon them. But one 
like the other comes pre-prepared, with a view to putting the least possible tax on individual powers of 
digestion’ (LW5:131-132). 
36 ‘Criticism ... is taking thought as to what is better and worse in any field at any time, with some consciousness 
of why the better is better and why the worse is worse’ (LW5:133-134). 
37 ‘Creation and criticism are companions. Genuine discrimination is creative because it expresses an original 
response to what is presented; it is an exercise of personal taste’ (LW5:138). 
38 ‘[T]oo large a part of our citizens has left our schools without power of critical discrimination, at the mercy of 
special propaganda, and drifting from one plan and scheme to another according to the loudest clamor of the 
moment (LW11:164-165). 
39 Dewey hanteert de metafoor van de ademhaling om de relatie tussen constructie en kritiek te verhelderen: ‘As 
it is the same bodily mechanism that regulates both the intaking of air and the breathing of it out, so it is the 
same mind which by its own identity of structure expresses itself in productive action and in critical 
discrimination. Production that is not followed by criticism becomes a mere gush of impulse; criticism that is 
not a step to further creation deadens impulse and ends in sterility. As breathing in and breathing out are 
cooperative manifestations by which life is sustained and carried on, so criticism and creation are connected 
manifestations of the same psychical life’ (LW5:140). 
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7.4.1 Inleiding  
Met de introductie van het ervaringsconcept in zijn philosophy of education levert Dewey 
kritiek op traditionele pedagogische stromingen die de leerling beschouwen als een soort 
spons die passief kennis opneemt. De rol die Dewey weglegt voor de leerkracht bij het 
scheppen van de contextuele eenheid van de onderwijscontext kan gezien worden als kritiek 
op progressieve denkers binnen de philosophy of education. Een onderwijsmethode 
onderscheidt zich volgens Dewey door de manier van denken die ze bij de leerlingen tot stand 
brengt. De meest geschikte vorm van denken levert kennis op die, hoewel voorlopig van aard, 
nuttig kan zijn bij het oplossen van actuele problemen. Denken is voor Dewey de methode 
om tot reflectieve ervaringen te komen. In dergelijke ervaringen komt het individu tot inzicht 
in zijn transactionele relatie met de omgeving. Door dit inzicht groeit de ervaring in 
betekenis. De beste methode van denken komt overeen met die van de experimentele 
natuurwetenschap die zich kenmerkt door het proefondervindelijk toetsen van hypothesen.40 
De leerling moet op school dan ook geen kant en klare oplossingen krijgen aangereikt, maar 
leren de problemen waarmee hij wordt geconfronteerd op een intelligente en voor hem 
geschikte wijze op te lossen.  

Dewey is zich ervan bewust dat het niet gemakkelijk is om de leeromgeving zo in te 
richten dat het verwerven van kennis en de constructie van ideeën resulteert in groei van de 
ervaring. Voorwaarde hiervoor is dat de leerling in staat wordt gesteld zijn ideeën uit te 
proberen, te toetsen. Wil een leerling in staat zijn een probleem op te lossen dan moet hij 
kunnen beschikken over data. In overeenstemming met Deweys ervaringsleer bestaan deze 
data niet slechts uit gedachten, maar vooral uit handelingen, feiten, gebeurtenissen, en kennis 
van causale relaties (MW9:163). Deze data hoeven niet noodzakelijk actueel te zijn. Ze 
kunnen ook in de vorm van herinneringen een bijdrage leveren aan de intelligente oplossing 
van een probleem. Het is voor Dewey belangrijk dat deze data zoveel mogelijk ooit als 
actuele gebeurtenissen zijn beleefd en niet slechts door informatieoverdracht zijn verworven. 
Uit de analogie van denken en de methode van de experimentele wetenschap volgt dat het 
individu dat denkt zich moet kunnen beroepen op eigen actuele of historische ervaringen.  

Toch sluit Dewey niet uit dat iemand voor het oplossen van een probleem zijn beperkte 
persoonlijke ervaring aanvult met informatie die is gebaseerd op ervaringen van anderen 
(MW9:164). Elke vorm van informatie kan fungeren als ‘working capital, the indispensible 

                                                
40 ‘[T]hinking is the method of an educative experience. The essentials of method are therefore identical with the 
essentials of reflection. They are first that the pupil have a genuine situation of experience— that there be a 
continuous activity in which he is interested for its own sake; secondly, that a genuine problem develop within 
this situation as a stimulus to thought; third, that he possess the information and make the observations needed to 
deal with it; fourth, that suggested solutions occur to him which he shall be responsible for developing in an 
orderly way; fifth, that he have opportunity and occasion to test his ideas by application, to make their meaning 
clear and to discover for himself their validity’ (MW9:170). Of het nu gaat om het denken van een kind of van 
een wetenschapper, steeds geldt dat ‘the first stage of contact with any new material … must inevitably be of the 
trial and error sort. An individual must actually try … to do something with material in carrying out his own 
impulsive activity and then note the interaction of his energy and that of the material employed’ (MW9:160).  
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resources, of further inquiry; of finding out, or learning, more things’ (MW9:165). 
Voorwaarde voor een goed verlopend denkproces is wel dat deze indirecte informatie 
fungeert als hulpmiddel bij het oplossen van een probleem en niet rechtstreeks de oplossing 
vormt.41 In dit laatste geval belemmert de informatie het zelfstandig denken. 
 
7.4.2 Kennisverwerving en intelligentie 
Vanuit het perspectief van de leerling onderscheidt Dewey drie stadia van het zich toe-
eigenen van de leerstof. Elk stadium vertegenwoordigt een bepaalde vorm van kennis en 
komt idealiter overeen met een bepaalde leeftijd van de leerling. In het eerste stadium 
vergaart de leerling kennis in de vorm van het vermogen om met behulp van zijn lichaam iets 
te doen: wandelen, praten, fietsen, schrijven enz. (MW9:192). Deze bezigheden vormen geen 
doel op zich, maar zijn slechts zinvol wanneer ze gericht zijn op een extern doel. De mens 
leert volgens Dewey niet lopen omdat dat zo plezierig is, maar omdat dat voor hem tijdens 
een bepaalde levensfase de meest efficiënte manier is om een bepaalde afstand te 
overbruggen. Om deze vorm van kennis goed over te brengen introduceert Dewey de 
occupations in het lager onderwijs van zijn school. Deze occupations leiden tot ‘knowing 
how to go about the accomplishment of ends’ (MW9:192). Hier is geen sprake van een 
verabsolutering van ‘leren door doen’, maar van ‘het eerste groeistadium van het kind in zijn 
ontmoeting met ‘leerstof’; als een soort ‘primaire’ ervaring’ (Berding 1999:148). 

De tweede vorm van kennisverwerving die Dewey onderscheidt, komt niet tot stand 
door met het lichaam iets te doen, maar door vormen van communicatie die resulteren in het 
verwerven van informatie. De ervaring wordt nu niet verrijkt door de reactie van de 
omgeving op een handeling, maar door informatie over ervaringen van anderen. Ideeën die 
via mondelinge of schriftelijke communicatie van de ene persoon op de andere worden 
overgedragen, veranderen van ideeën in feiten. Deze feiten leiden niet noodzakelijk tot de 
constructie van nieuwe ideeën. Dit laatste gebeurt alleen wanneer deze feiten iemand aan het 
denken zetten; wanneer ze gaan fungeren als ‘tools with which to search for material to solve 
a problem’ (Winn 1959:59). De informatie die de leerstof verschaft, kan volgens Dewey niet 
rechtstreeks tot kennis voeren, maar wel tot problemen die in hun oplossing tot kennis leiden. 
Immers: ‘growth depends upon the presence of difficulty to be overcome by the exercise of 
intelligence’ (LW13:53). Informatie fungeert dan als ‘a kind of bridge for mind in its passage 
from doubt to discovery’ (MW9:196). Reeds in Deweys tijd is de hoeveelheid informatie die 
als leerstof kan worden aangeboden te groot om door de leerling te kunnen worden verwerkt. 
Daarom stelt hij een selectiecriterium op. De op school verstrekte informatie heeft slechts dan 
educatieve waarde als ze betrekking heeft op een probleem waar de leerling mee worstelt, en 

                                                
41 Met indirecte informatie bedoel ik informatie die het subject niet verwerft als resultaat van een leerproces dat 
zich voltrekt volgens de trial and error-methode (directe informatie), maar via communicatie.  
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als ze aansluit bij de reeds aanwezige kennis en de betekenis ervan vergroot (MW9:194).42 
Deze informatie dient dus een bijdrage te leveren aan de continuïteit en de interactie van de 
ervaring.  

De grote hoeveelheid bestaande informatie maakt het voor de leerkracht niet eenvoudig 
een selectie te maken die aansluit bij de ervaring van de leerling. Leerlingen worden dan ook 
vaak overspoeld met een vorm van informatie die Dewey aanduidt als second-hand of other 
men’s knowledge (MW9:195). Deze indirecte informatie levert de leerling nauwelijks kennis 
op omdat de symbolen waarmee de informatieoverdracht plaatsvindt (woorden, beelden) een 
beperkte betekenis hebben. Ze zijn immers niet ontstaan in het ervaringsproces van de 
leerlingen. Het leereffect is dan ook geringer dan in een onderwijssituatie waarin gebruik 
wordt gemaakt van de actuele ervaring van de leerling.43 Indirecte informatie kan slechts 
leiden tot mechanische handelingen. Dit zijn handelingen die geen doel hebben buiten 
zichzelf, zoals het reproduceren van informatie, het opschrijven van wetenswaardigheden en 
rekenen met getallen (MW9:196). Indirecte informatie verwerven de leerlingen niet voor het 
oplossen van een probleem, waardoor ze niet leidt tot kennis die resulteert in een toename van 
betekenis. 

De derde en meest eigenlijke vorm van kennis is volgens Dewey kennis verkregen door 
intelligent action. Als resultaat van een leerproces is dit een vorm van kennis ‘which we think 
with rather than which we think about’ (MW9:196). Op meerdere plaatsen in zijn werk 
onderstreept Dewey het belang van op wetenschappelijke wijze verworven kennis omdat zij 
de grootste zekerheid verschaft omtrent causale relaties in de natuur en in de interactie tussen 
de mens en zijn natuurlijke en sociale omgeving.44 Zij vormt immers de basis voor een goed 
verlopend moreel keuzeproces: het belangrijkste vermogen van de mens ter reconstructie van 
de samenleving.45 De mens is niet van nature geneigd tot het verwerven van 
wetenschappelijke kennis. Het is een vorm van kennis die het resultaat is van een methode 
van onderzoek die in de geschiedenis van de mensheid is ontstaan. Uit het belang ervan voor 
de mensheid en het feit dat ze moet worden aangeleerd, volgt de belangrijke plaats die de 

                                                
42 ‘The amount heard or read is of no importance – the more the better, provided the student has a need for it and 
apply it in some situation of his own (MW9:194). Leren is immers meer dan ‘a synoniem for taking in and 
reproducing what others have already found out’ (LW5:131). 
43 ‘[I]f our schools turn out their pupils in that attitude of mind which is conducive to good judgement in any 
department of affairs in which the pupils are placed, they have done more than if they sent out their pupils 
merely possessed of vast stores of information, of high degrees of skill in specialized branches’ (MW6:259; 
LW8:211; Winn 1959:67). ‘We get so thoroughly used to a kind of pseudo-idea, a half-perception, that we are 
not aware how half-dead our mental action is, and how much keener and more extensive our observations and 
ideas would be if we formed them under conditions of a vital experience which required us to use judgement: to 
hunt for the connections of the thing dealt with’ (MW9:151).  
44 ‘Science represents the safeguard of the race against [superficial and immediate short-visioned … 
assumptions] and the evils which flow from them’ (MW9:197). 
45 ‘Without initiation into the scientific spirit one is not in possession of the best tools which humanity has so far 
devised for effectively directed reflection. One in that case not merely conducts inquiry and learning without the 
use of the best instruments, but fails to understand the full meaning of knowledge. For he does not become 
acquainted with the traits that mark off opinion and assent from authorized conviction’ (MW9:197). 
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wetenschappelijke methode van denken dient in te nemen in het onderwijs. Het belang van 
wetenschappelijke leervakken gaat volgens Dewey verder dan het verschaffen van 
vakspecifieke kennis. De methode die deze disciplines hanteren bij het oplossen van hun 
problemen kan volgens Dewey buiten de specifieke vakgebieden dienst doen bij de 
ontwikkeling van creatieve intelligentie. 

Dewey noemt drie kenmerken van intelligent gedrag die van belang zijn voor het 
onderwijs. In de eerste plaats kenmerkt intelligentie zich door het gebruik van ideeën in de 
vorm van hypothesen. Uit het feit dat ideeën worden gezien als hypothesen en niet als 
vaststaande waarheden volgt het belang dat gehecht wordt aan het proefondervindelijk 
toetsen en bijstellen ervan (LW13:58). In het onderwijsproces moet dan ook plaats worden 
ingeruimd voor het daadwerkelijk toetsen van hypothesen. Ten tweede worden de hypothesen 
niet beoordeeld op hun intrinsieke waarde, maar op basis van de gevolgen die ze 
bewerkstelligen. Hieruit volgt het belang dat gehecht wordt aan empirische waarneming in 
het onderwijs. Een derde kenmerk van intelligent gedrag is de reflectie die het noodzakelijk 
met zich meebrengt (LW13:59). Dewey is dan ook voorstander van ‘systematic effort, 
beginning with early education and carried on through the continuous study and learning of 
the young, … with a view to making the method of intelligence, exemplified in science, 
supreme in education’ (LW13:54). Hij gaat zo ver te beweren dat deze vorm van intelligentie 
van een historische verworvenheid tot een habit moet worden.46 Het behoort volgens Dewey 
dan ook tot een van de belangrijke taken van het onderwijs om bij leerlingen intelligent 
gedrag aan te leren. 

