
hij in het platgetreden voetspoorvan Hei- 
degger "de expanderende techniek" als de 
bekende Grote Boze Wolf aan de kaak 
stelt. (p.168-169, 183-184) Waar hij de 
conversarional turn in de huidige filosofie 
ter sprake brengt, had ik een opmerking 
over Rorty helemaal niet vreemd gewor- 
den. (p 126-127,138-141) 

Maar de meeste moeite heb ik met de 
vaagheid van her begrip "subjectiviteit", 
dat vooralsnog niet veel meer blijft dan 
een panacee Het wordt hoofdzakelijk in 
negatieve termen beschreven, waarbij on- 
der invloed van alle subject-kritiek en in 
navolging van Levinas in de eerste plaats 
telkens de passiviteit beklemtoond wordt. 
N u  koestert De Boer terecht reserves je- 
gens Heideggers Gelassenheit, maar jam- 
mer genoeg voornamelijk in maatschap- 
pelijk opzicht. Waar ik ook benieuwd naar 
ben, is in hoeverre er in diezo beloftevolle 
subjectiviteit plaats is voor het onredelijke 
en onzedelijke, voor het onmaatschappe- 
lijke en destructieve van de mens. Voor 
het eerst verlangde ik in een filosofisch 
betoog naar Bataille. 

Ã¯Ã ma A , Awater en andere verhalen 
over subjectiviteit is eerder een boek dat 
teleurstelt door het mooie begin dan door 
de genoemde tekortkomingen Wie de op- 
stellen in omgekeerde volgorde leest, 
hoeft wellicht minder bang te zijn om als 
d e  wachters bij het graf van het subject in 
slaap te vallen en aldus slechts tussen 
droombeelden her spook van de subjecn- 
viteir te zien rondwaren 

H o e  r e d e  e n  emot ie  
e lkaar  k r e g e n  
Evelien Tonkens 

Recensie van' Heleen Pon, De liefde van 
Alczb~ades Over de rationaliteit van emo- 
ties Boom, Amsterdam 1992,fl38,50 

'Hou op met dat gezeur over je liefde 
voor Socrates, Alcibiades.Hij moetje niet. 
Je maakt jezelfbelachelijk Gadus gewoon 
naarhuis en vergeet hem. Als je je emoties 
er buiten houdt en de zaak redelijk 
bekijkt, dan moet je toch inzien dat  dat 
het beste is.' 

Dit zou een vriend van Aicibiades ge- 
zegd kunnen hebben. Daarmee zou hij, 
ook nu nog, o p  begrip van zijn toehoor- 
ders hebben kunnen rekenen. In het  dage- 
lijks spraakgebruik kennen we een onder- 
scheid tussen emoties, die irrationeel zijn 
en ons zicht o p  de zaak vertroebelen, en 
rarionele, 'koele' argumenten, die verhel- 
dermg brengen. 

Toch is dit contrast niet meer zo van- 
zelfsprekend als het eens was, niet in her 
dagelijks spraakgebruik en ook niet meer 
in de filosofie. De afgelopen eeuw is de 
hierarchische tegenstelling tussen rede en 
emotie van zijn vanzelfsprekendheid ont- 
daan. Bij een conflict tussen rede en  emo- 
ne kan ook de rede nu wel eens aan het 
kortsteeind trekken. 

In haar proefschrift onderzoekt He- 
e n  Port de achtergrond van de recente 
toenadering van de begrippen ratÃ¬onali 
reit en emotie. Daartoe onderzoekt ze ver- 
anderingen in de conceptuele context van 
deze begrippen, in de geschiedenis van de 
filosofie en, in mindere mate, van de psy- 
chologie. Dualismen die de tegenstelling 
rede-emotie betekenis gaven, zoals lichaam 
versus geest, aktief versus passief enzo- 



voorts, zijn voor ons niet langer relevant, 
volgens Pott Ze wil weten waarom met. 

In antwoord o p  die vraag schetst ze de 
volgende ontwikkeling. In d e  l8e eeuw 
kregen filosofen volgens haar voor hei 
eerst een positievere visie op emoties Dat 
had echter nog geen consequenties voor 
de tegenstelling rede-emotie zelf Emoties 
bleven in negatieve termen gedefinieerd, 
als met-rede Pas vanaf de 19e eeuw on- 
derging het concept rationaliteit een 
dramatische verandering, gelokaliseerd in 
respectievelijkde kennis, de kenner en de 
filosofie. 

