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Boekbespreking Descartes: De passies van de ziel

Descartes over emoties

Niet alleen Spinoza schreef in logische termen over onderwerpen die het innerlijke leven
betreffen. Ook Descartes deed dit in 1647, in zijn boek ‘Les passions de l’âme’. Theo Verbeek
heeft het vertaald. Cees Andriesse, emeritus hoogleraar natuurkunde, historicus, en auteur van
onder andere de biografie ‘Titan kan niet slapen’ van Christiaan Huygens geeft zijn commentaar.
Dit laatste boek van René Descartes verscheen in 1649 zowel in Amsterdam als Parijs en in 1650
nog eens in Amsterdam met de titel ‘Passiones animae’.

Velen zullen weten dat René Descartes (1596–
1650) de analytische meetkunde ontdekt
heeft — los van Pierre de Fermat, die de-
ze coördinatenmeetkunde met haar symboli-
sche algebra bijna op hetzelfde ogenblik ont-
dekte — en dat hij, in directe samenhang
met deze wiskunde, een methode gepropa-
geerd heeft waarmee de wereld onderzocht
zou moeten worden — een ‘logische’ metho-
de die door haar eis van duidelijkheid en dis-
tinctie van de begrippen veel heeft bijgedra-
gen aan de wetenschappelijke revolutie van
de zeventiende eeuw. Maar het zullen er vast
niet veel zijn die weten dat hij op die manier
niet alleen de wereld onderzocht heeft, maar
ook geesten die er niet in thuis leken te horen,
namelijk de emoties. Toch geldt zijn Passions
de l’âme, een boek uit 1649, dat tot diep in de
achtiende eeuw bestudeerd werd, nog steeds
als het begin van de wetenschappelijke emo-
tiepsychologie [1]. Descartes als psycholoog
... Voor een beter inzicht in de soms ook duis-
tere ‘logica’ van deze man met het veelzeg-
gende motto bene vixit, bene qui latuit (goed
leeft hij die goed verborgen heeft), is het toe
te juichen dat Theo Verbeek dit werk over de
emoties met een vertaling en uitgebreid com-

mentaar opnieuw onder onze aandacht heeft
gebracht.

Het nieuwe woord emotie
Waarom heb ik het over emoties, en niet over
passies, zoals Verbeek passions vertaalt? Ik
doe dat omdat de Van Dale aan ‘passie’ vijf
betekenissen toekent en aan ‘emotie’ in we-
zen maar één: (plotselinge) ontroering of ge-
moedsbeweging. En ik doe het omdat Descar-
tes zelf met dit woord voor de dag gekomen
is. Nico Frijda zegt in een recent interview [2]:
‘In 1632 is het woord ‘emotie’ bedacht, als
een alternatief voor ‘passie’, als de onderstre-
ping van het feit dat passies zoveel wanorde
bij mensen teweeg brengen. Want het woord
emotie komt van het oude Franse woord voor
oproer, émeute. Het was Descartes die het
prachtig vond om dat als beeld te gebruiken
voor al die beroering die in het lichaam werd
aangericht door de passies.’ Hij was de eerste
die geprobeerd heeft de manier waarop zo’n
beroering zich uitte — de ene beroering was
de andere niet! — in verband te brengen met
een specifiek mechanisme ergens binnen in
het lichaam.

Welnu, werd het hart niet van oudsher

gezien als de zetel der gevoelens, en wordt
een sterke emotie zoals de begeerte niet nog
steeds een ‘hartstocht’ genoemd? Dat Des-
cartes in eerste instantie aan mechanismes
in het hart dacht hoeft ons dus niet te ver-
bazen. In 1632 had hij De motu cordis ge-
lezen, het boek van William Harvey over de
ontdekking van de hartslag en de bloedsom-
loop, en had hij, zeker mede onder invloed
van Isaac Beeckman — de Dordtse rector die
ook tot de conclusie was gekomen dat het
hart door drukopbouw en voortstuwing (dus
mechanisch) op het bloed inwerkte [3] — een
mechanistisch wereldbeeld ontwikkeld waar
hij vijf jaar later over publiceren zou in zijn
bekende Discours de la méthode. In het overi-
gens vrij uitgebreide en erudiete commentaar
van Verbeek heb ik een verwijzing naar de rol
van Beeckman gemist, terwijl een volgeling,
de Utrechtse medicus Henricus Regius, wél
genoemd wordt (p 70). Laat ik, voor de goede
orde, de inhoud van het boek van Verbeek nu
eerst even beschrijven.

