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De verhouding tussen gevoel en verstand is misschien het best te karakteriseren als 

een onstuimig huwelijk dat de echtgenoten in een dubbele omarming verstrengelt. 

De vele westerse bespiegelingen over deze betrekking hebben soms iets van een ein

deloze telatiethetapie van Woody Allen-achtige proporties. Immeis, in het tijdperk 

voor de opkomst van de psychologie als wetenschap behoren de emoties voorname

lijk tot de praktische filosofie en vormen zij slechts zeer incidenteel een intrinsiek 

object van studie. Voor de antieken, misschien met uitzondering van Aristoteles, is 

dit met name het geval. In de overgeleverde teksten zijn emoties [pathe), inclusief 

niet-rationele verlangens en begeerten, veeleer ingebed in een deugdenleer of meer 

theoretische beschouwingen over motivatie. Emoties vervullen in dergelijke contex

ten een veelal negatieve rol: zij staan rationele procedures van kennisverwerving en 

besluitvorming in de weg en dienen derhalve uitgeroeid (de stoa) of gedisciplineeid 

(de peripatetici) te woiden. 

Samen met andere fenomenen die traditioneel in het kader van de erhiek worden 

behandeld, zijn de emoties in de loop van deze en vorige eeuw overgeheveld naar het 

domein van de 'waardevrije' wetenschap. Zo heeft Donald Davidson bij voorbeeld 

gepleit voor de transplantatie van de analyse van het verschijnsel wilszwakte [weak

ness of the will), voorheen een door en door moreel probleem, van de ethiek naar de 

handelingsfilosofie (Davidson 1980, p. 30 noot 14; Williams 1993, p. 44). Over de 

emoties hebben psychologen, neurofysiologen en philosophers of mind zich ont

fermd. Net als aan het einde van de vorige eeuw, toen de deskriptive Psychologie in 

het Duitse taalgebied hoogtij vierde, is er thans een onoverzichtelijke hoeveelheid 

droge descriptieve literatuur op het gebied van de experimentele psychologie. 

Nu de emoties een autonoom recht op wetenschappelijke aandacht lijken te heb

ben verworven, stelt zich de vraag hoe zij het best bestudeerd kunnen worden. Voor 

velen zal deze vraag overbodig zijn: we hebben immers de psychologie en de discipli

nes die aan het prefix 'neuro' te herkennen zijn. De vraag is evenwel of de sociale we

tenschapper van de methodologisch-individualistische confessie, die meer geïnteres

seerd is in de invloed van emoties op het menselijk handelen, adequaat bediend 

wordt door de vele verslagen van speekselafscheidingen en andere fysiologische 
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KRISIS 77 symptomen. Microstructurele factoren, zoals het spel der neurotransmitters in het 

menselijk brein, zullen zeker hun effect hebben op de economie wanneer men de 

causale keten maar lang genoeg oprekt. 

Betekent dit dat we economische verschijnselen niet op bevredigende wijze kun

nen verklaren zolang we in afwachting zijn van een discipline die 'neuro-economie' 

heet? Met andere woorden, moeten we, waar het menselijk handelen in het geding 

is, de gehele 'voorpsychologische' of'preneurobiologische' traditie van denken over 

de emoties maar vergeten? In zijn juist verschenen studie Alchemies of the mind. Ra

tionality and the emotions presenteert Jon Eister een alternatief dat een amnesie moet 

tegengaan. Maar aangezien hij zich beroept op bronnen die deels terugreiken tot in 

de Oudheid (Atistoteles, Thucydides, Pluraichus) dringt zich de vraag op of de con

ceptualiseringen van emoties, tezamen met hun relatie tot de lede, zondet meer met 

hedendaagse maatstaven kunnen wolden géïnteipieteetd. 