O m  met het eerste te beginnen, de re- 
de is nier langer onfeilbaar en dus is zekere 
kennis niet meer mogelijk 'de fundering 
van het gebouw van de kennis is zoek'. 
(p 174) Kennis kan in rationaliteit niet 
langer een rotsvast fundament vinden, 
wam rationaliteit is zelf gefundeerd in Ie- 
vensvormen. Als gevolg daarvan gaat men 
de fundering van kennis ook zoeken in 
culturele levensvormen', in de common 
sense, aldus Pott. Deze ontwikkeling 'is al 
door Nierzsche, Dilthey en Dewey voor- 
bereid, maar wordt pas echt doorgezet 
door Wittgenstein Voor Wittgenstem bie- 
den de taal en de common sense de nieu- 
we fundamenten voor kennis (Anders 
dan postmodernisten laat hu het idee van 
een fundament zelf niet los.) 

Ten tweede wordt ook het kennende 
subject 'het leven in gesleurd', zoals Poer het 
zo treffend uitdrukt. "De neutraliteit van 
het rationele subject is ontmaskerd als een 
geraffineerde vorm van partijdigheid. 
(p.176) Her subject blijkt doortrokken 
van machrswil en (0n)bewuste verlangens. 

Ten derde heeft de filosofie hierdoor 
haar zelfbeeld moeten veranderen."Haar 
neutraliteit, haar overzicht en haar leiden- 
de rol moet ze opgeven. ( ) filosofen zijn 

niet langer in staat over hun eigen scha- 
duw heen te springen (..) [De filosofie] kan 
liet zich niet langer permitteren voor de 
resultaten van de wetenschappen, de poii- 
nek, de kunsten en de literatuur nuffig 
haar neus o p  te halen, omdat alleen zijzelf 
de Waarheid met een hoofdletter in pacht 
zou hebben". (p.177) 

Vanwege de definiering van emoties 
als niet-rede konden emoties alleen in het 
kielzog van een andere rationaliteitsop- 
vatting veranderen Dat gebeurde in de 
20e eeuw Port var die verandering in drie 
punten samen: emoties werden ten eerste 
met langer als iets negatiefs gezien, men 
ontwikkelde ten tweede meer oog voor de 
heterogeniteit van emoties en ten derde 
kwam voor het contrast tussen rede en e- 
motie een ander contrast in de plaats, na- 
melijk tussen emoties en fysieke gevoe- 
lens Emoties zqn dan mogelijk redelijke 
gevoelens en staan tegenover lichamelijke, 
niet-redelqke gevoelens. Emoties worden 
nu gezien als talig, flexibel, intelligibel, 
cultureel gedifferentieerd, cognitiefen so- 
ciaal. (Al deze kwalificaties gelden dus nier 
voor lichamelijkegevoelens.) Emotiesgel- 
den nu als geintegreerde kennis- en ge- 
dragssystemen. 

Bovenstaande geschiedenis zet Pott 
uiteen in het eerste en het laatste hoofd- 
stuk. Het zal duidelijk zijn dat haar ge- 
schiedschrijving tamelijk summier is. Z e  
laat niet echt zien hoe de veranderingen 
zich voltrokken, maar vat ze samen. Wel- 
iswaar komen m andere hoofdstukken 
sommige filosofen over emoties meer uit- 
gebreid ter sprake, (met name Descartes, 
Plato, Wittgenstein en Sartre) maar van 
een systematisch historisch onderzoek naar 
de ontwikkeling van de verhoudingtussen 
emotie en  rede in de geschiedenis van de 
filosofie i s  nauwelijks sprake. War volgens 



de achterflap van het boek de"ii1ceressan- 
te uitkomst van het onderzoek" is, name- 
lijk dat "de verscliuiv~ngen die in het tra- 
ditionele vocabulaire te zien zijn verraden 
dat de filosofie zelfop drift raakt", is, hoe 
interessant ook, eerder een buitengewoon 
goed en geloofwaardig vertelde gedachte, 
geadstrueerd met enkele moinentopna- 
mes uit de geschiedenis, waarvan iemand 
anders misschien het precieze historische 
verband nader zou kunnen onderzoeken. 

