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    Ik ben er zeker van dat heel wat mensen die aanstoot nemen aan de losbandigheid 

van mijn geschriften, nog meer aanstoot zouden moeten nemen aan de losban-

digheid van hun eigen gedachten. Ik pas goed bij hun gevoelens, maar voor hun 

ogen ben ik aanstootgevend. 

 Michel de Montaigne 

 

    JE MARCHE A L'AIDE DES PIEDS, JE PHILOSOPHE A L'AIDE DES SOTS. MEME A L'AIDE 

DES PHILOSOPHES. 

 Georges Bataille 
 

 

 

"Je pense comme une fille enlève sa robe."
1
 "Ik denk zoals een meisje haar jurk uittrekt." Geen 

uitgever, zo stel ik me voor, komt niet minstens even in de verleiding om die bekentenis op de 

achterflap van zijn nieuwe Bataille-boek te citeren. Zomaar, zo lichtzinnig en uitdagend als een 

meisje haar jurk opicht: dit is de manier waarop het denken tekeer gaat in het filosofische boek 

dat je nu in handen houdt: haast je richting kassa. Dit publicitair citaat heeft bovendien nog het 

extra voordeel dat het er niet eens om hoeft te liegen, want het betreft inderdaad Batailles rigou-

reuze "methode". Het citaat komt niet voor niets uit een tekst die Méthode de méditation (1947) 

heet (OC V: 200), een op zijn zachtst uitgedrukt ook in Batailles eigen ogen geen onbelangrijke 

tekst, al was het maar omdat hij hem in 1954 toevoegde aan de herdruk van die andere 

'methodische' stap van gewicht in zijn denken, L'expérience intérieure.
2
 Batailles denken, hoe 

wild het ook om zich heen slaat, houdt nauwlettend de weg die het volgt in het oog en tracht uit 

zijn 'ervaringen' op die weg een methode te distilleren. Die weg - daarvan getuigt elke bladzijde 

van zijn oeuvre - is letterlijk en figuurlijk bloedhard en maakt van leven, schrijven en denken 

'ervaringen' die hem telkens opnieuw snijdend in de nek vallen. Maar van zodra dat hij zijn 

                                                      
     

1
 Dit essay bevat de tekst van een lezing gehouden ter gelegenheid van het Internationaal colloquium rondom 

Georges Bataille aan de Vrije Universiteit Brussel (4 februari 1997). Voor het eerste citaat dat als moto aan dit 

essay voorafgaat, zie Montaigne, 1993: 994. Het tweede komt uit Batailles Méthode de méditation (Bataille, 1973 

[voortaan afgekort als OC V]: 204). 

     
2
 In een "Post-scriptum" dat hij in 1953 aan Méthode de méditation toevoegde, schrijft hij: "Méthode de 

méditation se situait à mes yeux dans le prolongement de L'Expérience intérieure" (OC V: 231). Het belang dat 

Bataille aan die Méthode hechtte, blijkt nog uit een voor die tekst geschreven 'Avertissement', die hij niet in de 

definitieve versie heeft opgenomen. Daar lezen we ondermeer: "Je tenterai de définir en une fois mon effort et ma 

méthode. [..] De propos délibéré, l'ambition de ces quelques pages est la plus grande que puisse se donner un esprit 

humain." (OC V: 467). 
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methode bij het gaan van die weg in een formule moet gieten, klinkt het verrassend licht en 

lichtzinnig: doen wat een meid doet als ze obsceen haar jurk uittrekt. Jazeker, die meid doet het 

obsceen. Batailles bekentenis wordt ondubbelzinnig in die context geplaatst door de zin die er 

onmiddellijk op volgt: "Je pense comme une fille enlève sa robe. A l'extrémité de son 

mouvement, la pensée est l'impudeur, l'obscénité même." 

