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 Inleiding
De reputatie van pathos

We denken graag dat onze opvattingen redelĳ k zĳ n. Dat ons gedrag rationeel 
bepaald is. En dat we onze besluiten nemen op basis van argumenten. Maar 
inmiddels leert veel wetenschappelĳ k onderzoek dat slechts een heel klein 
deel van ons gedrag gepland is en dat argumenten vaak vooral achteraf een 
rol spelen – als bevestiging van onze gemaakte keuzes. Veel vaker blĳ ken 
we te koersen op ons gevoel.

Emoties spelen een grote rol als het erom gaat mensen te beïnvloeden. 
Spindoctors, speechschrĳ vers en PR-specialisten in onze emotiemaatschap-
pĳ  weten dat hun verhaal efffectiever is als het persoonlĳ ker lĳ kt – en 
authentieker. Journaals worden bevolkt met human interest-onderwerpen 
en spotjes voor giro 555 lĳ ken incompleet zonder persoonlĳ ke verhaaltjes 
van slachtofffers of hulpverleners.

De Griekse fĳ ilosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) zag al scherp dat pleiters 
en politici hun publiek overtuigen door drie middelen: logos (argumentatie), 
ethos (persoonlĳ kheid) en pathos (emotie). Aristoteles vond dat overtuiging 
eigenlĳ k alleen om de afweging van argumenten moest draaien, de logos. 
Met spĳ t moest hĳ  vaststellen dat in de dagelĳ kse praktĳ k ook de reputatie 
en persoonlĳ kheid van de spreker meetelden, en de manier waarop de 
spreker een beroep deed op de emoties van zĳ n publiek. Pathos had wel 
degelĳ k impact. In zĳ n beroemde boek over het overtuigen, Retorica, 
beschreef Aristoteles als eerste systematisch welke stĳ lfĳ iguren het beste 
emoties als medelĳ den en woede konden opwekken.

Uit de praktĳ k van rondtrekkende sprekers als Gorgias, met hun ver-
bale acrobatiek en verblufffende voordracht, ontstond al in de vĳ fde eeuw 
v.Chr. een overtrokken stĳ l die retorica nog steeds in een slecht daglicht 
plaatst. Een stĳ l vol herhalingen, contrasten en drieslagen, met subtiele en 
knetterende klankefffecten: het ging er niet om de logos door middel van 
medeleven of verontwaardiging te ondersteunen, het doel was die logos door 
pure overdondering uit te schakelen. Deze ‘holle retoriek’ klonk goed, maar 
betekende vaak weinig goeds. Plato (427-347), de leermeester van Aristoteles, 
deed retorica in de ban als kunst van het rechtpraten wat krom was.

Pathos, pathetisch, pathologisch … het betreft inderdaad niet het zon-
nigste en onbekommerdste deel van de retorica. Al gauw fĳigureren Goebbels 
en Hitler als schoolvoorbeelden van sprekers die met knappe inzet van 
retorische middelen de massa’s in vuur en vlam zetten. Maar als mensen 
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met slechte opvattingen en motieven de technieken van welsprekendheid 
misbruiken, zĳ n die technieken van welsprekendheid om die reden dan 
slecht? Zeker niet, volgens de beroemdste Romeinse spreker Cicero en 
volgens Quintilianus, de auteur van het veelomvattende handboek van de 
retorica Opleiding tot redenaar.

Hoe wordt daarover in de eenentwintigste eeuw gedacht? Wat als Obama 
vol op het orgel gaat? Of in onze gezellige moerasdelta Pim Fortuyn of 
Geert Wilders? En hoe valt de enthousiaste ontvangst van de on-Nederlands 
gepassioneerde MH17-toespraak van Frans Timmermans voor de VN te 
verklaren?

‘Hoe wantrouwig het huidige publiek ook staat tegenover pathos, het 
is des te gevoeliger voor sentiment’, aldus Paul Claes in Groot retorisch 
woordenboek (2015). Eerst de relatie, dan de informatie, is een beproefd 
communicatie-inzicht. Wetenschappers en politici die niet bang zĳ n hun 
emoties van enthousiasme en afschuw te tonen en die een band aangaan 
met hun publiek zĳ n succesvoller in het overbrengen van hun boodschap 
dan zĳ  die hun informatie droog en koud opsommen. De Franse fĳ ilosoof 
Denis Diderot benoemde dit verschĳ nsel in 1780 als de paradox van de 
toneelspeler:

De acteur die alleen over berekening en rede beschikt, is gevoelloos. 
Iemand die alleen maar emotioneel is, is lachwekkend.

Het draait om de balans tussen ‘ratio’ en ‘warmte’. Een kwetsbare balans, 
waarvan het in elke tĳ d en cultuur essentieel is om vast te stellen hoe die 
bereikt kan worden.

Pathos speelt niet alleen een rol als het erom gaat mensen te overtuigen 
en tot gedrag aan te zetten. In de kunst kan pathos ook een esthetisch efffect 
oproepen, en het publiek aangenaam ontroeren. Kĳ k bĳ voorbeeld maar 
naar alle gruweltaferelen op schilderĳ en en in fĳ ilms.

Dit boek is een verzameling korte essays over beroemde speeches, 
kunstwerken en propagandamiddelen in onze cultuur waarin emoties een 
onmiskenbare invloed hebben. Het is een staalkaart van aanstekelĳ ke 
retorische analyses van de balans tussen ratio en gevoel.

De bundel gaat over de subtiele beïnvloeding via onbewust werkende 
muzikale taaltechnieken. Over de aantrekkelĳ kheid van anekdotes en 
concrete beelden. En over de impact van de ambachtelĳ ke technieken als 
drieslagen, contrasten en herhalingen.

De auteurs zĳ n classici, literatuurwetenschappers, taalkundigen, 
tekstwetenschappers, juristen, historici, fĳ ilosofen, kunsthistorici en 
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mediaonderzoekers. Zĳ  geven in hun essays samen een beeld van modern 
onderzoek naar de retorica van emoties vanuit uiteenlopende disciplines.

In Beïnvloeden met emoties: Pathos en Retorica worden vragen beantwoord 
als:
– Wat is de rol van emoties bĳ  het overtuigen van mensen?
– Is het inzetten van emoties altĳ d aanvaardbaar?
– Kunnen emoties ook een puur esthetisch efffect hebben?
– Hoe overtuigen Jihadfĳilmpjes jonge moslims mee te gaan vechten in 

het Midden-Oosten?
– Hoe emotioneert en overtuigt Rubens in zĳ n schilderĳ  Kindermoord?
– Hoe is de Russische leider Poetin in de media in beeld gebracht?
– Welke rol spelen emoties in de prĳ swinnende WorldPress-foto’s?
– Hoe werkt de betoverende zang van castraten, de emotie van Mahler 

en Tsjaikovski, van Jacques Brel, Lou Reed en Prince?

De bundel is een inspiratiebron voor mensen die beter willen begrĳ pen hoe 
we elkaar ontroeren of overtuigen, en welke rol emoties daarin spelen. Het 
boek geeft voorbeelden van overtuigingskracht in toespraken, pamfletten, 
foto’s, fĳ ilm, beeldende kunst en muziek. Inzicht in de werking van pathos 
kan ertoe leiden dat we de gevoelens die we ervaren ook meer waarderen.

Leiden, september 2015