T r a d i t i e 

De 'alchemie' van emotionele en cognitieve processen en haar consequenties voor 

menselijk handelen u]n gefundenes Pressen voor de Noorse politiek filosoof en bekle

der van de Robert K. Merton-leerstoel voor sociale wetenschappen aan de Universi

teit van Columbia (New York). Al jarenlang bestudeert hij het grensgebied van de 

rationele keuzetheorie, oftewel de instrumentele, economisch georiënteerde bena

dering van het menselijk handelen. In zijn bekende studies Ulysses and the sirens en 

Sour grapes toont hij op elegante wijze hoe we langs de Scylla en Chatybdis van de 

wilszwakte en veislaving ttachten te laveren, hoe we ons verstrikken in pragmatische 

paradoxen en hoe we met behulp van zelfbedrog een plausibele (auto)biografie bij

een rationaliseren. Het lezen van Eister heeft een ontnuchterend-therapeutische 

werking. Men wordt er misschien niet direct een beter mens van, maar met een 

beetje introspectieve moed begrijpt men wat meer van zichzelf en van het web van 

sociale interacties waarin men verstrikt is, zonder daarbij te moeten afdalen in de 

duizelingwekkende krochten van de psychoanalytische ziel. 

Zo bezien is de publicatie van Alchemies of the mind, gelijktijdig met Strong fee

lings. Emotion, addiction, and human behavior, een logische volgende stap. In deze 

studies worden de wisselwerking tussen emoties, verslaving en rationaliteit, tezamen 

met de consequenties voor het menselijk gedrag aan Elsteis argumentatieve scherp

zinnigheid onderworpen. Uireraard is er een zekere overlap tussen beide werken. Er 

zijn echter ook belangrijke verschillen. Alchemies of the mind'vs. gedetailleerder en al-

omvattender, Strong feelings (dar gebaseerd is op zijn Jean Nicod-lezingen in Parijs) 

is beknopter en gaat thematisch in op het minstens zo belangrijke en actuele feno

meen verslaving. Beide boeken hebben evenwel de verdienste dat ze een snel groei

end corpus aan literatuui op heldere wijze synthetiseren zondet aan (typisch elsteri-

aanse) originaliteit in te boeten. 

Er zitten echter wel wat begripsmatige haken en ogen aan de overigens zeer sym

pathieke apologie van Eister om het kind niet met het badwater te laten wegvloeien. 

Dit kan men illustreren door Elsters historische uitgangspunt, Aristoteles' 'theorie' 

van de emoties, wat nader onder de loupe te nemen. 
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Het leeuwendeel van de proposities die een dergelijke theorie zouden moeten vor- REVIEW 77 

men zijn te vinden in het tweede boek van zijn Rhetorica, volgens Martin Heidegger 

de 'eerste systematische hermeneutiek der alledaagsheid van het met-elkaar-zijn' 

(Heidegger SuZ p. 138-139). Volgens Eister zijn alle criteria om een verschijnsel een 

emotie te noemen in Aristoteles' theorie in rudimentaire vorm belichaamd. Zo on

derkent Aristoteles bij voorbeeld de connectie tussen emotie en cognitie. Deze defi-

nitionele, en dus conceptuele band van specifieke emoties (woede, angst, schaamte, 

etc.) met oordelen of gedachten met een bepaalde inhoud is in de laatste decennia 

door commentatoren aangegrepen om Aristoteles moderner te maken dan hij is. 

Maar al te snel wordt echter aangenomen (zoals bij voorbeeld door Martha Nuss-

baum) dat deze cognitieve component een volbloedig oordeel is, dat wil zeggen, een 

uiting van het redelijke deel van de ziel, en dat emoties derhalve ontvankelijk zijn 

voor rationele overtuiging (Nussbaum 1996, p. 306-307). 

Er is echter een permanent gevaai Aristoteles' rede te zien als de (post-kantiaan-

se) faculteit die passieve Empfindungen voorziet van conceptuele strucruur. Het feit 

dat Aristoteles' definities van specifieke emoties een intentioneel object hebben, be

tekent echter niet dat de rede op een of andere manier betrokken is bij een eventuele 

conceptualisering van dat object. Vooi Aristoteles zijn en blijven emoties door en 

door niet-rationele verschijnselen, waarvan de cognitieve inhoud opgevat dient te 

worden in termen van aan de waarneming ontleende beelden. Het beeld als voertuig 

van het denken mag door de mentale evacuatie van deze eeuw anathema geworden 

zijn, dit betekent niet dat men Aristoteles ook onder interdict moet stellen. Met an

dere woorden, Aristoteles' logos is niet, althans niet zonder meer gelijk aan onze rede. 