Korte beschrijving van het boek
Descartes’ De passies van de ziel telt 232 pa-
gina’s, waarvan 71% (van p 63 t/m p 228)
bestemd is voor Verbeeks vertaling van de
212 paragrafen van Passions de l’âme (PA),
die op haar beurt echter weer voor circa 30%
bestaat uit 111 noten met kruisverwijzingen
en historische uitleg die Verbeek heeft toe-
gevoegd, zodat de helft van het boek uit toe-
lichtingen bestaat. Verbeek kennende, durf ik
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zeggen dat de vertaling voortreffelijk is — ik
heb geen behoefte gevoeld haar met het ori-
gineel te vergelijken, en iedereen die de vloei-
ende zinnen leest, ziet het statige zeventien-
de eeuwse Frans als het ware voor zich. Ook
de toelichting is, op nog een paar puntjes van
kritiek na (waar ik op terugkom), voortreffe-
lijk. Ze bestaat uit een inleidend stuk over de
ontstaansgeschiedenis van het boek (pp 9–
14) en een analyse van de inhoud (pp 15–29),
die duidelijk maakt waarom het hier echt om
nieuwe inzichten gaat: ‘Passies — zo conclu-
deert Descartes in paragraaf 26 — zijn de ge-
waarwording van een uitzonderlijke toestand
van het lichaam, en hebben als object iets
dat door ons gekend of waargenomen wordt’
(p. 18), wat naadloos aansluit bij de moderne
visie dat ze ‘cognities tot emotionele (boos-
makende, vreeswekkende enz.) cognities ma-
ken’. [4] Voordien zag men ze vooral als ziek-
makende of zelfs dodelijke animale geesten,
die alleen bestreden konden worden als men
het hoofd koel hield. Aan het eigenlijke boek
gaan nog brieven vooraf (pp 31–62), van en
aan een Parijse vriend die gevraagd was de
uitgave van het boek te verzorgen en er een
voorwoord bij te schrijven over het verband
met zijn eerdere boeken.

Het hart onder invloed van emoties
Aan welke mechanismes in het hart dacht
Descartes? Niet aan variaties in de druk op het
bloed als gevolg van samentrekkingen van
het hart — wat Harvey en Beeckman in feite
al bewezen hadden — nee, hij dacht aan vari-
aties in een ‘vuur zonder licht’ dat in het hart
brandt en ‘het beginsel van alle bewegingen
in en van het lichaam is’ (paragraaf 8). Voor
hem moesten variaties in druk en in warmte
hetzelfde effect hebben, want als het bloed
in de hartholten verwarmd wordt ‘zet het zich
uit, zodat het niet genoeg ruimte meer heeft
en zich met grote kracht [uit de holten van-
daan] een weg baant naar [de aders]’ (para-
graaf 9). Hij zag het hart dus als een warmte-
machientje zoals in het begin van de zeven-
tiende eeuw links en rechts gedemonstreerd
werd [5]. Maar los van de vraag wat die warmte
veroorzaakte — Descartes zou aan fermenta-
tie van het bloed gedacht hebben (noot 13,
p. 73) en een student merkt dan op dat zo’n
chemische reactie dus in stootjes van hooguit
een seconde aan en uit zou moeten gaan —
lag er de vraag hoe ze specifiek kon zijn voor
een emotie.

Wat was eigenlijk anders in de hartbewe-
ging bij zo tegengestelde emoties als vreugde
(joie) en droefheid (tristesse)? Een essentiële
vraag voor een filosoof die duidelijke en goed