 Om het denken gekoppeld te zien met een even uitdagende geste, moet men misschien 

wel teruggrijpen naar het allereerste begin van onze traditie, meer bepaald naar Diogenes van 

Sinope, ook zo'n lichtzinnige denktank, zo'n kolos die men in de filosofie tot op heden is blijven 

koesteren, al mag dan het eigenlijke denkwerk van de man dat tot ons is gekomen quasi nihil 

zijn. Hij was het die dacht rustig midden op het volle marktplein te Athene te moeten 

masturberen. Meer nog: het lijkt wel of hij ervan overtuigd was dat dit alles met denken te 

maken had. En zelfs indien hij het niet zo zou hebben bedoeld, dan nog is hij er in elk geval voor 

aangezien, anders had de anekdote gewoonweg de filosofische traditie niet gehaald.  

 

1. Niet als Diogenes, ... 

 

Op de keper beschouwd had Bataille in Diogenes misschien wel een adequater metafoor 

gevonden om het compromisloos gewaagde van zijn eigen methode te illustreren. Zoals bekend 

schuwt Batailles oeuvre geen enkele vorm van provocatie of schaamteloosheid en het beeld van 

een obscene, naakt gaande meid misstaat daar inderdaad niet. Maar toch valt het op dat de 

stijlfiguren waarin dit provocatieve ons worden opgediend, onmiskenbaar blijk geven van een 

uitgesproken 'mannelijke', want 'fallische', (en meer bepaald zelfs) 'ejaculatieve' metaforiek. Het 

excessieve waaromheen zijn hele oeuvre draait, wordt ons steeds geëtaleerd in (actieve) termen 

als eruptie, openbarstend gezwel, grens overschrijdende energieën, alle perken wegspoelende 

vloedgolven. De metafoor van een meisje dat uitdaagt om genomen te worden of zich naakt aan 

een ander over te geven (wat een veel 'passievere' metafoor is), lijkt op het eerste gezicht een 

minder geschikte metafoor om de radicaal transgressieve geste van zijn en denken te 

omschrijven. 

 Inderdaad, wat is voor Bataille het hele bestaan, het 'zijn' zonder meer, anders dan een 

onophoudelijk eruptieve beweging, waarbij elk particulier zijnde slechts bestaat bij gratie van 

een energie die het niet alleen doorstroomt of doorzindert maar het ook tot ontbinding brengt, 

wanneer eenmaal die energie het te benauwd krijgt binnen de grenzen waarin ze gevangen wordt 
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gehouden? Dan doet die energie dit zijnde barsten en laat zij pas op die manier haar ware aard 

zien: zij is een "mouvement d'ensemble" (zoals het in de Collèges de Sociologie heet
3
), een 

excessieve energie die de afzonderlijke zijnseenheden buiten zichzelf brengt en hen, ten koste 

van hun individuele zelfbehoud, doet samensmelten met andere zijnsgehelen en, tenslotte, met 

de smeltkroes van dood en leven die het zijn in zijn geheel is. Het provocatieve van die metafoor 

ligt hier in haar 'ejaculatieve' structuur die het zijnde beschrijft als wat zich nietsontziend 

vooruitwerpt en zich dodelijk aan de eigen levensdrift te buiten gaat. Deze auto-morbide bewe-

ging is het wezen van al wat is; die doodsdrift is het leven 'zelf' - en dit geldt voor Bataille vanaf 

het niveau van de kleinste molecule, over dat van mens en dier heen, tot en met zelfs het leven 

van de sterren en galaxieën - zover gaat Batailles suggestie althans op een aantal plaatsen in zijn 

oeuvre.
4
 

 Ook waar Batailles intellectuele bedrijvigheid nog geen uitgewerkte zijnstheorie of een 

heuse kosmologie voorhanden had, was die 'ejaculatieve' metafoor al present. Ik denk 

bijvoorbeeld aan een van zijn eerste langere verhalen, L'histoire de l'oeil, waar de dodelijke 

levensdrift - datgene wat jaren later 'mouvement d'ensemble' of 'plethora'
5
 zal heten - uiteraard 

met seksualiteit wordt verbonden, maar uitdrukkelijk niet met de meest gangbare vorm ervan, 

díe namelijk waarin de copulatie als het geviseerde einddoel geldt. Integendeel, de jeugdige 