Wanneer Eister dus schrijft ovei 'alchemieën' van de geest, en pleit vooi een histori

sche psychologie, dan dient hij zich wellicht af te vragen of de geest van vroeger en 

de geest van nu dezelfde zijn, en in het geval van de Grieken zelfs of een term als 

'geesr' wel zonder kwalificaties kan worden gebruikt. Eister gaat er daarentegen stil

zwijgend vanuit dat de klassiek-Griekse tweedeling samenvalt met de huidige. 

Het is overigens niet zo dat Eister uit overwegingen van louter sentimenteel-con

servatieve of intellectueel-nostalgische aard 'terug' wil naar een wereld die sowieso 

niet meer te reconstrueren valt. Zijn pijlen zijn niet zozeei gelicht op de empirische 

psychologie, als wel op de exclusiviteitsclaim van deze discipline als master science 

waar het gaat om de studie van emoties. Als sociaal wetenschapper is Eister (zoals 

gezegd) met name geïnteresseerd in de effecten van emoties, in samenhang met an

dere mentale veischijnselen, op menselijk gedrag. En juist op dit gebied hebben de 

grote denkers en schrijvers uit het verleden ons veel waardevols te vertellen. 

Ook de empirische psychologie en de neurofysiologie, ondanks de hoge vlucht 

die deze wetenschappen de laatste decennia hebben genomen, zijn volgens Eister 

niet in staat een bevtedigende theotie van emoties te presenteren. De materie leent 

zich niet voor experimenten, enerzijds omdat er ethische bezwaren kleven aan het 

opwekken van emoties bij mensen (volgens sommigen ook bij dieren) in een labora

toriumachtige omgeving, anderzijds zijn de emoties van dieren niet zonder meer 

vergelijkbaar met die van mensen. De cognitieve voorwaarden en ingrediënten van 

menselijke emoties, die een haast barokke complexiteit kunnen aannemen, lijken 

tegen een dergelijke continuïteit te spreken. Voorzover we weten zijn dieren niet in 
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KRISIS 77 staat om veel meer dan rudimentaire 'gedachten' erop na te houden. En volgens ve

len, waaiondei met name filosofisch geïnteiesseeide theoretici als Eister, zijn de 

schermutselingen in het niemandsland tussen gedachten en gevoelens nu juist de lol 

van de studie van menselijke emoties. 

Eister onderkent de waarde van de psychologie, maar beweert tegelijkertijd dat, 

zoals de zaken er thans voorstaan, we het meest kunnen leren van historische, antro

pologische, literaire en wijsgerige bronnen en teksten. De vraag is of Elsters idee van 

een 'historische psychologie', een geïntegieetde discipline die neurobiologische, an

tropologische, historische en sociologische methoden in zich verenigt indetdaad bij 

uitstek geschikt is voor het bestuderen van emoties (Eister 1999a, p. 451). Wat heeft 

een dergelijke conceptie voor consequenties waar het bij voorbeeld de eenheid van 

methode betreft? 

Mechanismen 

Het is niet zo dat Elsters teruggrijpen op traditioneel gedachtegoed gespeend is van 

theorie. Al geiuime tijd is hij bezig met vragen die de kern van de methodologie en 

de filosofie van sociaal-wetenschappelijk onderzoek raken. Vooral in de Franse mo

ralisten (Monraigne, La Bruyère, La Rochefoucauld) en sociologisch georiënteerde 

denkers als Alexis de Tocqueville en Max Weber ziet hij aanknopingspunten voor 

een benaderingswijze van sociaal handelen die een soort 'derde weg' vertegenwoor

digt tussen het nomologische, oftewel covering law-model en narratieve beschrijving 

van individuele casus: verklaring aan de hand van wat hij 'mechanismen' noemt. 