onderscheiden (distinct) begrippen wenste te
gebruiken. Welnu, bij vreugde zou die be-
weging gelijkmatig en snel zijn, met daarbij
een aangename warmte (paragraaf 99), en bij
droefheid zwak en traag, zonder veel warmte
— het hart zou dan als ijs aanvoelen (para-
graaf 100). Dacht hij niet alleen aan verschil-
len in frequentie (snel↔ traag) maar ook aan
die in intenstiteit (sterk ↔ zwak)? Even lijkt
het erop, want bij liefde (amour), een hevi-
ge vorm van vreugde, noemt hij de beweging
weer snel en tegelijk ook ‘krachtiger’ (para-
graaf 97) dan bij vreugde, maar bij haat (hai-
ne), die als een hevige vorm van droefenis ge-
zien zou kunnen worden, blijkt de intensiteit
toch niet groter te zijn. Hij noemt deze bewe-
ging tenminste nog steeds zwak en ‘vaak ook
sneller’ (paragraaf 98), waarmee ze nauwe-
lijks te onderscheiden is van die bij vreugde.
En nog zoiets: Bij een vijfde primaire emo-
tie, de begeerte (désir), zou de beweging bij-
zonder heftig zijn, ‘meer dan bij enige ande-
re passie’ (paragraaf 101), maar de combina-
tie (snel en erg sterk) maakt dat ze nauwe-
lijks te onderscheiden is van de combinatie
(snel en sterk) van de liefde. Descartes maak-
te het zich moeilijk door nog een zesde pri-
maire emotie in te voeren, de verwondering
(admiration), die iets intellectueels is en, zo-
als hijzelf inzag, niets aan de beweging van
het hart verandert (paragraaf 71). Overigens
noemde hij ook bijna vijftig secundaire (sa-
mengestelde) emoties.

Spinoza
Nu weet ik wel dat het niet aangaat de
ideeënwereld uit de zeventiende eeuw met
die van nu te confronteren, maar hoe is een
mechanistische theorie serieus te nemen,
die, zoals deze, door geen enkele meting on-
dersteund wordt? Als we lezen over de fre-
quentie en de intensiteit van de hartslag, dan
worden we geacht te vergeten dat de hartslag
alleen maar sneller wordt als we ons inspan-
nen, en dat elke slag ongeveer evenveel bloed
wegpompt. Verbeek heeft er echter op gewe-
zen dat ook de Cartesiaanse medici in de ze-
ventiende eeuw al inzagen dat metingen no-
dig waren om de intuïties van Descartes te be-
wijzen — wat tot debatten tussen iatrochemici
en iatrofysici geleid heeft [6]. Verder worden
we geacht niet te weten dat van Descartes’ pri-
maire emoties alleen maar de vreugde, droef-
heid en begeerte op de lijst staan van prototy-
pische (aan actietendenzen gelieerde) emo-
ties die nu onderscheiden worden (waaron-
der de angst, vrees, schrik, walging, woede)
[7]. Maar Verbeek had er ons toch wel op kun-
nen wijzen dat het drietal vreugde-droefheid-

begeerte het enige is dat Baruch de Spinoza in
zijn bekende Ethica als primair erkent [8]. Spi-
noza, deze jongere tijdgenoot die dit in 1665
(?) schreef maar pas in 1677, na zijn dood, liet
publiceren, vond dat liefde en haat de vormen
zijn die vreugde en droefheid aannemen als
ze, zoals hij zegt, vergezeld gaan van het idee
van een externe oorzaak. Voor hem was de
verwondering ook geen emotie.

De naam van Spinoza mis ik met name als
het paradoxale in Passions de l’âme aan de
orde komt. Voor Descartes, die dacht dat men-
sen dankzij hun geest in vrijheid over hun be-
wegingen (dus hun gedrag) beslissen, moe-
ten onvrijwillige animale bewegingen die door
emoties worden ingegeven een probleem ge-
weest zijn. Het pijn-haat-model dat Verbeek
ons voorlegt (pp 20–25) om duidelijk te ma-
ken hoe hij denkt dat onvrije bewegingen met
vrije kunnen samengaan, maakt echter hele-
maal niets duidelijk, of het moest zijn ’s mans
‘logica’: Omdat de mens ook een ziel heeft
zou hij alleen maar tot op zekere hoogte vrij
zijn om te denken (paragraaf 50). Voor Spi-
noza is dit voldoende om het hele argument
af te wijzen: [9] ‘Voorzover ik weet heeft nog
niemand vastgesteld wat de aard en de macht
van de emoties is, en ook niet wat de geest
kan doen om ze in toom te houden. Natuurlijk
weet ik dat de beroemde Descartes [net zo-
als ik] geloofde dat de geest absolute macht
over zijn bewegingen heeft, maar ook hij heeft
weer geprobeerd de emoties uit hun oorza-
ken af te leiden, zodat hij er meteen bij moest
bewijzen dat de geest ze [toch] in zijn macht
heeft. Volgens mij heeft hij er alleen maar zijn
slimheid mee bewezen.’