excessievelingen uit L'histoire de l'oeil hebben het in hun (nochtans) obsessionele seksualiteit 

niet zozeer op de copulatie-act begrepen maar blijven, ook in wat ze met elkaar uitspoken, merk-

waardig masturbatorisch. Alsof alleen die act het excessieve verlies-principe waar het Bataille 

om te doen is, ondubbelzinnig in de verf kan zetten. Nog markanter is het dat dezelfde meta-

foorstructuur onveranderd wordt aangehouden waar het om het genot van de meisjesfiguren 

gaat. Om het excessieve van hun seksuele klaarkomen in de verf te zetten, doet Bataille hen 

steevast urineren - wat in die context moeilijk anders dan als een alternatieve, 'vrouwelijk' 

ejaculatieve metafoor kan worden gezien. De urine-metafoor is in het hele verhaal zelfs zo 

dominant, dat hij niet alleen de momenten van genot moet illustreren maar zonder meer haast 

elke vorm van exces markeert, zelfs bijvoorbeeld het exces waar ook de sterrenhemel volgens 

                                                      
     

3
 Bataille, 1970b [voortaan: OC II]: 314 en passim; voor de Nederlandse vertaling, zie Bataille, 1994a: 76 en 

passim. 

     
4
 Een markant voorbeeld hiervan biedt ons de bladzijde uit het werk van de astrofysicus Émile Belot, die 

instemmend door Bataille wordt geciteerd in zijn eerste bijdrage aan het 'Collège de Sociologie' (OC II: 296-297; 

Nederlandse vertaling: Bataille, 1994a: 60-61). 

     
5
 Term die hij in de laatste fase van zijn oeuvre aanwendt, onder meer in L'érotisme, bijvoorbeeld in het 9de 

hoofdstuk van het eerste deel (Bataille, 1957: 104-120; Nederlandse vertaling: Bataille, 1993: 122-141). 
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Bataille blijk van geeft: de melkweg, dat "wak", die "gapende spleet" die in de hemel is 

geslagen, wordt er moeiteloos een "hemelurine" genoemd.
6
  

 Geef toe dat de metaforiek waarin Batailles tekst hier baadt, veel nauwer aanleunt bij 

Diogenes obscene geste dan bij die van dat meisje dat obsceen haar jurk uittrekt. En zelfs de 

merkwaardig sociale dimensie van Diogenes' publieke masturbatie maakt dat die moeiteloos in 

een Bataille-tekst zou zijn in te passen. Want ook bij Bataille zijn die masturbatorische 

uitspattingen waaraan zijn personages zich overgeven, nooit eenzame, voor anderen verborgen 

gehouden privé-aangelegenheden maar zonder meer prototypes van wat hij met zijn theoretisch 

concept van 'communicatie' op het oog heeft. In de mate de mens communicatie 'is', in de mate 

hij een excessieve drift is die niet op zelfbehoud maar op een overgave aan (en een zelfverlies 

in) de ander is gericht, is de 'ejaculatieve' act van zijn personages door en door sociaal: zij 

verliezen zich - dit wil bij Bataille zeggen: ze communiceren zich, ze delen zich mee - aan 

elkaar, en op die manier zelfs aan de beweging van zelfverlies die het zijn in zijn geheel is. 

Vanuit een Batailliaans perspectief beschouwd, 'deelt' Diogenes zich in zijn provocatieve geste 

compromisloos 'mee' aan de mensen, hij 'communiceert' met hen, heeft 'gemeenschap' met ze en 

wijst ze ondubbelzinnig op hun drift tot gemeenschap (en tot zelfverlies) als op iets dat hun 

diepste bestaansreden uitmaakt. 

 Het zou niet moeilijk zijn die 'ejaculatieve' metafoor met nog tal van andere passages uit 

Batailles oeuvre te illustreren. Ook waar hij zijn eigen denkact moet omschrijven, grijpt hij 

nagenoeg altijd naar metaforen die perfect in het verlengde van Diogenes' geste te situeren zijn. 