Mechanismen zijn, om het wat informeel uit te diukken, 'vaak vooikomende en 

gemakkelijk te heikennen causale pationen die in gang wolden gezet ondet voor

waarden die in het algemeen onbekend zijn of met gevolgen die onbepaald zijn' (El-

ster 1999a, p. 1). Simpel gezegd ontlenen mechanismen hun verklarend vermogen 

aan het feit dat ze van meer algemene aard zijn dan de fenomenen die zij verklaren, 

maar dat ze niet de voorspellende waarde van een wet hebben. Een voorbeeld van de 

rol van mechanismen vinden we in de biografie van een kind van een alcoholist: 

hoewel het niet te voorspellen is hoe dit eruit zal zien zal het niemand ex post verba

zen wanneer het kind een geheelonthouder of alcoholist zal blijken te zijn. 

Mechanismen komen doorgaans hand in hand. Zo zijn er bij voorbeeld ruwweg 

twee manieren om te reageren op de situatie dat de wereld anders is dan men zou 

willen: de wens de vader te laten zijn van de gedachte [wishful thinking) of de ge

dachte de vader te laten zijn van de wens [adaptivepreferences of sour grapes). Dit is 

een paar van mechanismen die ons een inzicht geven in hoe mensen kunnen om

gaan met een discrepantie tussen de wereld zoals zij haar willen en zoals de wereld is. 

Het is echter niet mogelijk een wet te formuleren met de strekking 'telkens wanneer 

mensen zich geconfronteerd zien met een situatie waarin beginselen van rationeel 

denken leiden tot een gedachte waarvan ze zouden willen dar die onjuist was, vallen 

ze ten prooi aan wishful thinking of sour grapes'. Het blote feit dat ei altijd mensen 

zullen zijn met gedachten waaivan ze liever willen dat deze onjuist zijn, zonder dat 

ze hun toevlucht nemen tot één van de twee mechanismen, is voldoende om aan de

ze bewering de status van wet te ontnemen. Dit neemt echtei niet weg dat wij de 
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wereld aan de hand van mechanismen beter begrijpen, ondanks de onderbepaald- REVIEW 77 

heid van de voorwaarden waaronder zij optreden. 

Er zijn, grof gezegd, twee typen mechanismen. Paarsgewijs geordende mechanis

men (zoals in het bovenstaande vooibeeld) kunnen elkaar uitsluiten. In dit geval is 

niet bekend welke voorwaarden aan het causale patroon ten grondslag liggen. Ze 

kunnen echter ook samen optreden, met tegengestelde gevolgen vooi de afhankelij

ke variabele; in dar geval kan men het optreden van mechanismen voorspellen, maar 

niet hun respectieve uitwerkingen. Zo worden in theorieën over kiesgedrag twee te

gengestelde mechanismen genoemd: enetzijds het underdog-, anderzijds het band

wagon-mechanisme. Sommige mensen zullen een kandidaat kiezen die achterligt in 

de opiniepeilingen, anderen juist één die voorligt. Wanneei een electoraat opge

deeld is in twee min of meer gelijke groepen die geleid worden door dergelijke moti

vaties kan het zo zijn dat de peilingen een accurate vooispelling leveren van het uit

eindelijke verkiezingsresultaat, zónder dat daarbij enige invloed van de peilingen 

zelf op individuele kiezers blijkt. Statistische analyse kan zo de indruk wekken dat 

opiniepeilingen verkiezingsresultaten niet beïnvloeden en suggeren dat een in feire 

heterogene populatie homogeen is. 

Eister beweert niet dat mechanismen een ideaal of norm van verklaring zijn; ver

klaring door middel van wetten is beter, maar het is een moeilijke, in veel gevallen 

zelfs te moeilijke onderneming. Mechanismen kunnen het gat opvullen dat gaapt 

wanneer verklaring met behulp van wetten niet mogelijk is. Bovendien, zoals uit het 

laatste voorbeeld blijkt, staan mechanismen een meer fijnmazige causale analyse toe, 

zonder daarbij terug te vallen naar een beschrijvend niveau. 