Met zijn hoge verwachtingen van de methode van de moderne wetenschap op het 
gebied van opvoeding en onderwijs, lijkt Dewey een late representant van het negentiende-
eeuwse vooruitgangsdenken. Toch heeft Dewey enkele bedenkingen bij de toepassing van de 
wetenschappelijke methode in het onderwijs. Hij erkent dat wetenschappelijke kennis door 
haar neiging tot abstractie in het onderwijs het gevaar loopt te ver van de belevingswereld van 
de leerling af te staan en daardoor haar betekenis voor het leerproces te verliezen (MW9:198). 
Daarnaast wijst Dewey erop dat hij niet zozeer de verworvenheden van de moderne 
natuurwetenschap in de vorm van de technische toepassingen ervan prijst, maar ‘systematic 
utilisation of scientific method as the pattern and ideal of intelligent exploration and 
exploitation of the potentialities of inherent experience’ (LW13:58). 
 
7.4.3 De plaats van de leerkracht en de leerling in het onderwijsproces 
De ervaringen van ieder mens worden grotendeels gevormd door de handelingen van 
anderen. In die zin is alle menselijke ervaring wezenlijk sociaal van aard. Inzicht in dit 
sociale aspect van menselijke ervaring leidt volgens Dewey tot een morele verplichting voor 
                                                
46 ‘There is nothing in the inherent nature of habit that prevents intelligent method from becoming itself habitual; 
and there is nothing in the nature of emotion to prevent the development of intense emotional allegiance to the 
method’ (LW13:54). 
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de leerkracht om op basis van zijn eigen ervaring een educatieve bijdrage te leveren aan de 
ervaring van de leerlingen: ‘to help organize the conditions of the experience of the 
immature’ (LW13:21; cf. LW8:337-340). Om de rol van de leerkracht in het onderwijsproces 
adequaat weer te geven, gebruikt Dewey de term guidance. De leerkracht dient de rol van 
gids te spelen en het ‘life-process’ van het kind te sturen in de richting van ‘its own most 
adequate fulfillment’ (MW2:281).  

Een kind brengt van buiten de school leergierigheid en een aantal vaardigheden mee. 
Het is de taak van de leerkracht om in te spelen op de natuurlijke aanleg en de culturele 
verworvenheden van het kind en deze samen met het kind en met behulp van de geschikte 
leerstof te ontwikkelen tot waardevolle habits. Dewey gaat ervan uit dat de leerstof en de 
onderwijsmethoden afgestemd moeten worden op de ervaringswereld van het kind (cf. 
Westbrook 1991:100).47 De leerkracht moet een leeromgeving creëren waarin het kind 
geconfronteerd wordt met problematische situaties waarin het gebruik moet maken van de 
kennis van de verschillende schoolvakken om tot oplossingen te komen (Westbrook 1991:98, 
100). 

Volgens Dewey kan een verkeerd gebruik van het lesmateriaal worden voorkomen als 
rekening wordt gehouden met het verschil dat er bestaat tussen het lesmateriaal benaderd 
vanuit het perspectief van de leerkracht en vanuit het perspectief van de leerling (MW9:190). 
Voor de leerkracht vormen de verschillende schoolvakken de ‘working resources’ ofwel het 
‘available capital’ (MW9:190). Met behulp van de verschillende schoolvakken moet de 
leerkracht trachten een situatie te creëren waarbinnen het leerproces optimaal verloopt 
(MW9:188). Omdat de leerkracht de leerstof volledig beheerst, kan zijn of haar aandacht 
volledig gericht zijn op het leerproces van de leerling. Dit betekent dat eruditie alleen geen 
voldoende voorwaarde is voor de kwaliteit van een leerkracht.  

Naast een grondige kennis van de leerstof dient een leerkracht inzicht te hebben in de 
menselijke aard en de psychologische processen die het menselijke handelen beïnvloeden.48 
Dit vereist van de leerkracht het voltooien van een degelijke opleiding voordat hij of zij in 
staat is de educatieve behoeften van het kind juist in te schatten: ‘to see what step the child 
needs to take just here and now; to what use he needs to put his blind impulse in order that it 
may get clarity and gain force’ (MW2:282).  

In zijn rol als gids fungeert de leerkracht tevens als katalysator in het 
ontwikkelingsproces van de leerling. De leerkracht geeft niet alleen de richting van het 
                                                
47 ‘What then, is the problem? It is just to get rid of the prejudicial notion that there is some gap in kind … 
between the child’s experience and the various forms of subject-matter that make up the course of study. … 
[they] are the initial and final terms of one reality. To oppose one to the other is to oppose the infancy and 
maturity of the same growing life; it is to set the moving tendency and the final result of the same process over 
against each other; it is to hold that the same nature and the destiny of the child war with each other’ (MW2:277-
278).  
48 ‘The problem of teaching is to keep the experience of the student moving in the direction of what the expert 
already knows. Hence the need that the teacher know both subject matter and the characteristic needs and 
capacities of the student’ (MW9:191-192). 
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ontwikkelingsproces aan, maar bevordert ook het verloop ervan door het doen van suggesties 
in de richting van een gewenste oplossing. Tenslotte impliceert guidance dat er op school 
sprake is van een asymmetrische verhouding tussen de rol en de intellectuele deskundigheid 
van leerling en leerkracht. Toch dient de leerkracht niet de rol van morele autoriteit op zich te 
nemen. In dat geval zou de vrijheid van de leerling en de mogelijkheid van een proces van 
culturele en maatschappelijke innovatie geblokkeerd worden.49 

Dewey neemt van Fröbel de gedachte over dat bij jonge kinderen de aangeboden 
leerstof moet aansluiten bij de alledaagse ervaring. Volgens Dewey geldt dit niet alleen voor 
jonge kinderen, maar voor leerlingen van elke leeftijdscategorie. Steeds moet de leerkracht de 
belevingswereld van de leerling als uitgangspunt van zijn onderwijs nemen (LW13:47). 
Naarmate de leerlingen ouder zijn, is het voor een leerkracht moeilijker om inzicht te hebben 
in hun belevingswereld en leerstof te vinden die hierbij aansluit. Daarnaast dient de leerkracht 
de aangeboden leerstof uit te breiden en zodanig te organiseren dat de ervaring van de 
leerling groeit.50 Dit vereist meer dan de leerling te confronteren met nieuwe ervaringen of het 
aanleren van nieuwe vaardigheden. Het principe van continuïteit vereist dat de nieuwe 
ervaringen die door middel van de leerstof worden aangedragen in het verlengde liggen van 
de reeds bestaande ervaringen. Dat wil zeggen dat de problemen die de nieuwe leerstof met 
zich meebrengt op te lossen zijn met behulp van nieuwe observaties in combinatie met reeds 
bestaande (ervarings)kennis: ‘[c]onnectedness in growth must be [the] constant watchword’ 
(LW13:50). Dit verklaart dat de leerkracht bij het aandragen van leerstof en 
onderwijsmethode zowel op de toekomst gericht dient te zijn (de ervaring moet groeien) als 
het verleden moet verdisconteren. Voor dit laatste moet de leerkracht op de hoogte zijn van 
de door de leerlingen in het verleden opgedane ervaringen.  

Naast het benadrukken van de sturende functie van de leerkracht wijst Dewey op het 
belang van de actieve deelname van de leerling aan het leerproces. Hij spreekt van ‘the 
participation of the learner in the formation of the purposes which direct his activities in the 
learning process’ (LW13:43). Deze deelname van de leerling moet echter niet gebaseerd zijn 
op zijn blinde impulsen en verlangens. Impulsen en verlangens zijn het beginpunt op de weg 
naar een (onderwijs)doel of een end-in-view. Tussen de blinde impulsen en verlangens 
enerzijds en onderwijsdoelen anderzijds ligt het intelligentieproces. Een leerkracht die zijn 
functie als guide gebruikt om het intelligentievermogen van de leerlingen te oefenen, levert 
volgens Dewey een bijdrage aan hun vrijheid. 

Het lijkt paradoxaal, maar om de vrijheid van de leerlingen te garanderen moet de 
leerkracht hen dus niet geheel vrij te laten. Zonder beschuldigd te hoeven worden van 

                                                
49 Bij de bespreking van de verhouding tussen leerkracht en leerling citeert Dewey Emerson: ‘Respect the child, 
respect him to the end, but also respect yourself’ (MW9:57). 
50 ‘[T]he progressive development of what is already experienced into a fuller and richer and also more 
organized form’ (LW13:48). ‘[O]rderly development toward expansion and organization of subject-matter 
through growth of experience’ (LW13:49). 
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indoctrinatie of paternalisme kan hij de voornemens van de leerlingen die gericht zijn op het 
oplossen van een probleem aanvullen met suggesties van zijn kant.51 In aansluiting op de 
ervaring van de leerlingen en hun reacties op de suggesties van de leerkracht kan volgens 
Dewey de oplossing van een probleem de vorm krijgen van een plan of project van de groep 
als geheel. Zo wordt het plan dat resulteert uit de behoeften van de leerlingen een leerproces 
in de vorm van een coöperatieve onderneming in de richting van het gewenste resultaat. De 
doelen die in het onderwijs worden nagestreefd krijgen op deze wijze niet alleen vorm door 
middel van creatieve intelligentie, maar ook door sociale intelligentie (LW13:47). 

Deze vorm van samenwerking tussen leerling(en) en leerkracht duidt Dewey aan met de 
term shared activity (MW9:167). Het concept van gedeelde activiteiten in het onderwijs 
vormt Deweys reactie op de te grote nadruk die in zijn tijd ligt bij het overdragen van 
feitenkennis. Een situatie van shared activity stimuleert tot nadenken ofwel het vormen van 
ideeën en leidt tot ‘common or conjoint experience’ (MW9:167). Gedeelde ervaringen in het 
onderwijs leiden tot een leersituatie waarin ‘the teacher is a learner, and the learner is, 
without knowing it, a teacher — and upon the whole, the less consciousness there is, on either 
side, of either giving or receiving instruction, the better’ (MW9:167). In een dergelijke 
situatie leert de leerkracht wat de beste onderwijsmethode is voor een bepaalde (groep) 
leerling(en) en leert de leerling een oplossing te vinden die recht doet aan zijn vrijheid en die 
aansluit bij zijn ervaringswereld. 

Dewey is zich ervan bewust dat hij veel eist van de leerkracht. Echter, de inspanningen 
van de leerkracht komen niet alleen ten goede aan de leerling, maar aan de samenleving als 
geheel. In het vorige hoofdstuk heb ik erop gewezen hoe belangrijk voor Dewey de 
vaardigheid van amicable cooperation en de daaruit voortkomende sociale intelligentie zijn 
voor zijn ideaal van een democratische gemeenschap. Voor een dergelijk dienstbetoon van de 
leerkracht aan de samenleving ‘no insight, sympathy, tact, executive power is too great’ 
(Westbrook 1991:108). 
 
7.5 Onderwijs en vrijheid 
 
7.5.1 De vrijheidsbeperking van ‘shared activities’ 
Resumerend kan gesteld worden dat volgens Dewey op school sprake dient te zijn van 
gedeelde activiteiten. Dit zijn activiteiten waaraan iedereen deelneemt en die niet eenzijdig 
opgedrongen worden door de leerkracht of door de leerlingen. Ze resulteren uit de interessen 
en belangen van beide partijen die samen een (onderwijs)gemeenschap vormen. Door zijn 
rijpere ervaring en daardoor groter vermogen tot sociaal en psychologisch inzicht, en door 
zijn beheersing van de leerstof is de leerkracht meer dan de leerlingen in staat om de regels 
                                                
51 ‘Since freedom resides in the operation of intelligent observation and judgement by which a purpose is 
developed, guidance given by the teacher to the exercise of the pupils’ intelligence is an aid to freedom, not a 
restriction upon it’ (LW13:46). 
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op te stellen op basis waarvan deze onderwijsgemeenschap goed zal functioneren 
(LW13:35).52 De leerkracht krijgt bij Dewey de status van ‘leader of group activities’ 
(LW13:37). Dit vereist van de leerkracht inzicht in de capaciteiten en behoeften van 
leerlingen en het vermogen een leerstof aan te dragen die ervaringen genereert die deze 
behoeften bevredigt en deze capaciteiten verder ontwikkelt. Het regulerend vermogen van de 
leerkracht moet zodanig zijn dat het enerzijds richting geeft aan het gedrag van de leerlingen 
en anderzijds voldoende vrijheid laat voor individuele ervaringen (LW13:36). Dit interactieve 
element in Deweys concept van educatieve ervaring toont aan dat voor hem ervaring in het 
onderwijs essentieel een sociaal proces is (LW13:36). Leerkracht en leerling staan in een 
interactieve relatie tot elkaar. De ervaring die het onderwijsproces genereert, is net zoals 
buitenschoolse ervaring sociaal van aard. 