Denken is voor Bataille niet alleen een act die op zoek gaat naar de excessieve (daarom gronde-

loze) gronden van het zijn, het is tegelijk op zijn beurt reeds datzelfde exces. Het is in alle 

betekenissen van het woord een 'zichzelf te buiten gaan', een aandringen tegen de eindige randen 

van het denkvermogen om, in een excessief doorbreken van die grenzen, het grenzeloze, 

onmogelijke (objectloze) object van denken te 'ervaren'. 

 Nog in Méthode de méditation (dus in de tekst waarin die metafoor van het obscene 

meisje valt) heet het dat denken of "filosofie" een poging van het zijn is om tot het uiterste, tot 

de limiet te gaan (OC V: 201), dat het een "opération souveraine" is, een operatie waarbij het 

                                                      
     

6
 "Ik ging in het gras liggen, legde mijn schedel op een platte steen en richtte mijn ogen op de Melkweg, dat 

vreemde wak [étrange trouée] van sterrensperma en hemelurine in het schedeldak van de sterrenbeelden: die 

gapende spleet op de kruin van de hemel, blijkbaar gevormd door ammoniakdampen die opglanzen in de 

oneindigheid - in de lege ruimte waarin ze openscheuren als een hanegekraai in volle stilte - werd eindeloos 

weerkaatst door beelden van een ei, een uitgestoken oog of mijn verblinde schedel op de steen." (Bataille, 1994b: 

41; oorspronkelijke tekst: Bataille, 1970a: 44-45) 
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zijn "zo ver mogelijk" gaat ("l'être allant le plus loin qu'il peut", OC V: 202). Denken is zonder 

meer een poging zijn mogelijkheden te buiten te gaan en het onvatbare, het onmogelijke te 

incarneren. Het is die transgressieve - en zo je wil 'ejaculatieve' - poging te zijn wat men is, en 

dit is (wat Bataille soms in hoofdletters schrijft) het ONMOGELIJKE.
7
  

 

2. ... maar als een meisje, ... 

 

Waarom grijpt Bataille dan niet naar die Diogenes-metafoor om het meest intense moment van 

zijn eigen denkact te beschrijven? Of, anders gesteld, waarom moet die denkact, op dit moment 

waarin het de zijnsbeweging 'zelf' voltrekt, methodisch beschreven worden met een metafoor die 

niet naadloos met het ogenblik van de transgressie samenvalt, met het beeld van een meisje dat 

obsceen haar jurk uittrekt? Niet dat het gebaar van het meisje niets excessiefs zou hebben, maar 

het duidt niet zozeer de transgressie zelf aan als wel iets wat daarop voorbereidt. Het obscene 

van het denken ligt blijkbaar - zo suggereert de metafoor toch - niet in de transgressie zelf maar 

in het moment net ervoor. Het lijkt wel of Bataille, om het obscene van het denken in zijn 

radicaliteit weer te geven, niet zonder meer de lijn van zijn 'ejaculatieve' metaforiek kan blijven 

volgen. Het loont de moeite zich af te vragen waarom dit voor Bataille een moeilijkheid 

oplevert. Misschien brengt dit ons op het spoor van wat Bataille met het obscene karakter van 

het denken op het oog heeft. Waarom is denken, als puntje bij paaltje komt, dit is als het oog in 

oog staat met het extreme dat het te denken krijgt, schaamteloosheid en obsceniteit?  

 Halen we er de tekst van Méthode de méditation bij. "Je pense comme une fille enlève sa 

robe." De uitlating fungeert in één van die persoonlijke (daarom cursief gedrukte) notities die 

Bataille regelmatig in zijn uiteenzetting heeft ingelast en die aan de hele tekst een meer existen-

tieel ervaringskarakter moeten geven. We zijn aan het begin van het eerste deel ("Contestation"), 

waar Bataille al meteen een duik neemt midden in de kern van de zaak - en, zoals altijd, is dit bij 

hem de impasse zelf. In de "Avertissement", die daarnet aan voorafgaat, heeft hij de lezer op die 

impasse voorbereid. Het ultieme wat de 'méditiation' zich te denken oplegt, is niets minder dan 

het zijn 'zelf'. Alleen - en daar ligt de hele paradox - is binnen de Batailliaanse logica zoiets als 

het zijn 'zelf' een volstrekte ongerijmdheid, aangezien het zijn er alleen in bestaat zichzelf 

onophoudelijk te buiten te gaan. Zelfs een term als 'exces' is geen adequate noemer waaronder 