Mechan i smen en t r a d i t i e 

Deze benaderingswijze van emoties en gedrag is niet nieuw of origineel. Zij ligt niet 

alleen besloten in de werken van sommige van de grootste denkers en schrijvers uit 

het verleden, maar ook in commonsense-psyehoio^ie, zoals deze bij voorbeeld geo

penbaard is in de schat van spreekwoorden die een cultuur rijk is. 

Het is echter niet zo dat de vooronderstellingen waarop zij bouwt voor iedereen 

zonder meer acceptabel zijn. Elsters discussie gaat soms voorbij aan fundamentele 

vragen. Zo lijkt het vooi zijn voorstel tot het stichten van een historische psycholo

gie van wezenlijk belang niet alleen de culturele en historische, maar ook de evolu

tionaire aspecten van menselijke emoties in de beschouwing te betrekken. Elstei be

roept zich daatentegen op meer 'fenomenologische' data die gegenereerd worden 

langs introspectieve weg, deels door middel van zelfontboezeming. Zo illustreert El-

ster het verschijnsel van de 'secundaire beloning van verslaving' aan de hand van zijn 

eigen ervaringen als kettingroker: het roken verschafte hem de illusie heer en mees

ter te zijn van de loop der dingen door de wirwar der ervaringen te ritualiseren. 

De resultaten van de klassieke, in diskrediet geraakte methode van de zelfschou-

wing dienen veeleer geïntegreerd te worden met 'harde' data van de empitische we

tenschap. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Essais van Michel de Montaigne 

(1533-1592), de meester van de introspectie, behoren tot het aisenaal waaiuit Eister 

put bij het in kaart brengen van de alchemie der gevoelens en gedachten. Zelfontle-
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KRISIS 77 dingen als die van de 'skepticistische stoïcus' Montaigne geven ons inzicht van on

schatbare waaide in het boeiende spel van emotie en cognitie. Maar ook de geschrif

ten van de andere Franse moralisten als La Rochefoucauld en La Bruyère, van grote 

schrijvers als Stendhal en Jane Austen en van klassieke denkers als Tocqueville en 

Weber geven ons waardevolle inzichten in emoties in action. Wat in Elsters argu

menten echter hopeloos onderbelicht blijft is de vraag naar de relatieve status en pri

oriteit van de data die de lectuur van deze schrijvers ons geeft en de inzichten die de 

meer geavanceerde moderne wetenschappen ons leveten. Wat wijkt in het geval van 

tegenstrijdigheid: Stendhal of neurobiologie? 

Een soortgelijk probleem doet zich voor bij zijn stilzwijgende acceptatie van 

een onbewuste sfeer in het psychische leven van de mens, zonder zich daarbij te be

roepen op, ja soms zelfs onder bestrijding van Freud (Eister 1999a, p. 174-175). In de 

eerste plaats is het opmerkelijk dat Freud niet in Elsters favoriete rijtje van meesters 

van de psychologische observatie voorkomt, en dat terwijl Freuds observaties op dit 

gebied zeer vruchtbare en scherpzinnige artikelen op het gebied van mechanismen 

kunnen opleveren. Zo heeft Richard Wollheim in een prikkelend criminologisch es

say Freuds observatie over 'de bleke crimineel' opgepikt (Wollheim 1993, p. 124). 

Voortbotduiend op een thema uit Nietzsches Zarathustra hanteert Freud deze teim 

om een klasse van criminelen te beschrijven waarbij het schuldgevoel niet een reac

tie is op, maar het motiefis voor de misdaad die zij begaan. 