Pedagogen die zich laten beïnvloeden door het gedachtegoed van de progressive 
education wijzen vaak met een beschuldigende vinger naar andere onderwijstheorieën omdat 
deze volgens hen de vrijheid van de leerling teveel te beperken. Deze pedagogen pleiten dan 
ook voor een meer kindgecentreerd onderwijs. Volgens Dewey hoeft een onderwijstheorie die 
niet geheel kindgecentreerd is niet per se te resulteren in een verwerpelijke vorm van sociale 
dwang. In het alledaagse leven zijn mensen aan verschillende vormen van sociale dwang 
onderworpen zonder dit als een beperking van hun individuele vrijheid te ervaren. Sterker 
nog: iemand die consequent zijn persoonlijke vrijheid boven alles stelt, zal moeilijk in de 
samenleving kunnen functioneren. Mensen maken altijd deel uit van een groep waarbij sprake 
is van ‘a certain kind of participation, of sharing in a common experience’ (LW13:32). Het 
zich onderwerpen aan de regels van deze groep wordt over het algemeen niet ervaren als een 
bezwaarlijke beperking van de individuele vrijheid. De reden hiervoor is dat men zich niet 
onderwerpt aan de regels van één persoon of één bepaalde groep, maar aan de regels die 
opgesteld zijn door de groep als geheel.53 Zich gedragen volgens de regels van de groep is een 
vorm van shared activity. Dit voorbeeld van een vorm van sociale dwang die niet als zodanig 
wordt ervaren, toont volgens Dewey aan dat op school de beperking van de vrijheid van de 
leerling onder bepaalde voorwaarden geoorloofd en zelf wenselijk is (LW13:32).  
  
7.5.2 Intellectuele vrijheid  
In paragraaf 5.5 ben ik ingegaan op Deweys concept van effectieve vrijheid. In de discussie 
tussen negatieve en positieve vrijheid wil Dewey niet kiezen voor een van beide kanten. 
Hoewel vrijheid iets anders is dan het vermogen om op elk willekeurig moment in staat te 
zijn om te doen en te laten wat men wil (handelingsvrijheid), is deze vorm van vrijheid wel 
                                                
52 ‘I do not know what the greater maturity of the teacher and the teacher’s greater knowledge of the world, of 
subject-matters and of individuals, is for unless the teacher can arrange conditions that are conducive to 
community activity and to organization which exercises control over individual impulses by the mere fact that 
all are engaged in communual projects’ (LW13:36). 
53 ‘In all such cases it is not the will or desire of any one person which establishes order but the moving spirit of 
the whole group. The control is social, but individuals are parts of a community, not outside of it’ (LW13:33). 



256 

een voorwaarde om tot ware vrijheid te komen. Vrijheid, door Dewey aangeduid als 
intellectuele of morele vrijheid (LW13:39), ofwel effectieve vrijheid (MW5:392) kan slechts 
gerealiseerd worden bij een bepaalde mate van handelingsvrijheid. Handelingsvrijheid is geen 
doel op zich, maar een middel om tot intellectuele vrijheid te komen. Indien volledige 
handelingsvrijheid een doel op zich zou zijn, dan zou het menselijk handelen aangedreven 
worden door impulsen en verlangens die niet door intelligentie in het gareel worden 
gehouden.54 Intellectuele vrijheid omschrijft Dewey dan ook als het vermogen ‘to frame 
purposes, to judge wisely, to evaluate desires by the consequences which will result from 
acting upon them; power to select and order means to carry chosen ends into operation’ 
(LW13:41).  

Ook in het onderwijs moet handelingsvrijheid volgens Dewey gezien worden als 
middel en niet als doel. In de eerste plaats is de handelingsvrijheid van de leerling voor de 
leerkracht een pedagogisch hulpmiddel om de ware aard van een leerling te achterhalen. Het 
is moeilijk voor de leerkracht om inzicht in het karakter van leerlingen te krijgen wanneer 
hun gedrag aan strenge regels wordt onderworpen. Dit inzicht is noodzakelijk om een 
lesmethode en leerstof te kiezen die zoveel mogelijk aan iedere individuele leerling 
afzonderlijk is aangepast (LW13:39-40).  

In de tweede plaats bevordert handelingsvrijheid het vermogen tot leren. Ze vormt 
immers het actieve element in het ervaringsproces. Wil het ervaringsproces goed verlopen en 
kennis opleveren dan moeten er echter ook perioden zijn waarin het handelen wordt 
opgeschort en reflectie totstandkomt. De verhouding tussen perioden van handelingsvrijheid 
en tijd die besteed moet worden aan reflectie verschilt per leeftijd en van leerling tot leerling 
en is een van de problemen waarmee de leerkracht zich geconfronteerd ziet.55  

Met zijn concept van intellectuele vrijheid verzet Dewey zich tegen voorstanders van 
een volledig kindgecentreerd onderwijsmodel dat uitgaat van een maximale 
bewegingsvrijheid van de leerling. Zonder enige beperking in hun handelen zullen leerlingen 
volgens Dewey hun gedrag laten bepalen door blinde impulsen en verlangens ‘into whose 
formation intelligent judgement has not entered’ (LW13:42). Een dergelijk impulsief 
onderwerpen van het gedrag aan de grillen van het moment kan niet worden gezien als een 
verbetering ten opzichte van een onderwijssituatie die wordt gedomineerd door een 
autoritaire leerkracht (LW13:42). In zijn functie als gids of leider van gemeenschappelijke 
activiteiten zorgt de leerkracht ervoor dat de problemen waarmee de leerling wordt 
geconfronteerd, aansluiten bij diens ervaring en interesse. Alleen dan kan er sprake zijn van 
de intelligente oplossing van problemen, wat voorwaarde is voor effectieve vrijheid. 
  

                                                
54 ‘Overemphasis upon activity as an end, instead of upon intelligent activity, leads to identification of freedom 
with immediate execution of impulses and desires (LW13:45). 
55 ‘The amount and the quality of this kind of free activity as a means of growth is a problem that must engage 
the thought of the educator at every stage of development’ (LW13:41). 
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7.5.3 Onderwijsmethoden en leerstof 
Een traditionele manier om de vrijheid van de leerling op school te beperken is de 
onderwerping van het onderwijs aan bepaalde onderwijsmethoden. Deze methoden bepalen 
op voorhand met welke problemen de leerling moet worden geconfronteerd, de wijze waarop 
dit dient te gebeuren en de gewenste manier waarop de leerling deze problemen dient op te 
lossen. In een dergelijke situatie is er sprake van een reductie van de vrijheid van zowel de 
leerling als de leerkracht. Gestandaardiseerde onderwijsmethoden duidt Dewey aan met de 
term general method. Dewey verzet zich tegen de optimistische opvatting dat er vaststaande 
onderwijsmethoden bestaan die in elke leersituatie en voor elke leerling het beste resultaat 
opleveren. In zo’n geval zouden veel problemen in het onderwijs gemakkelijker op te lossen 
zijn. Het concept van een vaststaande onderwijsmethode valt niet te rijmen met Deweys 
opvatting van een wereld, inclusief het menselijke sociale leven op deze wereld, die 
voortdurend aan verandering onderhevig is. 

Dewey vergelijkt onderwijs met kunst: ‘the method of teaching is the method of an art, 
of action intelligently directed by ends’ (MW9:177). Omdat doelen voor Dewey nooit voor 
altijd vaststaan, maar steeds contingent en contextgebonden zijn, zullen onderwijsmethoden 
dit ook moeten zijn. Toch moeten bestaande onderwijsmethoden niet zonder meer 
veronachtzaamd worden. Zij hebben immers in het verleden hun werkzaamheid bewezen en 
zijn daarom tot habits geworden. Het zou verspilling van energie zijn om steeds opnieuw het 
wiel uit te vinden. Wanneer bestaande onderwijsmethoden echter worden gestandaardiseerd 
en voorgeschreven, kunnen ze verworden tot conservatieve habits die zich verzetten tegen 
elke creatieve aanpassing aan een bepaalde context. Zij ontnemen zowel de leerkracht als de 
leerling elke mogelijkheid tot initiatief en originaliteit (MW9:178; cf. Berding 1999:173). 

Als onderwijsmethoden reeds langer bestaan, komt dat volgens Dewey omdat ze een 
bepaalde mate van flexibiliteit vertonen in een veranderende wereld. De algemene methoden 
(general method) van het onderwijs omschrijft Dewey als intellectuele hulpmiddelen die voor 
de leerkracht en de leerling een constructieve waarde kunnen hebben bij het oplossen van de 
problemen waarvoor zij zich gesteld zien. De waarde van een bepaalde algemene 
onderwijsmethode valt af te lezen aan de mogelijkheid die zij laat bestaan om de handelingen 
die zij voorschrijft ter oplossing van een probleem te onderwerpen aan een intelligente 
aanpassing aan veranderende omstandigheden. Iedere leerling dient de mogelijkheid te 
worden geboden ‘to employ his own powers in activities that have meaning’ (MW9:179). 

In Democracy and Education beschrijft Dewey de taak van het onderwijs als ‘forming 
the disposition and supplying the equipment of members of present society’ (MW9:199). 
Deze sociale functie van het onderwijs vindt haar weerslag in de samenstelling van het 
curriculum. Niet alle kennis levert een bijdrage aan de taak van het onderwijs. Alleen die 
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vakken zijn geschikt om deel uit te maken van het curriculum die een positieve bijdrage 
leveren aan een goed functionerende samenleving.56  

Volgens Dewey is het van belang dat de thema’s die in het onderwijs aan de orde 
komen dicht bij de belevingswereld van de doorsnee burger staan: ‘education must first be 
human and only after that professional’ (MW9:200, cf. MW2:277; Westbrook 1991:100). 
Vakken en onderwerpen die aansluiten bij de ervaringswereld van een groot aantal mensen 
zijn belangrijker dan vakken en onderwerpen die slechts van belang zijn voor een 
gespecialiseerde minderheid. Uiteraard is Dewey geen voorstander van een curriculum dat 
aansluit bij de waan van de dag en dat net als de publieke opinie aan voortdurende 
verandering onderhevig is. Het curriculum dient zodanig afgestemd te zijn op de ervaring van 
de mensen in de samenleving dat het ‘connects with the commom interests of men as men’ 
(MW9:200). 

Als het curriculum aansluit bij de (heersende) problemen van het menselijk 
samenleven, kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de instandhouding en het floreren 
van de samenleving. Wanneer de nadruk in het lager onderwijs ligt op het leren lezen, 
schrijven en rekenen, en in het voortgezet en hoger onderwijs op het krijgen van een baan 
spreekt Dewey van een ‘parasitic cultivation’ (MW9:200) van de leerling die ten koste gaat 
van het democratisch gehalte van de samenleving. Het gaat Dewey er niet om een curriculum 
te ontwerpen dat bestaat uit een bepaald aantal leervakken. Hij is meer geïnteresseerd in het 
onderwijsproces, de wijze waarop leerlingen kennis verwerven en de sociale mogelijkheden 
die dit met zich meebrengt, dan de inhoudelijke aspecten van het curriculum.  
 
7.6 Onderwijs, moraliteit en democratie 
Veel van de onderwijskundige aspecten die een rol spelen in Deweys concept van de 
ontwikkeling van een rijkere ervaring zijn tegenwoordig minder vernieuwend dan in Deweys 
tijd. Meer controversieel en tegelijkertijd uiterst actueel is de discussie over moraliteit binnen 
het onderwijs. Bij de bespreking van Deweys ethiek is gebleken dat Dewey zich verzet tegen 
het hanteren van onveranderlijke formele morele regels of inhoudelijk bepaalde waarden en 
normen. Dewey gaat echter niet zover te beweren dat de van de traditie stammende morele 
voorschriften geheel overboord moeten worden gegooid. Deze morele voorschriften moeten 
opgevat worden als principes, ofwel maximes van frequente validiteit (cf. Pappas 1998:105). 
Op zich hebben morele principes geen normatieve kracht. Hun geldigheid berust uiteindelijk 
op hun toepasbaarheid in een concrete morele situatie. Volgens Dewey is het mogelijk en 
wenselijk om kinderen vertrouwd te maken met waardevolle traditionele morele principes en 
hen tegelijkertijd te leren deze principes indien gewenst te veranderen en toe te passen op 
complexe en veranderende morele situaties. Het belangrijkste instrument dat de samenleving 
                                                
56 ‘The scheme of a curriculum must take account of the adaptation of studies to the needs of the existing 
community life; it must select with the intention of improving the life we live in common so that the future shall 
be better than the past’ (MW9:199).  
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ter beschikking staat om deze pragmatistische ethiek in praktijk te brengen is het onderwijs: 
‘[E]ducation is itself a process of discovering what values are worthwhile and are to be 
pursued as objectives’ (LW5:38). Reeds in Ethical Principles Underlying Education (1897: 
EW5:54-83) wijst Dewey op het belang van het onderwijs voor de participatie van het 
individu aan de samenleving (Archambault 1974:xxi). Hoewel er weinig teksten aan te wijzen 
zijn waar Dewey expliciet spreekt over moraalonderwijs heeft moraliteit een welomschreven 
plaats in zijn philosophy of education. Dit is niet verwonderlijk voor een filosofie van het 
menselijk handelen waarin moraliteit gelijkstaat aan socialiteit.57 
 
7.6.1 Deugden 
Naast de leerkracht dient volgens Dewey ook de leerling een actieve bijdrage te leveren aan 
het onderwijsproces. Factoren die een rol spelen bij de intelligente oplossing van een 
probleem en die voor elke leerling kunnen verschillen zijn ‘his native tendencies and his 
acquired habits and interests’ (MW9:180). Het denkproces dat formeel uit de in paragraaf 
2.2.7 beschreven vijf stappen bestaat, verschilt inhoudelijk doordat iedere leerling dit 
denkproces uitvoert vanuit een andere beginsituatie. Deze beginsituatie wordt bepaald door 
zijn habits die op hun beurt afhankelijk zijn van de omgeving waarin hij is opgegroeid en van 
zijn ervaring. De habits die iemand bezit, leveren een belangrijke bijdrage aan de vorming 
van zijn karakter. De manier waarop een leerling een probleem oplost, wordt dus mede 
bepaald door zijn karakter. Als Dewey verwijst naar de bijdrage van een individuele leerling 
aan het onderwijsproces, spreekt hij van de individuele methode (individual method).  