Maar waarschijnlijk heeft niemanddaar 
na het lezen van dit boek de moed toe, 
want men kan er zeker van zijn het toch 
nooit zo mooi te kunnen zeggen als Pott 
Bij vrijwel elkezin groeide mijn bewonde- 
ring voor haar stilistische beheersing. Geen 
zin re lang o f t e  abstract. Hier isvoorgoed 
afgerekend met het idee dat ingewikkelde 
gedachten alleen in obscure en omslachn- 
ge zinnen tor hun recht zouden komen 
Potr's zinnen doen denken aan die van 
Richard Rorty, alleen moest die eerst een 
vrijwel onleesbaar boek schrijven en &&n 
dat stilistisch matig was, terwijl Pott het 
meteen kan. Zelfs Alice in Wonderland, 
die het nut van een boek zonder plaaqes 
niet inzag, kan tevreden zijn: devele voor- 
beelden zijn ook daadwerkelijk illustra- 
tief 

Tot zover haar geschiedsschrijving 
Wat doet ze dan in de andere hoofdstuk- 
ken, als het niet een reconstructie van de 
toenadering tussen rede en einone is? In 
de rest van het boek stelt ze zich twee 
andere vragen, die in vrijwel elk hoofd- 
stuk terugkeren- wat zijn emoties, en hoe 
kunnen we ontsnappen aan de centrale 
dichotomieen van het westerse denken die 
de tegenstelling tuseen rede en emotie be- 
tekenis geven, zoals lichaam versus geest, 
actief versus passief enzovoorts Ze wil in 

dit boek namelijk niet alleen reconstru- 
eren hoe emoties gezien v, maar ze wil 
tevens een 20e eeuws antwoord geven o p  
devraagwatemoties zijn. Emoties zijn re- 
delijk, is het allerkortsteanrwoord. (hoofd- 
stuk 2) Zijn er dan ook onredelijke eino- 
nes? (hoofdstuk 3 en 4) En de liefde, wat 
is dat voor een emotie en hoe rationeel lâ 
zij? (hoofdstuk6) 

Het idee dat emoties iedelijk zijn, is 
v o r e e n  groot deel gebaseerd op Wingen- 
stein, die dar als volgt beargumenreert D e  
correspondennetheorie van de waarheid 
moeten we, ookvoor 'subjectieve'verschijn- 
selen, verwerpen. Taal organiseert de wer- 
kelijkheid (en beeldt haar dus niet af). 
Dat geldt niet alleen voor de werkelijk- 
heid buiten ons, maarookvoordie in ons. 
Onze emotie-taal is dus ook geen reflectie 
van een inwendige toestand, maar uit- 
drukking van iets intersubjecnefs, aan- 
gezien wij alleen via taal Toegang hebben 
tot emoties. Omdat ze talig zijn, zijn ze 
reflexiefen dus in principe rationeel 

Voor een verdere uitwerking van de ra- 
tionaliteitvan emoties behandeltzevooral 
deemotiepsycholoog A Kenny en de stam- 
vader van de causaal-fysiologische bena- 
dering waartegen deze zich afzet: Des- 
cartes. Emoties zijn rationeel in de zin dat 
ze een oordeel bevatten Bestaan er dan 
ook irrationele emoties, vraagt ze zich ver- 
volgens af. Ja' een emotie is irrationeel 
wanneer ze geen goedoordeel bevat. Wan- 
neer ze "al te excessief of idiosyncratisch 
is, ons handelen dramatisch verstoort, ons 
blikveld inperkt en onszicht op de wereld 
verduistert" (p.88) Maar, haast ze zich toe 
te voegen, het is wel de vraag of de onre- 
delijkheid aan emotiesen niet aan de rede 
zelfis roe teschrijven. "Het lijkt eerder her 
vermogen tot gedragsafweging, beslissen, 
met elkaar vergelijken (. ) waar iets mee 



mis is. Misschien is wat filosofen tradi- 
tioneel het verstand noemen hier wel de 
instantie die tekort schiet" 