                                                      
     

7
 "J'ai incarné l'insaissisable. Si je mène à l'extrémité de la réflexion l'être et la méconnaissance qu'il a de soi, 

comme l'étendue étoilée, infinie, de la nuit, JE M'ENDORS. Et l'IMPOSSIBLE est là. (Je LE suis.)" (Méthode de 

méditation, OC V: 204; Bataille cursiveert) 
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het zijn als zodanig te vangen valt. Als het zijn het exces 'zelf' is, betekent dit enkel dat dit exces 

elk 'zelf' vernietigt, ook en vooral het zijne. Ziehier de paradox die Batailles 'méditation' te 

denken en te assumeren krijgt: het zijn ('zelf') als 'zelfloos' exces - een paradox die Bataille 

enigszins tracht te bezweren door het zijn 'zelf' zonder meer het ONMOGELIJKE te noemen. Zodra 

dan het denken dat ONMOGELIJKE als zodanig wil affirmeren (dit is het doel van de 'méditation'), 

dreigt het tot iets mogelijks gereduceerd en derhalve miskend te worden: ziedaar dan weer de 

onvermijdelijke impasse waardoor het denken wordt geteisterd, zoniet lam geslagen. 

 In dit opzicht - zo lijkt Bataille zich, bij het begin van het eerste deel ('Contestation') uit 

Méthode de méditation, de bedenking te hebben gemaakt - zou een 'méditation' dan ook zelf 

haar eigen onmogelijkheid moeten affirmeren en doet zij er misschien maar beter aan te zwijgen 

in plaats van te spreken. En toch - zo concludeert hij onmiddellijk - zelfs nog maar van een 

zwijgen of een stilte gewagen, is die verbreken; De eerste zin 'Contestation' splitst de lezer 

meteen al die impasse in de maag: "L'idée du silence (c'est l'inaccessible) est désarmante!"  

 Evenzeer zou een 'méditation' het soevereine en (daarom) volstrekt zinloze als zodanig 

moeten affirmeren, maar onvermijdelijk dreigt ook hier zo'n affirmatie op haar beurt dat zinloze 

een zin te geven. Dit niet te bevestigen zinloze, dit door geen stilte te affirmeren ONMOGELIJKE, 

dat zijn 'zelf' is weliswaar overal aanwezig maar als zodanig nooit te herkennen, te erkennen of 

te bevestigen. In die zin is de impasse van het denken onherroepelijk: de 'Seinsvergessenheit' is 

onherstelbaar, want elke poging die op te heffen, installeert haar opnieuw. Zij laat ons letterlijk 

en figuurlijk geen poot om op te staan, aangezien niemand zich ooit ten aanzien van dit 

ONMOGELIJKE een juiste houding kan aanmeten. Discussiëren, onder elkaar ruziën over de juiste 

houding ten aanzien van dit 'zijnsvergeten' of van dit 'IMPOSSIBLE' is principieel onmogelijk en 

zou daarom neerkomen op "une nouvelle platitude, une férocité nouvelle, une nouvelle hébétude 

hypocrite".
8
 Ten aanzien van het zijn, ten aanzien van het ONMOGELIJKE, gaan we hoe dan ook 

in de fout. Daaromtrent is enkel een misverstand ("méconnaissance", "erreur") mogelijk en elke 

                                                      
     

8
 "L'idée du silence (c'est l'inaccessible) est désarmante!  

Je ne puis parler d'une absence de sens, sinon lui donnant un  sens qu'elle n'a pas.  

Le silence est rompu, puisque j'ai dit... "  

[..] 