Hoewel elke leerling een probleem op zijn eigen manier benadert, zijn er volgens 
Dewey een aantal belangrijke attitudes ofwel intellectuele deugden te onderscheiden die een 
bijdrage leveren aan een vruchtbare oplossing. In Democracy and Education noemt hij als 
deugden: gerichtheid, onbevooroordeeldheid, doelbewustheid en verantwoordelijkheid.58 Het 
is van belang dat de ontwikkeling van deze deugden in het onderwijs wordt bevorderd (cf. 
Gouinlock 1993:83). 

Met gerichtheid (directness) verwijst Dewey naar het gericht-zijn van de leerling op het 
probleem waar hij mee wordt geconfronteerd. Deze gerichtheid kenmerkt zich door de 
afstemming van de oplossing op een contextueel bepaalde doelstelling (end-in-view) zonder 
dat de leerling zich laat afleiden door bespiegelingen op de methode of de reactie van de 
omgeving (MW9:181). 
                                                
57 Deweys minachting ten opzichte van het traditionele onderwijs in normen en waarden blijkt onder andere uit 
het volgend citaat: ‘Lessons about morals signify as matter of course lessons in what other people think about 
virtues and duties. It amounts to something only in the degree in which pupils happen to be animated by a 
sympathetic and dignified regard for the sentiments of others. Without such regard, it has no more influence than 
information about the mountains of Asia’ (MW 9:364).  
58 ‘… directness, open-mindedness, single-mindedness (or whole-heartedness), and responsibility’ (MW9:180). 
Elders spreekt hij van ‘straightforwardness, flexible intellectual interest or open-minded will to learn, integrity 
of purpose, and acceptance of responsibility for the consequences of one’s activity including thought’ 
(MW9:187). 
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Dewey definieert onbevooroordeeldheid (open-mindedness) als ‘an attitude of mind 
which actively welcomes suggestions and relevant information from all sides. … an active 
disposition to welcome points of view hitherto alien; an active desire to entertain 
considerations which modify existing purposes’ (MW9:182). Het opleggen van een bepaalde 
onderwijsmethode vormt een belangrijke beperking voor een houding van 
onbevooroordeeldheid omdat ze de leerlingen voorziet van ‘intellectual blinders’ die ‘restrict 
their vision to the one path the teacher’s mind happens to approve’ (MW9:182).59 Een 
onbevooroordeelde leerling staat open voor een intelligent gebruik van reeds bestaande 
kennis en suggesties van de leerkracht. 

Met doelbewustheid (single-mindedness) ofwel mentale integriteit verwijst Dewey naar 
een houding die lijkt op die van directness. Bij de aanpak van een probleem dienen leerlingen 
verdeeldheid van aandacht te vermijden. Ze moeten zich niet te veel laten sturen door 
krachten uit de omgeving als deze afwijken van hun doelstelling.60 Doen zij dit wel, dan heeft 
dit negatieve gevolgen voor het denkproces. Doordat het denken niet slechts gericht is op het 
bereiken van de doelstelling gaat er denkenergie verloren en zal de efficiëntie van het denken 
afnemen. Daarnaast blijft het verlangen om het probleem doelbewust op te lossen bestaan. 
Doordat de impulsen en verlangens van de leerlingen slechts gedeeltelijk ingezet worden bij 
de oplossing van het probleem gaat een deel verloren in de vorm van ‘blind affection and 
desire’ (MW9:184). In de onderwijssituatie kunnen kinderen zich onvoldoende doelbewust 
overgeven aan de oplossing van problemen wanneer ze aan een strenge discipline worden 
onderworpen, wanneer ze externe doelen nastreven en wanneer de nadruk ligt op het aanleren 
van vaardigheden (MW9:184).61 

De laatste intellectuele deugd die Dewey bespreekt, duidt hij aan als 
verantwoordelijkheid: ‘the disposition to consider in advance the probable consequences of 
any projected step and deliberately to accept them … in the sense of taking them into 
account, acknowledging them in action’ (MW9:185). De leerling dient zich bewust te zijn 
van de gevolgen die de actualisering van zijn hypothesen met zich meebrengt en hiervoor 
verantwoording af te leggen bij de sociale omgeving. 

                                                
59 Onbevooroordeeldheid is een van de positieve houdingen die Dewey waarneemt bij jonge kinderen: ‘Open-
mindedness means retention of the child-like attitude; closed-mindedness means premature intellectual old age’ 
(MW9:182). 
60 ‘Social instincts, the strong desire to please others and get their approval, social training, the general sense of 
duty and of authority, apprehension of penalty, all lead to a half-hearted effort to conform, to "pay attention to 
the lesson," or whatever the requirement is. Amiable individuals want to do what they are expected to do. 
Consciously the pupil thinks he is doing this. But his own desires are not abolished. Only their evident 
exhibition is suppressed. ... A systematized divided attention expressing the duplicity of the state of desire is the 
result’ (MW9:183-184). 
61 ‘School conditions favorable to this division of mind between avowed, public, and socially responsible 
undertakings, and private, ill-regulated, and suppressed indulgences of thought are not hard to find. What is 
sometimes called "stern discipline," i.e., external coercive pressure, has this tendency. Motivation through 
rewards extraneous to the thing to be done has a like effect’ (MW9:185). 
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Deugden zijn volgens Dewey habits die het morele gedrag van mensen helpen te 
bevorderen.62 In paragraaf 5.3 werd gesteld dat moraliteit betrekking heeft op handelingen die 
een positieve bijdrage leveren aan het menselijk samenleven. Een positieve bijdrage aan de 
samenleving resulteert in sociale groei: een toename van het vermogen van de samenleving 
om sociale problemen op te lossen. Volgens Dewey kan dit slechts bewerkstelligd worden 
door zorg te dragen voor de mogelijkheid van individuele groei waarbij de autonomie van het 
individu een belangrijke rol speelt (MW14:203). Vandaar dat de deugden die Dewey noemt 
morele deugden zijn. Op indirecte wijze leveren zij een bijdrage aan sociale groei. Andere 
deugden die Dewey noemt zijn openhartigheid, eerlijkheid, ingetogenheid en vriendelijkheid. 
Daarbij merkt hij op dat deze karaktertrekken los van elkaar gezien eigenlijk geen deugden 
kunnen worden genoemd: ‘To call them virtues in their isolation is like taking the skeleton 
for the living body’ (MW9:367). Iemand kan niet deugdzaam genoemd worden omdat hij 
enkele deugden als karaktertrekken bezit. Deugdzaamheid heeft betrekking op alle habits die 
samen iemands karakter vormen. Habits uiten zich in handelingen die altijd in een sociale 
context worden verricht. Deugdzaamheid of moraliteit heeft betrekking op alle 
karaktertrekken van iemand voor zover die een sociale component bezitten.63 Deugden zijn 
voor Dewey neigingen tot handelen die in functie staan van het menselijk samenleven.  

De morele rekenschap van het onderwijs ligt volgens Dewey niet bij een bepaalde 
religieuze of politieke levensbeschouwing, maar bij de samenleving zoals die nu is: ‘Apart 
from participation in social life, the school has no moral end or aim’ (MW4:271). Bezien 
vanuit Deweys opvatting van moraliteit als creatieve socialiteit is het niet verwonderlijk dat 
hij belang hecht aan sociale waarden. Deze worden in het lager onderwijs vooral in de 
occupations aangeleerd door deel te nemen aan gemeenschappelijke activiteiten. Bij de 
occupations moet dan ook het sociale element van de werkzaamheden worden benadrukt.64 
Het onderwijs krijgt, naast het aanleren van bovengenoemde deugden of karaktertrekken, de 
taak tot het stimuleren van de wil tot samenwerking (Fishman, McCarthy 1998:46). Dewey is 
kritisch ten opzichte van een onderwijscontext waarin een competitief individualisme de 
boventoon voert. In een dergelijke onderwijscontext zullen individuele uitblinkendheid en 
onderscheid, geconcretiseerd in te behalen cijfers, belangrijker zijn dan de neiging tot 
samenwerken (Fishman, McCarthy 1998:49). Een dergelijke houding zal buiten de school 
resulteren in de jacht op economisch gewin in plaats het streven naar een nuttige verdeling 
van economische middelen (MW9:126).  

                                                
62 Een moeilijkheid bij de reconstructie van Deweys concept van morele deugden is dat hij op de plaatsen waar 
hij dit thema bespreekt meer zegt over de opvattingen die hij verwerpt dan over zijn eigen standpunt (cf. Rice 
1996). 
63 ‘To possess virtue … means to be fully and adequately what one is capable of becoming through association 
with others in all the offices of life’ (MW9:368). 
64 ‘What is learned and employed in an occupation having an aim and involving cooperation with others is moral 
knowledge, whether consciously so regarded or not. For it builds up a social interest and confers the intelligence 
needed to make that interest effective in practice’ (MW9:366; cf. Rice 1996).  
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 Alle onderwijs dat een bijdrage levert aan het vermogen van studenten om te 
participeren aan sociale groei kan volgens Dewey aangeduid worden als moraalonderwijs. 
Dat betekent dat er niet één schoolvak dient te zijn dat zich specifiek bezighoudt met 
onderwijs in moraliteit, maar dat alle vakken onderdeel kunnen zijn van moraalonderwijs. De 
leerling moet immers met behulp van de reguliere leerstof in staat worden gesteld problemen 
op te lossen. Moraalonderwijs is alle onderwijs dat de leerling in staat stelt betekenisvoller te 
participeren in het sociale leven (Rice 1996). Gezien de overeenkomst die Dewey lijkt vast te 
stellen tussen zijn concept van deugden en van habits ligt het voor de hand om bij de 
overdracht van deugden niet alleen aandacht te besteden aan de bestaande vakken, maar ook 
aan de onderwijsomgeving en het gedrag op school (cf. MW9:180). Zoals habits kunnen 
deugden slechts ontstaan in situaties die zich kenmerken door transactionele verhoudingen.65 
 
7.6.2 Democratie 
Om intellectuele en sociale habits bij de leerlingen te ontwikkelen, moet de school volgens 
Dewey zorgen voor een onderwijssituatie waarin de gewenste sociale verhoudingen 
daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Leerlingen moeten leren om in overleg met elkaar en met de 
leerkracht gezamenlijk oplossingen te vinden voor problemen die ze ervaren. De leerkracht 
moet zorgen voor continuïteit tussen de aan de leerlingen voorgelegde problemen en reële 
problemen uit het leven buiten de school.  

Leerlingen moeten op school niet slechts geconfronteerd worden met theoretische 
beschouwingen over democratie. De verhoudingen op school dienen daadwerkelijk 
democratisch te zijn. Op school moet er sprake zijn van een democratic community. 
Democratische verhoudingen op school bevorderen niet alleen intelligent gedrag, maar 
bieden de leerlingen de mogelijkheid om zowel in contact te komen, als om te gaan, met 
culturele processen die het vertrouwde sociaal-culturele domein van de familie en de buurt 
overstijgen (Berding 1999:175). Dit is bevorderlijk voor een sfeer van gemeenschap op 
school die als voorbeeld dient voor gemeenschap in het publieke domein.  