De mechanistische visie op het lichaam
Wat zegt Descartes over de oorzaken van de
(deels emotionele) hartbeweging? In zijn me-
chanistische denkwereld kunnen het natuur-
lijk geen enzymreacties zijn, maar zijn het
stootjes van fijne deeltjes die door de bloed-
vaten en de zenuwdraden stromen, en tege-
lijk ook de lever, de maag, de milt, de nie-
ren etc. in werking zetten. De impuls van de-
ze deeltjes dacht hij zich afkomstig uit de
ziel (l’âme, anima), die midden in hersenen
zou moeten zitten omdat ze alleen daar ‘aan-
deel heeft aan alle indrukken’ (paragraaf 34).
Dus lokaliseerde hij haar in de epifyse, een
klier die er precies midden in zit, zodat de
‘gewaarwordingen van dingen buiten onszelf’
(paragraaf 23) precies kon samenvallen met
de bron van de stootjes. Descartes’ ontdek-
king van het visuele systeem van de her-
senen en, daarop gebaseerd, zijn notie van
een sensus communis (de gemeenschappelij-
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ke waarneming, of geïntegreerde gewaarwor-
ding), worden tegenwoordig hoger aangesla-
gen dan zijn ideeën over de motorische reac-
ties [10]. Omdat visuele indrukken voor emo-
ties zo belangrijk zijn, had Verbeek Descartes’
boek over die ontdekking en de menselijke fy-
siologie in algemene zin (L’homme, geschre-
ven in 1632) eigenlijk even moeten noemen,
al is het pas na zijn dood, in 1662, gepubli-
ceerd. Nu is het wat ongelukkig, ofschoon niet
onjuist, dat hij alleen maar zegt dat De pas-
sies van de ziel voor veel mensen de eerste
gelegenheid waren om kennis te maken met
een mechanistische theorie van het lichaam
(p 17).

De onmiskenbare historische betekenis
van dit laatste boek van Descartes zal daarom
gezocht moeten worden in de plastisch be-
schreven en als ‘logisch’ voorgestelde men-
selijke fysiologie, waarin de mens geboren
wordt als een machine. De ‘logica’ heeft ech-
ter haar beperkingen en is ook niet op wiskun-
dige wijze (more geometrico) aangetoond, zo-
als Spinoza gedaan heeft met de definities,
stellingen en bewijzen in zijn Ethica. Dit zal
de lezers van dit blad teleurstellen. Ik geef
een typisch voorbeeld (uit paragraaf 42):

“Als de ziel de wil heeft zich iets te herinne-
ren, dan zorgt die wil ervoor dat de klier zich in

allerlei verschillende richtingen buigt, waar-
door ook de geesten zich naar allerlei plaat-
sen in de hersenen bewegen, totdat ze op de
plek komen waar zich de sporen bevinden die
zijn achtergelaten door datgene wat men [zij?]
zich wilde herinneren.”

Subtiele schoonheid
Aan duidelijkheid en distinctie van de begrip-
pen laat dit veel te wensen over, maar kenne-
lijk hebben vele generaties er nog hun voor-
deel mee gedaan — in tegenstelling tot de dui-
delijkheid en distinctie in Descartes’ Principia
philosophiae uit 1644, waarvan al binnen een
generatie, ja eigenlijk al meteen, werd vast-
gesteld dat zijn botsingsregels praktisch alle-
maal fout waren en dat zijn regel van het im-
pulsbehoud niet eenduidig was [11]. In deze
twee laatste werken zien we Descartes’ hope-
loze ambitie om ook de meest complexe na-
tuurverschijnselen met een enkel slecht be-
grepen mechanisme te verklaren. Voor lief-
hebbers der exactheid valt er in de Passions
de l’âme echter nog veel te genieten, want
de redeneertrant van de filosoof Descartes is
subtiel. Laat ik ook daar een voorbeeld van
geven (paragraaf 209), opnieuw in de verta-
ling van de filosoof Verbeek:

“Spijt is [eveneens] een soort droefheid en

wel één van een bijzondere bitterheid, aan-
gezien ze [namelijk?] altijd verbonden is met
wanhoop en met de herinnering aan het ge-
noegen dat ons het genot van iets gegeven
heeft. Spijt richt zich immers altijd op een
goed dat we ooit genoten, maar dat nu zo
definitief voorbij is dat we geen enkele hoop
meer kunnen hebben om het te hervinden op
het tijdstip en op de manier die we ons in spijt
herinneren.” k

Theo Verbeek (vertaler en commentator), Descartes: De pas-
sies van de ziel (Groningen, Historische Uitgeverij, 2008),
prijs D 27.50.
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