Deze suggestie heeft verstrekkende ge- 
volgen, waarvan Pott zich onvoldoende 
rekenschÃ  geeft. Als het niet de emotie 
zelfis, die onredelijk is, dan bestaan erdus 
toch geen onredelijke emoties? Hier wreekt 
zich echter het feit dat het boek bestaatuit 
losse, zelfstandig te lezen hoofdstukken 
die niet tot Ã©Ã conclusie leiden Ze werkt 
deze belangrijke suggestie niet UK. In het 
volgende hoofdstuk gaat ze er zelfs weer 
van uit da t  onredelijke emoties domweg 
bestaan Aan de hand Sarcre behandelt ze 
de vraag "hoe (het) zit met de rationaliteit 
van bij uitstekonredelijkeeiâ€¢ioties (p 11) 
Het antwoord luidt dat ook irrationaliteit 
gemotiveerden in diezin redelijk kanzijn 
Alle emoties hebben in Sartres model een 
doel, namelijk transformatie van de 
wereld. Als de wereld voor ons o p  de een 
ofandere manier ondragelijk isgeworden, 
toveren we hem met behulp van emoties 
om, zoalseen kind haarogen dichtdoet en 
dan denkt dat zij onzichtbaar is. Emoties 
zijn voor Sartre ontsnappingsmechanis- 
men, die overigens contra-effectief zijn 
Mer de ogen dicht loopt het kind meer 
gevaar Daarom horen emoties voor Sartre 
bij een lagere staar van bewustzijn. 

Sartre is met name belangrijk voor de 
derde pijler v.in d n  boek, de zoektocht 
naar het doorbreken van de bekende d m -  
ismen Het winstpunt van Sartres emo- 
tietheorie is dat deze het begrippenpaar 
rede-emotie betekenis geeft zonder het in 
te passen in het schema van de bekende 
dualismen, waarbr] emoties bij passiviteit, 
zinloosheid, noodzakelijkheid, lichaam en 
object horen, en rationaliteit bij activiteit, 
betekenis, vrijheid, geest en subject Zijn 
theorie stelt hem daardoor in staat om af 

te rekenen met dualistische schema's, al- 
dus Pott 

Inderdaad valt de tegenstelhng rede- 
emone bij Sartre niet samen met die ande- 
re eeuwige dualismen. Conform Pons 
centrale stelling dat rede-emotie als dua- 
lisme niet o p  zichzelfstaat maar zijn bete- 
kenis ontleent aan andere dualismen, is 
dat een belangrijke winstpunt. De iegen- 
stelling rede-emone wordt zo van zijn 
bestaansgrond ontdaan 

De winst is volgens mij echter veel klei- 
ner dan Pot! lijkt te verwachten, omdat, 
ondanks het wegvallen van de context, de 
tegenstelling nog gewoon overeind blijft 
staan. Een emotie is bij Sartre immers bij 
uitstek een teken van gebrek aan redehjk- 
held, een domme noodsprong van men- 
sen die met meer redelijk kunnen of wil- 
len zijn Het feit dat ze misschien wel 
redelijk kunnen zijn, maar het toch niet 
willen, is nog wel het ergste. Juist het feit 
dat  ze actief, in hun volle bewustzijn en in 
volle vrijheid, als betekenisgevende sub- 
jecten voor de misleiding van de emone 
kiezen, maakt hen zo onredelijk Een kat 
in het nauw maakt ook rare sprongen, 
maar die heeft geen bewustzijn en kiest er 
niet voor. De kat heeft geen emones, maar 
(fysieke) gevoelens die tot onbesuisde re- 
acties kunnen leiden, maar dat kan zij niet 
helpen en onredelijk is het dus ook met 
Emoties, voorbehouden aan wezens met 
bewustzijn, worden tegen beter weten m 

gekozen'. Het zou tamelijk ver gaan dat 
redelijk te noemen. Het mag dan gemoti- 
veerd zijn, maar dat geldt voor elk gedrag 

Sanre's negatieve kijk op emoties vindt 
Pott zelf ook wel een probleem Ze pro- 
beert die echter op te lossen door zijn 
theorie te beperken tot heftige emoties. 
Maar hoezo bestaat er een omgekeerd 
evenredig verband tussen heftigheid en 