De neiging tot samenwerken, die karakteristiek is voor de sociale aard van de mens, 
komt volgens Dewey op voorbeeldige wijze tot uiting in de moderne wetenschap. In Deweys 
ideaalbeeld van de moderne wetenschap legt een wetenschapper zijn onderzoeksresultaten ter 
toetsing voor aan zijn collega’s en draagt hij ze over aan zijn studenten. Dezelfde 
verhoudingen van vriendschappelijke samenwerking dienen volgens Dewey op school te 
worden gerealiseerd, zodat er een democratische gemeenschap van onderzoekers ontstaat die 

                                                
65 ‘To possess virtue does not signify to have cultivated a few nameable and exclusive traits; it means to be fully 
and adequately what one is capable of becoming through association with others in all the offices of life’ 
(MW9:368). Suzanne Rice merkt terecht op dat als scholen een positieve bijdrage willen leveren aan de 
karakterontwikkeling van leerlingen, ze aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van sociale verhoudingen op 
school en de materiële condities die dit vereist (Rice 1996). 
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de problemen waarmee zij wordt geconfronteerd gezamenlijk probeert op te lossen (Berding 
1999:177; cf. Tiles 1994:261).66 

De kenmerken van een Deweyaanse democratische samenleving kunnen op school 
worden nagebootst zodat deze fungeert als een embryonale politieke gemeenschap. 
Overeenkomstig Deweys opvatting van gemeenschap dienen leerlingen er op school mee 
geconfronteerd te worden dat de samenleving uit verschillende publieken (bijvoorbeeld op 
etnisch of religieuze basis) bestaat en dat deze verschillen in de samenleving 
(handelings)problemen veroorzaken. Het behoort tot de taak van de leerkracht de leerlingen 
te doen beseffen dat, hoezeer hun onderlinge opvattingen en wensen ook verschillen, de 
onderlinge problemen het best kunnen worden opgelost op basis van creatieve intelligentie en 
amicable cooperation. Hierbij dient de leerkracht aandacht te besteden aan op de specifieke 
onderwijscontext afgestemde operationalisaties van de drie begrippenparen die volgens 
Dewey een bijdrage leveren aan educatieve ervaringen: continuïteit en interactie, interesse en 
inspanning, en constructie en kritiek. Leerlingen zullen zo ondervinden dat het gedrag van de 
één een bijdrage kan leveren aan ‘the good’ van alle anderen (LW7:350), wat leidt tot het 
samengaan van individuele en sociale groei. Dit zal hen ervan overtuigen dat actieve 
participatie aan het gemeenschapsleven de beste manier van gemeenschappelijke 
probleemoplossing is. Een democratische context van opvoeding en onderwijs kan zo als 
voedingsbodem dienen voor democratie als way of life. 
 
7.7 Conclusie  
Dewey is voorstander van een empirische en experimentele opvoedings- en 
onderwijsfilosofie die gebaseerd is op zijn filosofie van de ervaring (LW13:12-14). Zijn 
philosophy of education is empirisch omdat het onderwijs qua inhoud en methode moet 
aansluiten bij het ervaringsniveau van de leerling dat op zijn beurt niet los staat van concrete 
maatschappelijke toestanden. Zij is niet in de eerste plaats experimenteel van aard omdat zij 
de wetenschappelijke methode propageert als de beste manier om bij de leerling intellectuele 
groei te bewerkstelligen, maar omdat haar eigen werkwijze met deze methode overeenkomt. 
Proefondervindelijk komen leerkracht en leerling erachter wat de beste onderwijsmethode en 
leerstof is voor de oplossing van een bepaald probleem. De concrete oplossing van een 
probleem in een onderwijssituatie resulteert dus uit een combinatie van algemene en 

                                                
66 Berding formuleert het als volgt: ‘Het gaat Dewey erom dat de school op een actieve manier haar bijdrage 
levert en die bijdrage ligt vooral op het vlak van instrumentering: de leerlingen betrekken bij uiteenlopende 
culturele processen en de school zodanig organiseren dat leerlingen instrumenten zoals taal (symbolen) en 
onderzoeksmethoden gebruiken die hen in staat stellen op een steeds effectiever en intelligenter manier 
oplossingen voor gemeenschappelijk geïdentificeerde problemen te bedenken en te verwezenlijken. Door de 
school te organiseren als democratische samenleving in het klein en door haar werk op te vatten als organisch 
geheel, in plaats van als een samenraapsel van geïsoleerde eenheden … en door de leerlingen met reële 
problemen te confronteren, kan een bijdrage worden geleverd aan de ontwikkeling van de samenleving in meer 
democratische richting’ (Berding 1999:171). 
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individuele methode waarbij in een sociaal proces van shared activity zowel recht wordt 
gedaan aan de ervaring van de leerling als aan de ervaring van de leerkracht. 

Dewey baseert zowel de theoretische als de praktische kanten van zijn 
onderwijsconcept op zijn theorie van de ervaring. Leerstof en onderwijsmethode worden 
afgestemd op het ervaringsniveau van de leerling en op dat van de leerkracht. Kenmerkend 
voor Deweys benadering is dat de leerkracht en de leerlingen in de onderwijssituatie niet 
tegenover elkaar staan, maar deel uitmaken van één en dezelfde groep. De leerkracht ontleent 
zijn regulerende functie niet aan zijn autoriteit of aan andere machtsmiddelen, maar aan het 
feit dat hij of zij het meest volwassen en ervaren groepslid is. De ontwikkeling van de 
ervaring in de onderwijscontext komt niet tot stand door externe dwang, maar door interactie 
tussen de leden van de groep waarbij de leerkracht niet moet worden gezien als een baas, 
maar als ‘leader of group activities’ (LW13:37). Met deze opvatting van de rol van de 
leerkracht bekritiseert Dewey de neiging van de progressive education om in kritiek op het 
klassieke leerstofgeconcentreerde onderwijs de rol van de leerkracht te minimaliseren 
(LW13:37).  

De taak van de leerkracht is volgens Dewey tweeledig. In de eerste plaats dient hij of zij 
ervoor te zorgen dat de problemen die het onderwijs aandraagt, aansluiten bij zowel de 
huidige ervaring van de leerling als bij zijn vermogen om deze problemen op te lossen. Ten 
tweede dienen de problemen de leerling aan te zetten tot leren, dat wil zeggen op intelligente 
wijze tot nieuwe kennis komen die als basis dient voor nieuwe ervaringen die vervolgens 
nieuwe problemen oproepen (LW13:53). De methode van de moderne natuurwetenschap als 
blauwdruk van het intelligentieproces krijgt niet alleen een centrale plaats in Deweys ethiek, 
maar ook in zijn onderwijs- en opvoedingsfilosofie. 

Een van de belangrijkste taken van de school is volgens Dewey het ontwikkelen van het 
denkvermogen van de leerlingen. De onderwijsmethoden moeten daarom op deze taak zijn 
afgestemd. Hierbij moet zowel de inhoudelijke continuïteit van het onderricht als de 
continuïteit tussen leerstof en methode in acht worden genomen. Het verwerven van 
rekenkundige en taalkundige vaardigheden, van feitenkennis, en het leren denken moet niet 
plaatsvinden in de vorm van afzonderlijke en opzichzelfstaande leervakken. Hetzelfde geldt 
voor de overdracht van sociaal-politieke habits die de leerling aanzetten tot morele deliberatie 
en democratisch gedrag. Daarnaast moet de maatschappelijke (buitenschoolse) relevantie van 
de leerstof steeds duidelijk zijn. 

Vanuit Deweys politieke filosofie gezien kan zijn philosophy of education benaderd 
worden als een voorbeeld van conceptuele reconstructie. Dewey biedt zijn theorie van 
opvoeding en onderwijs aan als hulpmiddel bij de reconstructie van ongewenste sociale 
toestanden.67 Het is een gereedschap dat leidt tot een vorm van sociale reconstructie die zowel 
                                                
67 Op basis van theoretisch en empirisch onderzoek komen Fishman en McCarthy tot de conclusie dat Deweys 
philosophy of education in de hedendaagse onderwijspraktijk praktiseerbaar is en tot goede resultaten kan leiden 
(Fishman, McCarthy 1998:219-225). 
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recht doet aan de vrijheid en autonomie van het individu als aan de samenleving als geheel. 
Deweys ‘participatiepedagogiek’ is een vorm van indirect paternalisme waarbij de 
samenleving bepaalt hoe het onderwijs aan de jeugd er dient uit te zien en welke 
doelstellingen erin worden nagestreefd. Hierbij worden de leerlingen zo opgeleid dat zij de 
waarde ervaren van intelligent gedrag en gemeenschappelijke probleemoplossing, maar 
tevens vrij blijven om uiteindelijk zelf hun eigen samenlevingsvorm te kiezen. Zo opgevat is 
onderwijs een politieke institutie die in dienst staat van sociale reconstructie in de richting 
van een meer democratische samenleving.68 

De relatie tussen ethiek en onderwijs is reciproque. Onderwijs staat niet alleen in 
functie van intellectuele en morele groei van het individu en de samenleving als geheel. 
Deweys pragmatische ethiek maakt het tevens mogelijk te bepalen welke onderwijsdoelen en 
onderwijsmethoden wenselijk zijn.69 Dewey wijst in verschillende teksten verschillende 
karaktertrekken aan als deugdzaam. De nadruk ligt daarbij niet zozeer bij de beschreven 
karaktertrekken, als bij de consequenties van de handelingen waartoe zij aanzetten. Het gaat 
Dewey er dus niet om een deugdenleer in traditionele zin te ontwerpen (Welchman 2001). 
Onderwijs moet een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een goed karakter. Een goed 
karakter kenmerkt zich door intelligente habits, dat wil zeggen habits die in een bepaalde 
sociale context een bijdrage leveren aan het vermogen tot groei. Deugdzame handelingen zijn 
contextueel bepaald en zorgen voor een rijkere ervaring. Een leven dat gekenmerkt wordt 
door een voortdurend verrijkte sociale ervaring is volgens Dewey het hoogste dat de mens 
kan bereiken. In het verlengde van Deweys biologisch geïnspireerde metaforiek is het gepast 
te stellen dat een leven van voortdurende groei gelijkstaat aan een leven van voortdurende 
bloei. Een leven van voortdurende bloei duidt Dewey aan als een moreel leven. Naast andere 
instituties in de samenleving kan het onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan het 
morele leven van burgers. 
 

                                                
68 Op het eind van zijn leven verzwakt Dewey zijn claim op het potentieel van de school voor sociale 
reconstructie en benadrukt hij meer de invloed van machtsfactoren in de samenleving op het onderwijs (cf. 
Westbrook 1991: 508-510).  
69 De laatste zinnen van Democracy and Education luiden als volgt: ‘All education which develops power to 
share effectively in social life is moral. It forms a character which not only does the particular deed socially 
necessary but one which is interested in that continuous readjustment which is essential to growth. Interest in 
learning from all the contacts of life is the essential moral interest’ (MW9:370). Cf. Archambault 1974:xxi: 
‘Ethics is central to the educational enterprise since it is concerned with establishing a basis for determining the 
ends of education, the relation of means and methods to those ends, and a general classification of educational 
values’. Archambault beweert dat ethiek en onderwijstheorie bij Dewey onlosmakelijk met elkaar verbonden 
zijn: ‘Hence the ethical theory and the educational theory become one. There is no “intellectual education” 
opposed to “moral education,” for moral education, properly conceived, is intellectual, in that it is centered in 
reflective thought. Intellectual education is moral, in that it deals with problems of genuine personal and social 
import. There is no formula or axiology that can apply to either’ (Archambault 1974:xxii). 
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Hoofdstuk 8: Conclusie: Creatieve Democratie 
 
8.1 Inleiding 
De onderzoeksvraag die aan deze studie ten grondslag ligt, luidt: ‘Kan Deweys concept van 
participatieve democratie, dat hij fundeert op een pragmatistische antropologie en ethiek, 
vruchtbaar zijn bij de benadering van hedendaagse sociale en politieke vraagstukken?’ In 
paragraaf 1.3 schreef ik dat aan deze onderzoeksvraag een intern en een extern aspect 
onderscheiden kan worden. Het intern aspect, dat betrekking heeft op een analyse en 
interpretatie van Deweys sociale en politieke filosofie, neemt het grootste deel van deze 
studie in beslag. Aan het extern aspect, dat betrekking heeft op het functioneren van de 
liberale rechtsstaat en waarvoor het intern aspect als filosofische onderbouwing dient, zal ik 
in dit laatste hoofdstuk aandacht besteden. Mijn bespreking hiervan zal kort en suggestief 
zijn. In paragraaf 8.2 zal ik enkele afsluitende opmerkingen maken over de in de voorgaande 
hoofdstukken besproken thema’s uit Deweys filosofie. In paragraaf 8.3 zal ik wijzen op de 
mogelijkheden van Deweys politieke filosofie voor het hedendaagse denken over het 
democratisch gehalte van heersende politieke opvattingen en praktijken. Eén van de 
mogelijke toepassingen van Deweys filosofie zal ik kort toelichten. Ten slotte zal ik in de 
laatste paragraaf naast enkele afsluitende opmerkingen een antwoord geven op de 
onderzoeksvraag en suggesties doen voor verder onderzoek. 
 
8.2 Deweys concept van participatieve democratie 
 
8.2.1 Samenhang binnen Deweys filosofie 
Deweys democratieconcept kan slechts goed begrepen worden vanuit zijn hele filosofie die 
hij beschouwt als een methode ‘cultivated by philosophers, for dealing with the problems of 
men’ (MW10:46). Filosofie heeft volgens Dewey tot taak ‘to clarify men’s ideas as to the 
social and moral strifes of their own day’ (MW12:94). Filosofie dient zich niet slechts te 
richten op het oplossen van theoretische en abstracte problemen, maar moet uiteindelijk 
gericht zijn op een verbetering van de menselijke leefwereld. Zij doet dit door reconstructie 
van concepten die niet meer passen bij de actuele stand van zaken. De gereconstrueerde 
concepten leiden niet altijd tot de oplossing van problemen. Filosofen kunnen deze 
problemen ook als zijnde niet meer relevant voor deze tijd terzijde schuiven en zich richten 
op problemen die het dagelijks handelen frustreren. 

Deweys filosofie gaat uit van een bepaalde visie op de werkelijkheid en de plaats van 
de mens daarbinnen. Voor zijn eigen versie van pragmatisme neemt Dewey een hegeliaans-
darwinistisch en niet-dualistisch, naturalistisch ervaringsbegrip als uitgangspunt. Ervaring is 
een toestand waarin een organisme in een transactionele relatie met zijn omgeving staat. Voor 
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deze relatie, die ik heb aangeduid als contextuele eenheid van de ervaring, verkiest Dewey in 
zijn latere werk de term cultuur.  