Vanuit een meer theoretisch en methodologisch perspectief is het volgende punt 

echter bedenkelijker. Als het concept van het onbewuste dat Eister hanteert bij de 

bespreking van bepaalde mechanismen hetzelfde concept is dat zo ondethand een 

onmisbaai bestanddeel is van de commonsense-psyehologie, hoe zit het dan met an

dere alledaagse veisies van freudiaanse mechanismen als verdringing? Met andere 

woorden, zijn Elstets bij tijd en wijle laatdunkende opmetkingen ovei de psycho

analyse te lijmen met het (onbewust) naat binnen halen van vetwateide begrippen 

uit diezelfde psychoanalyse via de amateurpsychologie? Hij lijkt zich niet te realise

ren dat commonsense-psychologie (allang) niet (meet) bestaat uit simplificaties van 

vootpsychologische observaties, zoals die in de aforismen van bij voorbeeld La Ro

chefoucauld zo mooi zijn gecondenseerd, maar dat de psychologie zélf, als weten

schappelijke discipline (het mindetwaardigheidscomplex, verdedigingsmechanis

men als verdringing, projecrie, et cetera) allang een hofleverancier van dit discours is. 

In commonsense-psychologie gaan spreekwoorden hand in hand met de meer toe

gankelijke en voot vereenvoudiging vatbare doctrine uit 'verouderde' psychologie. 

Misschien heeft Eister een antwoord op dit soort vragen. Maar als dit zo is, dan geeft 

hij ze niet in zijn meest recente werk. 

V e e l b e l o v e n d 

Dit neemt niet weg dat de behandeling van de door Eister onderkende mechanis

men in termen van een deels door hemzelf ontwikkeld begrippenapparaat een hoge 

graad van systematiek en helderheid kent. Ter illustratie kan men zijn oveizicht van 

het mechanisme dat hij 'transmutatie' noemt nemen, dat een briljante catalogus van 

inzichten in sociaal handelen oplevert. Met behulp van de klassieke trits passie, rede 
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en belang als genera voor motivaties otganiseert Eister een duizelingwekkende hoe- REVIEW 77 

veelheid voorbeelden uit de door hem verdedigde bronnen. 

Waar transmutatie een onbewust mechanisme is en veelal draait om zelfbedrog is 

wat Eister misrepresentation noemt een bewust mechanisme en gebaseerd op bedrog 

van anderen. Een mooi voorbeeld is wat Eister de misrepresentatie van eigenbelang 

[interest) als objectieve rationaliteit [reason) noemt. In zijn werk over deliberatieve 

democrarie beroept Eister zich op de civilizing force of hypocrisy als psychologisch ar

gument voor een politiek systeem waarin de democratische besluitvoiming (in een 

parlement of andere organen) niet louter een kwestie is van stemmen tellen of on

derhandelen, maar van het luisteren naar eikaars argumenten. Aangezien het 'prag

matisch onmogelijk' is in een publiek debat, dat per definitie gaat over het algemeen 

belang, een positie te staven met argumenten in termen van eigenbelang, is er een 

inherente druk om de positie te omkleden met redenen die appelleren aan het alge

meen belang. Doet men dit langere tijd, dan is er een grote kans dat men in de loop 

van dit proces werkelijk gaat geloven dat men het algemeen belang de hoogste prio

riteit gaat toedichten. Hypocrisie kan dus een 'civiliserend' effecr hebben op dege

nen die deelnemen aan het publieke debat. 

Hier is Eister op zijn best, vooral ook omdat het laat zien dat dit is waar hij al ge

ruime rijd naartoe aan het werken is. Thema's die hij al lang geleden ontwikkeld 

heeft, zijn moeiteloos onder te brengen in zijn huidige conceptie van wetenschap. 

Verklaring aan de hand van mechanismen, hoe gebrekkig ook (nog) in vele opzich

ten, stelt hem in staat zijn werk in een min of meer coherent patroon, bezield door 

een min of meer uniforme wetenschappelijke methode te verenigen. Maar ondanks 

de vele lovende commentaren en het ogenschijnlijk alomvattende karakter van Al-

chemies of the mind heeft men het opwindende gevoel dat het nu wachten is op El-

stets beste werk. 
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