Uitgaande van een procesfilosofisch wereldbeeld waarin de wereld steeds verandert, 
ontwikkelt Dewey een visie op de mens waarbij deze gekenmerkt wordt door plasticiteit en 
intelligentie. Binnen een inhoudelijk contingente culturele context staan menselijk handelen 
en menselijke intelligentie in dienst van de reconstructie van een voortdurend door problemen 
gekenmerkte wereld. Intelligent gedrag staat in dienst van een efficiënte benadering van 
contextueel ervaren problemen in de betekenis van onbedoelde beperkingen van het handelen. 
De intelligente benadering van problemen die Dewey aanduidt met de term inquiry is in de 
menselijke geschiedenis ontstaan en voor het eerst in de natuurwetenschappen systematisch 
toegepast. Wil de mens op succesvolle wijze de door hem ervaren problemen te lijf gaan, dan 
dient hij voor zover mogelijk deze methode te hanteren. Dit geldt ook voor ethische en 
sociaal-politieke problemen. Een dergelijke benadering van problemen leidt uiteindelijk tot 
groei: een toestand van rijkere ervaring waarin nieuwe problemen een grotere complexiteit 
hebben dan de voorafgaande. Deweys naturalistisch ervaringsbegrip kan gezien worden als 
ontologisch fundament of metafysisch uitgangspunt voor zijn overige filosofische 
opvattingen die hij verwoordt in zijn antropologie, ethiek, politiek en inzichten over 
opvoeding en onderwijs. Voor een goed begrip van zijn democratieconcept is kennis van zijn 
theorie van de ervaring onontbeerlijk.1 

Bij de bespreking van Deweys antropologie heb ik Human Nature and Conduct als 
uitgangspunt genomen. In de hoofdstukken drie en vier ben ik uitgebreid ingegaan op de 
concepten habit, impuls en intelligentie, en heb ik deze verklaard vanuit Deweys theorie van 
de ervaring. Habit blijkt een complexe term te zijn die verwijst naar karaktertrekken, naar 
lichamelijke neigingen tot handelen, en naar culturele betekenisdragers. Met de term habit 
geeft Dewey een sociale en culturele dimensie aan zijn antropologie. Zijn naturalisme blijkt 
een cultureel naturalisme te zijn waarbij instituties een belangrijke rol spelen bij de sturing 
van het menselijk gedrag. Met de termen impuls en intelligentie voorkomt Dewey elke vorm 
van predeterminatie van gedrag. Het menselijk handelen is niet onderhevig aan biologische of 
morele wetmatigheden. Intelligentie als resultante van menselijke vrijheid maakt het mogelijk 
de problemen waarmee de mens voortdurend wordt geconfronteerd op creatieve wijze op te 
lossen. De mens is in staat gewoonten en instituties die niet meer functioneren op creatief-

                                                
1 ‘Democracy as compared with other ways of life is the sole way of living which believes wholeheartedly in the 
process of experience as end and as means; as that which is capable of generating the science which is the sole 
dependable authority for the direction of further experience and which releases emotions, needs and desires so as 
to call into being the things that have not existed in the past. For every way of life that fails in its democracy 
limits the contacts, the exchanges, the communications, the interactions by which experience is steadied while it 
is also enlarged and enriched. The task of this release and enrichment is one that has to be carried on day by day. 
Since it is one that can have no end till experience itself comes to an end, the task of democracy is forever that 
of creation of a freer and more humane experience in which all share and to which all contribute’ (LW14:229-
230). 
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intelligente wijze te veranderen. Kenmerkend voor menselijke intelligentie is het proces van 
deliberatie waarbij op basis van imaginaire dramatische repetitie een keuze totstandkomt met 
betrekking tot gewenst gedrag. Human Nature and Conduct fungeert als theoretische 
onderbouwing van Deweys ethische en politiek-wijsgerige opvattingen. 

Deweys empirische ethiek plaatst de oorsprong van morele waarden in concrete 
situaties uit het alledaagse leven waarin zich praktische problemen voordoen. Deze 
continuïteit tussen het natuurlijke en het morele doet een beroep op menselijke intelligentie 
bij morele overwegingen. Een morele handeling is het resultaat van een voorafgaande 
deliberatie waarbij de te verwachten consequenties bepalend zijn voor de gemaakte keuze 
tussen handelingsalternatieven. Informatie van de empirische wetenschappen vormt een 
onmisbaar hulpmiddel hierbij. Deweys ethiek is consequentialistisch zonder de gewenste 
gevolgen van het handelen bij voorbaat vast te leggen. Daarnaast is het sociale, als bron van 
empathie en verantwoordelijkheidsgevoel, een belangrijk onderdeel van Deweys ethiek. 
Ondanks de nadruk op het sociale biedt Deweys ethiek een garantie voor vrijheid in de vorm 
van de vrijwillige keuze voor (intelligent en sociaal) gedrag. Dewey toont aan dat juist binnen 
de sociale context effectieve vrijheid mogelijk is. 

Deweys politieke filosofie, zoals hij die met name verwoordt in The Public and Its 
Problems, schetst een relatie tussen individu en gemeenschap die tot stand kan worden 
gebracht door intelligent sociaal gedrag.2 Het onderscheid dat Dewey maakt tussen directe en 
indirecte consequenties van het handelen en het onderscheid tussen privaat en publiek dat 
hieruit volgt, ligt ten grondslag aan zijn visie op gemeenschap en democratie. Beide laatste 
concepten staan in dienst van zijn poging een onrijp publiek, dat door gebrek aan adequate 
politieke concepten niet in staat is de problemen die het ervaart op creatief intelligente wijze 
op te lossen, te veranderen in een publiek dat hiertoe wel in staat is. 

Deweys concept van gemeenschap voorkomt zowel het atomisme van het klassiek 
liberalisme als het monisme van Rousseau en latere idealisten. Door aandacht te schenken aan 
concrete historische toestanden voorkomt Dewey het abstractieniveau van zowel de moderne 
natuurrechtstheorieën als van meer recente concepten van een rechtvaardige samenleving, 
zoals die van John Rawls. Dewey beschouwt zijn concept van gemeenschap als alternatief 
voor een individualisme dat gebaseerd is op het fictieve onderscheid dat het sociaal atomisme 
maakt tussen individu en groep. Het centrale politieke probleem is dan ook niet de spanning 
tussen het individu en de groep, maar de reconstructie van de manieren waarop mensen 
samenleven en samenwerken tot een samenlevingsvorm die weer een gemeenschap is.3 Een 

                                                
2 ‘The foundation of democracy is faith in the capacities of human nature, faith in human intelligence and in the 
power of pooled and cooperative experience. It is not belief that these things are complete but that if given a 
show they will grow and be able to generate progressively the knowledge and wisdom needed to guide 
collective action’ (LW11:219). 
3 ‘That social “evolution” has been either from collectivism to individualism or the reverse is sheer 
supperstition. It has cosisted in a continuous re-distribution of social integrations on the one hand and of 
capacities and energies of individuals on the other’ (LW2:356). 
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gemeenschap is een samenleving waarin een bepaalde consensus bestaat met betrekking tot 
gewenst gedrag. De politieke vorm die een gemeenschap dient aan te nemen, is altijd 
contextueel bepaald en daarom niet vooraf in een theorie vast te leggen. De staat als politiek 
georganiseerd publiek is een formele omschrijving van een samenlevingsvorm die door de 
leden van een publiek steeds opnieuw zelf inhoudelijk dient te worden bepaald. De concrete 
vorm die een staat aanneemt, is plaats- en tijdgebonden en onder andere afhankelijk van de 
stand van de techniek en de economische toestand waarin de samenleving zich bevindt. Zo 
houdt Deweys staatsconcept op maximale wijze rekening met de plasticiteit van de mens, de 
maatschappelijke context en de behoefte om de consequenties van gemeenschappelijk gedrag 
te reguleren. 

Deweys democratieconcept staat in dienst van een samenleving die in staat is de 
ervaren maatschappelijke problemen op te lossen op een manier die educatieve ervaringen en 
daardoor zowel individuele als sociale groei tot gevolg heeft. Democratie is in de eerste plaats 
een wijze van samenleven en in de tweede plaats een politiek ideaal. Democratie kenmerkt 
zich door actieve participatie aan het gemeenschapsleven waarbij eigenbelang en 
groepsbelang samengaan. Dit vereist een samenleving met gelijke educatieve en sociaal-
economische mogelijkheden. Door de nadruk die Dewey legt op zowel vrijheid als gelijkheid 
binnen een samenleving die zich ervaart als gemeenschap wordt hij aangeduid als 
welvaartsliberaal (Fishman, McCarthy 1998:61). Dit in tegenstelling tot een laissez-
faireliberaal als John Locke die de individuele mens als eigenaar van zijn talenten en 
verworvenheden beschouwt en de rol van de gemeenschap daarbij veronachtzaamt. 

Een concept van politiek als poging tot publieke probleemoplossing vereist een 
bepaalde opvatting van communicatie. Dewey stelt dan ook als voorwaarde voor de 
realisering van zijn ideaal van democratie dat er sprake dient te zijn van een vrije uitwisseling 
van empirisch-wetenschappelijk verworven informatie. Op basis van deze informatie dienen 
de leden van het publiek door argumentatieve conversatie tot consensus te komen met 
betrekking tot ervaren problemen. Dit gaat gemakkelijker naarmate er sprake is van een 
hechtere gemeenschap welke wordt gegenereerd door gedeelde ervaringen die ontstaan door 
vriendschappelijke samenwerking bij het oplossen van problemen.  

Het onderwijs krijgt door Dewey een grote rol toebedeeld bij het aanleren van een 
positieve attitude tegenover een participatief democratische samenleving. Bij de bespreking 
van Deweys philosophy of education heb ik mij vooral gebaseerd op Democracy and 
Education en Experience and Education. Net als bij Deweys ethiek en politieke filosofie heb 
ik getracht zijn philosophy of education te begrijpen vanuit zijn theorie van de ervaring en 
zijn antropologie. Leerlingen moeten op school de denkmethode leren die Dewey in zijn 
antropologie en zijn teksten over logica aanduidt als inquiry. Deze methode, die zich 
kenmerkt door het proefondervindelijk toetsen van hypothesen, biedt de beste garantie tot 
educatieve ervaringen. Dewey is ervan overtuigd dat als leerlingen eenmaal de bruikbaarheid 
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van deze methode bij het oplossen van problemen hebben ervaren, ze zelf ervoor zullen 
kiezen inquiry tot blauwdruk van hun intelligent gedrag te maken. De leerkracht moet ervoor 
zorgen dat de leerlingen via shared activities komen tot gemeenschappelijke 
probleemoplossing. Dit kan het beste in een democratische educatieve setting.  

Dewey beschouwt het onderwijs als een embryonale politieke gemeenschap waarin 
leerlingen worden opgevoed tot democratische probleemoplossers. Voor haar voortbestaan is 
een democratische samenleving aangewezen op democratisch onderwijs, dat wil zeggen 
onderwijs dat aansluit bij de menselijke natuur, dat recht doet aan de menselijke vrijheid en 
dat intelligente burgers voortbrengt. Het onderwijs is zo voor Dewey een hulpmiddel in dienst 
van sociale reconstructie. De houding die de samenleving in zijn visie via het onderwijs 
tegenover de leerlingen inneemt, is er een van verlicht of indirect paternalisme. Aan 
leerlingen wordt een attitude geleerd die het beste aansluit bij een visie op een democratische 
samenleving waarin vrijheid, gelijkheid en gemeenschap doorslaggevende waarden zijn.4 Het 
blijft uiteindelijk aan de leerlingen zelf om in hun volwassen leven deze samenlevingsvorm 
over te nemen. 

Met de reconstructie van Deweys denken in deze studie heb ik duidelijk gemaakt dat 
zijn politieke filosofie uitgaat van een bepaalde mensvisie. Deweys denken over democratie 
is geworteld in een antropologie die door haar handelingstheoretisch uitgangspunt en nadruk 
op intelligent gedrag tevens een ethiek is. Hij gaat ervan uit dat deze politieke filosofie een 
reële bijdrage kan leveren aan de problemen die het menselijk samenleven met zich 
meebrengt.   

 
8.2.2 Utopisme versus meliorisme 
Als er één tekst van Dewey centraal staat in deze studie dan is dat Human Nature and 
Conduct. Ik interpreteer deze tekst als een poging van Dewey om aan te tonen dat de 
menselijke natuur zoals we haar empirisch waarnemen als fundament kan dienen voor de 
constructie en de legitimering van liberale democratische instituties. Is deze visie op Dewey 
een te optimistische weergave van zijn antropologie en de daarop gebaseerde ethiek en 
democratietheorie? Zijn de positieve verwachtingen die hij heeft van de menselijke 
intelligentie gebaseerd op een naïef negentiende-eeuws vooruitgangsgeloof? Is Deweys ideale 
samenleving een utopie die niet past in een wereld die gekenmerkt wordt door rampen en 
door mensen veroorzaakte ellende? Of biedt zijn filosofie de mogelijkheid tot een 
progressieve verbetering van het menselijk samenleven zonder een toevlucht te zoeken tot 
eeuwige en transcendente waarden? Dewey beseft dat zijn filosofie geen garantie biedt voor 
de oplossing van menselijke problemen (Hickman 2004:166).5 Desondanks is hij een 

                                                
4 ‘We want that type of education which will discover and form the kind of individual who is the intelligent 
carrier of a social democracy—social indeed, but still a democracy’ (MW11:57).  
5 ‘If history shows progress it can hardly be found elswhere than in this complication and extension of the 
significance found within experience. It is clear that such progress brings no surcease, no immunity from 
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meliorist die vertrouwen heeft in de mogelijkheden van de mens om zijn (samen)leven te 
verbeteren. Hiervoor beschouwt hij de mens als een wezen dat op intelligente wijze in een 
transactionele relatie met zijn omgeving kan staan en zo op creatieve wijze een democratische 
samenleving kan reconstrueren. In de volgende paragraaf zal ik de relevantie van deze visie 
van creatieve democratie voor huidige problemen laten zien. 
 
8.3 Creatieve democratie in de praktijk 
De toestand en de toekomst van de democratie vormen sinds enkele jaren belangrijke 
onderwerpen in zowel praktisch-politieke als politiek-theoretische discussies. Dalende 
opkomstpercentages bij verkiezingen en dalende ledenaantallen van politieke partijen doen 
politici zoeken naar nieuwe manieren om burgers te betrekken bij de politiek. Een liberale 
rechtsstaat zonder actief betrokken burgers loopt het gevaar te vervallen tot een 
samenlevingsvorm waarin sprake is van afname van vrijheid en gelijkheid (cf. Witteveen, 
Klink, et al. 2002:87). Op theoretisch niveau wordt de vraag gesteld naar betere vormen van 
legitimering van politieke besluiten dan op basis van representatief-politieke procedures. Er 
wordt gezocht naar een versterking van de democratische legitimiteit van overheidsbeleid. 
Hierbij zijn vragen met betrekking tot de juiste verhouding tussen de politieke invloed van 
burgers en van politiek-bestuurlijke professionals net zo actueel als in Deweys tijd (cf. Hajer 
2004:14-15).  

Zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau wordt actief over democratische 
vernieuwing nagedacht. De behoefte tot reconstructie van democratische politieke instituties 
lijkt uiterst actueel. Bestaande vormen van representatieve democratie blijken steeds minder 
in staat te zijn belangrijke idealen van democratische politiek, zoals bevordering van politieke 
betrokkenheid, politieke consensus, en een welvarende samenleving waarin de voordelen 
gelijkwaardig over de burgers zijn verdeeld, te realiseren (cf. Wright, Fung 2004:36). In de 
politieke theorie wordt gezocht naar alternatieve opvattingen van democratie die beter zijn 
afgestemd op huidige politieke problemen en rekenschap geven van de hedendaagse burger 
die over het algemeen mondiger en hoger opgeleid is, en de beschikking heeft over meer 
informatie dan ooit tevoren. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn meerdere 
concepten uitgewerkt die alle varianten zijn op het concept van deliberatieve democratie.6 In 
de literatuur worden termen gebruikt als interactieve beleidsvorming of interactieve 
beleidsontwikkeling, burgerparticipatie, participatieve beleidsvorming, activerend 
                                                                                                                                                  
perplexity and trouble’ (MW14:196), ‘Because it is not easy the democratic road is the hard one to take. It is the 
road which places the greatest burden of responsibility upon the greatest number of human beings’ (LW13:154). 
6 John S. Dryzek die de voorkeur geeft aan de term discursive democracy beweert zelfs dat ‘The essence of 
democracy itself is now widely taken to be deliberation, as opposed to voting, interest aggregation, 
constitutional rights, or even self-government’ en spreekt van een deliberative turn in de democratietheorie 
(Dryzek 2000:1). Volgens De Been kan deliberatieve democratie leiden tot ‘een rijker begrip van wat de 
rechtsstatelijke eis van democratische legitimatie omvat en kan praktijken suggereren die de ontwikkeling van 
rechtsstatelijke kwaliteitsmaatstaven ondersteunen’ (Witteveen, Klink, et al. 2002:87; cursivering in het 
origineel). 
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participatief bestuur (Empowered Participatory Governance), open planvorming en 
coproductie van beleid (cf. Wright, Fung 2004:37; Hendriks, Tops 2001:106). Deze 
opvattingen komen overeen in het benadrukken van actieve participatie van de burger in het 
democratisch besluitvormingsproces en proberen zo te komen tot zowel een betere 
democratische legitimering als een groter probleemoplossend vermogen van politieke 
beslissingen. Voor praktijken en opvattingen die ten grondslag liggen aan vormen van 
deliberatieve democratie wordt meestal verwezen naar het Atheense forum, negentiende 
eeuwse auteurs als Edmund Burke en John Stuart Mill, en twintigste eeuwers als John Rawls 
en Jürgen Habermas (Dryzek 2000:2; Witteveen, Klink, et al. 2002:92-93; Elster 1998:3-4). 
De studie van Witteveen, Klink, De Been en Blok is een van de weinige waarin expliciet 
verwezen wordt naar de deliberatief democratische opvattingen die Dewey verwoordt in The 
Public and Its Problems (Witteveen, Klink, et al. 2002:89).7 

Interactieve beleidsvorming is één van de hedendaagse onderwerpen binnen de 
democratietheorie waarvoor de filosofie van Dewey een filosofische onderbouwing kan 
leveren. Daarnaast biedt Deweys filosofie de mogelijkheid richting te geven aan de verdere 
ontwikkeling van dit concept en de praktische toepassing ervan. Toepassing van Deweys 
denken op deze concrete vorm van deliberatieve democratie kan bestuurders en 
beleidsmakers behoeden voor mislukkingen bij de implementatie ervan. In onderstaande 
paragraaf zal ik een korte uiteenzetting geven van het concept van interactieve 
beleidsvorming. Vervolgens zal ik in paragraaf 8.3.2 aangeven hoe Deweys inzichten 
behulpzaam kunnen zijn bij de verdere uitwerking en doordenking ervan. 
 
8.3.1 Interactieve beleidsvorming 
De verschillende manieren waarop interactieve beleidsvorming wordt toegepast, hebben met 
elkaar gemeen dat burgers via bepaalde overlegsituaties inspraak hebben op de 
totstandkoming van beleid. Deze meer directe vorm van democratie wordt ook wel aangeduid 
met de term middle democracy (Gutmann, Thomsen 1996:12-13, 40, 44, 48-49). De gedachte 
achter interactieve beleidsvorming is dat deze vorm van inspraak kan leiden tot meer 
legitieme, meer efficiënte en kwalitatief betere beleidsbeslissingen. Daarnaast wordt ervan 
uitgegaan dat wanneer burgers meer invloed hebben op de inhoud van 
beleidsvormingsprocessen de capaciteit voor burgerschap en daarmee de mate van 
gemeenschap en sociale cohesie in de samenleving zal toenemen. 
 Bij interactieve beleidsvorming worden beslissingen niet uitsluitend genomen door 
gekozen politici zoals in bestaande vormen van representatieve democratie. Beslissingen 
komen ook niet tot stand door het tellen van stemmen na het houden van referenda of andere 
vormen van directe democratie of populistische politiek. Voorstanders van interactieve 

                                                
7 Hoofdstuk zes van deze studie, waarin op het belang van Deweys politiek-filosofische opvattingen wordt 
gewezen, is geschreven door Wouter de Been.  
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beleidsvorming streven ernaar dat burgers, beleidsmakers en politici in een situatie van 
machtsgelijkheid met elkaar in discussie gaan en elkaar proberen te overtuigen op basis van 
inhoudelijke argumenten in plaats van te pogen elkaar met retorische middelen te overtreffen. 
Deelnemers aan dergelijke deliberatieve beslissingsprocedures zullen bereid zijn op basis van 
overtuigende argumenten van anderen hun eigen mening bij te stellen. De besluiten die zo 
totstandkomen, zullen een groter draagvlak in de samenleving hebben dan 
meerderheidsbesluiten. De deelnemers die tegen het besluit zijn, zullen er eerder vrede mee 
hebben omdat ze hebben deelgenomen aan de besluitvorming en hun argumenten door de 
andere deelnemers serieus in overweging zijn genomen. Door deel te nemen aan interactieve 
beleidsvorming zullen burgers eerder geneigd zijn tot beslissingen die het algemeen belang 
het beste dienen. Het democratische aspect van het concept van interactieve beleidsvorming 
ligt in het feit dat in principe allen die op één of andere wijze bij de gevolgen van een bepaald 
besluit betrokken zijn aan het besluitvormingsproces deelnemen. Het deliberatieve aspect van 
het concept van interactieve beleidsvorming ligt in het feit dat de discussie plaatsvindt op 
basis van criteria van rationaliteit en onpartijdigheid (Elster 1998:8). 
 Deze beschrijving van interactieve beleidsvorming is in hoge mate ideaaltypisch van 
aard. Er kunnen dan ook de nodige vraagtekens geplaatst worden bij de praktische uitwerking 
ervan (cf. Wright, Fung 2004:42-43; Valadez 2001:39-45; Dryzek 2000:6-7; Verbart 
1999:32-34; Elster 1998:15-16). Zijn de bestaande politieke instituties bijvoorbeeld 
voldoende toegerust voor een praktijk van interactieve beleidsvorming of vereist dit 
institutionele reconstructie? Wat zijn de spelregels waaraan de deelnemers aan interactieve 
beleidsvorming zich dienen te houden? Wie bepaalt deze spelregels en op grond waarvan? Is 
het wel zo zeker dat rationeel argumenteren de beste manier is om tot beleidsbeslissingen te 
komen? Wie bepaalt of een argument legitiem is en niet slechts dient om de gesprekspartner 
te overtroeven? Moet bij beleidsvorming steeds het publieke belang vooropstaan? Welke 
procedure moet gevolgd worden als op basis van interactieve deliberatie een consensus niet 
mogelijk blijkt? Leidt een proces van interactieve beleidsvorming tot betere oplossingen van 
sociale problemen of is de intrinsieke waarde van de procedure belangrijker dan het resultaat? 
Wie nemen er deel aan het proces van interactieve beleidsvorming? Maakt de huidige stand 
van de techniek het mogelijk iedereen te laten deelnemen? Indien dit niet zo is, of indien 
deelname van iedereen ongewenst is, welk selectiecriterium moet er dan worden toegepast? 
Maken reëel bestaande verschillen op het gebied van inkomen, opleiding, 
levensbeschouwing, intellectuele vermogens en toegang tot informatie een goed verlopend 
proces van interactieve beleidsvorming nog wel mogelijk? Leidt interactieve beleidsvorming 
tenslotte werkelijk tot een verdieping van de democratie en een grotere legitimiteit, kwaliteit 
en effectiviteit van de genomen beslissingen? Deweys filosofie geeft uiteraard geen direct 
antwoord op al deze vragen. Wel verschaft ze een breed scala aan opvattingen waarmee een 
concept als interactieve beleidsvorming op een grondige wijze kan worden doordacht. 
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8.3.2 Deweys filosofie als theoretisch kader 
Een Deweyaanse benadering van de problemen waar de democratietheorie mee worstelt, 
interpreteert deze problemen als resultante van een discrepantie tussen de hedendaagse 
toestand van de samenleving en de politieke concepties die gehanteerd worden bij de 
regulering van de samenleving. Blijkbaar is het in de politieke praktijk gehanteerde 
democratieconcept niet meer functioneel voor de oplossing van actuele sociaal-politieke 
problemen. Het gevolg is een onrijp publiek dat gekenmerkt wordt door een afname van 
gemeenschapszin en een toenemend onvermogen om de ervaren maatschappelijke problemen 
op te lossen. Het concept van interactieve beleidsvorming kan beschouwd worden als een 
poging tot conceptuele reconstructie binnen de politieke theorie. Dat het resultaat van deze 
reconstructie lijkt op Deweys concept van participatieve democratie van bijna een eeuw 
geleden komt door het feit dat de ontwikkeling van de samenleving die Dewey in The Public 
and Its Problems schetst zich tot in de huidige tijd heeft voortgezet (cf. Sandel 1996:38). 

Deweys theorie van deliberatie kan behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van een 
institutionele context voor interactieve beleidsvorming. Betrokken burgers ontstaan niet 
vanzelf in de samenleving (cf. Hajer 2004:20). De overheid dient de materiële en immateriële 
voorwaarden te scheppen om deliberatieve democratie mogelijk te maken. De Been spreekt in 
dit kader van de forumfunctie van de overheid (Witteveen, Klink, et al. 2002:97). Voor een 
goed verlopend proces van interactieve beleidsvorming is het van belang dat deelnemers de 
beschikking hebben over voldoende en deugdelijke informatie. Volgens Dewey kan de 
manier waarop deze, zoveel mogelijk door de empirische wetenschap verworven, informatie 
verspreid wordt een belangrijke bijdrage leveren aan de mate van betrokkenheid van de 
participanten. Het ligt voor de hand om te onderzoeken welke mogelijkheden de recente 
ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie bieden bij zowel de verspreiding 
van informatie als de ontwikkeling van nieuwe vormen van discussiefora. Als burgers elkaar 
op basis van inhoudelijke argumenten proberen te overtuigen van elkaars gelijk en zo tot een 
consensus komen, bestaat de mogelijkheid van een toenemend gevoel van gemeenschap. 
Dewey definieert gemeenschap immers als een sociale relatie tussen mensen die gebaseerd is 
op een gedeeld concept van het goede (cf. paragraaf 6.6.1).  

Interactieve beleidsvorming maakt haar probleemoplossende potentie slechts waar als 
het proces op professionele wijze wordt begeleid (cf. Edelenbos, Goedhart 2001:15). Het ligt 
in de lijn van het denken van Dewey om het onderwijs hierbij een belangrijke rol te laten 
spelen. Op school kunnen leerlingen volgens Dewey ervaren dat het samen definiëren en 
oplossen van problemen leidt tot gemeenschapszin en een succesvollere benadering van 
moeilijkheden. Het op school opvoeden van kinderen tot democratische probleemoplossers 
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kan volgens hem een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling tot bekwame burgers.8 In de 
contemporaine literatuur wordt gesproken over de tertiaire taak van de school waarmee wordt 
verwezen naar het vermogen van de school om een bijdrage te leveren aan het gedrag van 
mensen buiten de school.9 Net als in Deweys philosophy of education wordt de school hier 
gezien als een embryonale gemeenschap die ‘introduces and trains each child of society into 
membership within such a little community, saturating him with the spirit of service, and 
providing him with the instruments of effective self-direction’, met als resultaat dat ‘we shall 
have the deepest and best guarantee of a larger society which is worthy, lovely, and 
harmonious’ (MW1:19-20). Opvoeding en onderwijs zijn belangrijke hulpmiddelen bij de 
constructie van burgers die op basis van effectieve vrijheid kiezen voor vrijwillige participatie 
aan de samenleving. James S. Fishkin ziet het als één van de opgaven van deliberatieve 
democratie ‘[to] bring some of the favorable characteristics of small-group, face-to-face 
democracy to the large-scale nation-state’ (Fishkin 1991:1, 4). Zonder zich op Dewey te 
beroepen, stelt Fishkin zich net als deze ten doel een democratiemodel te ontwikkelen dat qua 
gemeenschapszin en burgerlijke betrokkenheid lijkt op dat van de 
plattelandsgemeenschappen die beschreven worden in The Public and Its Problems.  
 Deweys opvatting van participatieve democratie biedt bruikbare inzichten voor de 
ontwikkeling van vormen van deliberatieve democratie zoals interactieve beleidsvorming. 
Een goed doordacht concept van interactieve beleidsvorming biedt de mogelijkheid om het 
huidige (onrijpe) publiek te doen groeien in de richting van een beter politiek georganiseerd 
publiek dat het gedrag van de burgers op een nieuwe en meer bevredigende wijze reguleert. 
  
8.4 Conclusie 
 
8.4.1 Antwoord op de onderzoeksvraag 
Deweys concept van participatieve democratie is meer dan slechts een theorie die gebonden 
is aan de historische context waarin ze is ontstaan. Uitgaande van een voortdurend 
veranderende wereld met menselijke problemen als vast ankerpunt en een pragmatistisch 

                                                
8 In recente adviezen aan de regering door de Onderwijsraad en de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid wordt het belang van het onderwijs voor burgerschapsvorming erkend (cf. Onderwijsraad 2003; 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2003, hierna afgekort als WRR). De Onderwijsraad 
benadrukt vooral het aspect van burgerschap dat hij omschrijft als ‘kunnen en willen participeren’ ofwel ‘de 
bereidheid en het vermogen onderdeel uit te maken van een gemeenschap en daaraan bij te dragen’ 
(Onderwijsraad 2003:10). 
9 De opmerkingen van de WRR in het rapport Waarden, Normen en de Last van het Gedrag over het belang van 
het onderwijs bij de overdracht en instandhouding van waarden en normen komen dicht in de buurt van de 
opvattingen van Dewey op dit gebied. De WRR spreekt over de secundaire taak (normhandhaving op school) en 
tertiaire taak (de bijdrage van het onderwijs aan de heersende waarden en normen in de maatschappij) van het 
onderwijs. In paragraaf 7.6.1 heb ik Deweys vrijwel gelijkluidende mening weergegeven (cf. WRR 2003:222-
228). Ook met betrekking tot de benadering van moreel gedrag neemt de WRR een Deweyaans standpunt in als 
hij vraagt: ‘wat de maatschappij zelf bijdraagt aan de handhaving van door haarzelf ontwikkelde waarden en zelf 
opgestelde normen’ (WRR 2003:197, cursivering door mijzelf). 
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geïnterpreteerde mens die deze problemen op creatief intelligente wijze benadert, overstijgt 
Deweys filosofie plaats- en tijdgebonden contingenties. 

Democratische legitimiteit is slechts één van de problemen van de politieke theorie die 
op basis van Deweys denken kunnen worden benaderd. Deweyaanse democraten zullen ook 
in staat zijn meningsverschillen tussen voor- en tegenstanders van bijvoorbeeld abortus, 
euthanasie of de asielproblematiek op creatief intelligente wijze te benaderen (cf. Caspary 
2000:148). Ik zal deze voorbeelden hier niet verder uitwerken. Met de beschrijving in 
paragraaf 8.3 van de mogelijkheden die Deweys filosofie biedt bij de reconstructie van het 
concept van democratische legitimiteit van politieke beslissingen heb ik de bruikbaarheid van 
Deweys vorm van pragmatisme, met name zijn concept van participatieve democratie, bij de 
benadering van actuele sociale en politieke vraagstukken aangetoond.  

 
8.4.2 Suggesties voor verder onderzoek 
Het ligt in de lijn van Deweys filosofie om bij een toepassing ervan bij het oplossen van 
hedendaagse problemen deze filosofie niet kritiekloos over te nemen, maar aan te passen aan 
de eisen van de huidige tijd. Daarnaast is het uit oogpunt van verheldering en toepasbaarheid 
van Deweys opvattingen gewenst politiek-filosofische studies van Dewey die in het kader van 
dit onderzoek slechts beperkt zijn gebruikt, grondig te bestuderen. Ik denk hier met name aan 
Individualism, Old and New (1930; LW5:41-123), Liberalism and Social Action (1935; 
LW11:1-65), Freedom and Culture (1939; LW13:63-188) en de artikelen uit The New 
Republic en People’s Lobby Bulletin.  
 Toepassing van Deweys concept van participatieve democratie op hedendaagse 
politieke en cultuurfilosofische thema’s die gerelateerd zijn aan verschijnselen zoals 
globalisering, levensbeschouwelijk en etnisch pluralisme, en de mogelijkheden van de 
nieuwste technologie op het gebied van communicatie kunnen mijns inziens tot 
verhelderende inzichten leiden. Door toegenomen mobiliteit en voorheen ongekende 
mogelijkheden op het gebied van informatietechnologie zijn publieken ontstaan die niet meer 
gebonden zijn aan nationale grenzen. Het ontstaan van transnationale publieken heeft de 
behoefte aan nieuwe en de verbetering van reeds bestaande transnationale politieke instituties 
doen ontstaan. Bestaande internationale politieke instituties veroorzaken enerzijds een 
uitholling van de soevereiniteit van nationale staten en blijken anderzijds onvoldoende in 
staat globaal-politieke problemen het hoofd te bieden. Net als in Deweys tijd is de 
geografische expansie van publieken gepaard gegaan met een enorme verruiming van de 
communicatiemogelijkheden. Gebruikers van de mogelijkheden die internet met zich 
meebrengt, voelen zich bewoners van een global village. Een territoriaal gebonden notie van 
gemeenschap lijkt in het digitale tijdperk definitief tot het verleden te horen. Tegelijkertijd 
maakt de digitale revolutie een nooit eerder gekende politieke betrokkenheid mogelijk die 
gebaseerd is op face-to-face-relaties tussen mensen die geografisch ver van elkaar verwijderd 
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leven. Een door Dewey geïnspireerde reconstructie van de concepten die hierbij een rol 
spelen, kan wellicht tot interessante en bruikbare onderzoeksresultaten leiden. 

Een ander aspect van de huidige sociaal-maatschappelijke omstandigheden maakt de 
behoefte aan wat Dewey creatieve intelligentie noemt groter dan ooit tevoren. Door de 
toegenomen mobiliteit raken mensen die voorheen in elkaars buurt woonden niet alleen 
verder van elkaar verwijderd, maar komen mensen ook in contact met een groot aantal 
gebruiken en overtuigingen die hen voorheen vreemd waren. Uit de veelheid van 
verschillende gewoonten die mensen aantreffen in hun pluralistische samenleving of in 
andere samenlevingen die ze bezoeken, kunnen ze een persoonlijke selectie maken. Ze 
kunnen ‘intelligently adapt customs to conditions, and thereby remake them’ (MW14:54). 
Enerzijds kan dit als een uitdaging worden beschouwd voor het denken. Anderzijds is dit 
pluralisme van morele waarden een niet te onderschatten bron van potentiële conflicten. 
Wanneer niet wordt beseft dat morele waarden voortkomen uit habits wordt het gevaar 
veronachtzaamd dat het krampachtig vasthouden aan bestaande gewoonten met zich 
meebrengt. Het stug vasthouden aan bestaande gewoonten geeft creatieve intelligentie geen 
kans. Dewey is geen voorstander van de instandhouding van oorspronkelijke (sub)culturen. 
Immers: ‘[n]o form of life does or can stand still’ (LW11:182).10 Hoewel diversiteit in een 
complexe samenleving een uitdaging vormt voor de democratietheorie gaat Dewey niet op 
zoek naar middelen ter bevordering van een homogene gemeenschap. Onderscheiden 
subculturen leveren meer bronnen ter oplossing van sociale problemen dan een homogene 
samenleving. Een pluralistische samenleving raakt haar potentieel ‘to enrich life experience’ 
kwijt wanneer zij haar diversiteit verliest (LW2:307; MW2:85). Een gemeenschappelijke 
democratische cultuur zal individuele subculturen ontwikkelen en overstijgen, maar niet 
verdringen, want ‘Democracy has many meanings, but if it has a moral meaning, it is found 
in resolving that the supreme test of all political institutions and industrial arrangements shall 
be the contribution they make to the all-around growth of every member of society’ 
(MW12:186; cf. Ryan 1995:172). Een herlezing van Deweys filosofie en van de filosofie van 
andere (sociaal-)pragmatisten uit zijn tijd, zoals George Herbert Mead, Jane Adams en Alain 
Locke, is in het licht van huidige problemen op het gebied van multiculturalisme en integratie 
dan ook aan te raden (cf. Green 1999). 
 
8.4.3 Tot slot 
De mens is zich volgens Dewey ervan bewust dat hij als individu steeds onderdeel uitmaakt 
van een groter geheel. Het is dit groter geheel van menselijk samenleven dat betekenis geeft 

                                                
10 Volgens Dewey kan in tijden van sociale mobiliteit niet langer vastgehouden worden aan groepsgebonden 
normen. Sociale veranderingen leiden tot ‘disturb[ance of] the settled distribution of customs. Congealed habits 
thaw out, and a flood mixes things once separated’ (MW14:59). De vrees voor mogelijke rampzalige gevolgen 
van culturele diversiteit was in het begin van de vorige eeuw in steden als Chicago en New York, waar Dewey 
woonde, net zo actueel als tegenwoordig. 
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aan het menselijk gedrag. De cultuur van een samenleving is volgens Dewey een 
weerspiegeling van de mate waarin het bewustzijn van het belang van het menselijk 
samenleven vorm heeft gekregen. Dewey geeft deze opvatting mooi weer in de slotzinnen 
van Human Nature and Conduct: 
 

‘Within the flickering inconsequential acts of separate selves dwells a sense of the whole which 
claims and dignifies them. In its presence we put off mortality and live in the universal. The life of 
the community in which we live and have our being is the fit symbol of this relationship. The acts 
in which we express our perception of the ties which bind us to others are its only rites and 
ceremonies’ (MW14:227). 

 
Ondanks de nadruk die Dewey legt op het belang van de samenleving voor de zelfontplooiing 
van het individu wijst hij op het gevaar dat de mens te lang vasthoudt aan habituele 
overtuigingen die gegenereerd worden door traditionele instituties. Hierdoor komt de mens in 
een morele cirkel terecht: de instituties bepalen de overtuigingen en gewoonten die op hun 
beurt vorm geven aan de instituties. Deweys instrumentalistische sociale psychologie leidt tot 
een empirische ethiek die helpt bij de constructie van contextueel bepaalde gedragsnormen. 
Ze leidt tot een notie van democratische instituties die bijdragen aan de opvoeding van 
individuen tot leden van een gemeenschap. Dergelijke gemeenschapbevorderende instituties 
verschaffen volgens Dewey de mogelijkheid tot voortdurende morele groei. Essentieel voor 
dit proces van morele groei is een juist begrip van menselijke vormen van samenleven zoals 
dat alleen verkregen wordt met behulp van de empirische wetenschap. Door bij de 
reconstructie van de moraal gebruik te maken van de empirische wetenschap beweegt de 
mens zich niet noodzakelijk in een morele cirkel, maar in een opwaartse spiraal van morele 
groei. Hieraan koppelt Dewey een onverwoestbaar geloof in de mogelijkheden van een 
creatief-democratische cultuur en een vertrouwen in een samenleving waarin zowel 
intelligentie als gewoonte tot hun recht komen, en waarin wetenschap en technologie 
verbonden worden met gemeenschappelijke en egalitaire waarden. 
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