Cette immense sotisse, l'enfantillage arrogant, la grossière futilité du rire et toute une ignorance figée dans des 

rages serviles me renvoient de tous les côtés une même réponse: impossible! L'être est là, l'homme, est l'impossible 

incarné en tous sens. Il est l'inadmissible et n'admet, ne tolère ce qu'il est que rendant son essence plus profonde: 

inadmissible, intolérable! [..] 

Qu'on ose espérer une issue, amendant ceci, maudissant cela, dénonçant, commandant, décapitant ou 

excommuniant, privant (paraît-il) de valeur (de sens) ce que d'autres..., engage une nouvelle platitude, une férocité 

nouvelle, une nouvelle hébétude hypocrite." (OC V: 199; Bataille cursiveert) 
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poging dit misverstand in zijn onophefbaarheid te affirmeren, heft het op en gaat dus in de fout, 

is dus een al even grote (zoniet nog grotere) "sottise" als de rest. 

 Dit alles impliceert evenzeer - zo stelt Bataille in de daaropvolgende passage (de 

persoonlijke bedenking waarin zijn meisjesmetafoor valt) - dat ook ik, met mijn bewering dat 

niemand ten aanzien van dit IMPOSSIBLE een poot om op te staan heeft, evenmin een poot om op 

te staan heb en dus niet kan tekeergaan tegen mensen die zich aan de "sottise" bezondigen het 

zinloze een zin voor te liegen (OC V: 199-200):  

 

 Mais comment (je m'adresse à tous les hommes) pourrais-je renoncer à votre sottise? Quand je sais 

que, sans elle, je ne serais pas! Que serais-je - ce que sont les pierres ou le vent - si je n'étais 

complice de vos erreurs? 

 

 Je suis un cri de joie! 

 Il n'est pas une erreur, il n'est pas une horreur qui n'élève mes flammes. 

 

 Je pense comme une fille enlève sa robe. 

 A l'extrémité de son mouvement, la pensée est l'impudeur, l'obscénité même. 

 

 A aucun titre un embrasement excédant n'est contraire à l'assassin, à l'usurier, à l'institutrice. Il 

n'abandonne ni la fille perdue ni l'homme du monde.  

 Il achève le mouvement de la bêtise, de la plaisanterie insipide, de la lâcheté. 

 

Hoe scherp en juist mijn kritiek ook mag zijn op die universele "erreur" die elke zingeving in de 

grond is, hij is - zo moet Bataille bekennen - een noodzakelijke leugen die ook mijn leven 

mogelijk maakt. Zonder die leugens hield ik het niet uit, of - erger nog - was ik er gewoonweg 

niet." Que serais-je [...] si je n'étais complice de vos erreurs?" Alhoewel, wat of wie ben ik? 

Toegegeven, ik ben er slechts dankzij die leugenachtige 'zin', en toch ben ik tegelijk diegene die 

erom kan lachen. Ik heb geen gelijk erom te lachen, het is niet om te lachen en ik kan dat 

(logischerwijs) ook niet doen, maar ik lach erom, zomaar, onverdedigbaar, onmogelijk, dwaas, 

zinloos, animaal, ... soeverein: "Je suis un cri de joie!". Neen zeggen tegen die universele 

"erreur" is huiveringwekkend, buiten die "erreur" is schrikwekkend niets, maar - verzekert 

Bataille ons - "geen 'erreur', geen 'horreur' die mijn vlammen niet doet oplaaien", er is geen 

vergissing, geen huiver, geen angst, geen dood, die mij niet in vuur en vlam zet. Dit vuur dat 

hem in lichter laaie zet, is zonder meer het exces van het zijn als zodanig. Het toont aan hoe het 

zijn niet samenvalt met de grenzen die het zichzelf (zinvol) oplegt, maar elke grens overschrijdt: 
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pas dit soort 'zinloze' transgressie is het zijn 'zelf', dit wil zeggen het soevereine zijn, het zijn dat 

nergens nog (aan welke hoogste zin of onzin ook) ondergeschikt zou zijn, maar enkel is wat het 

is, dit wil zeggen: affirmatieve eindigheid, leven-dat-zijn-dood-is, 'Sein zum Tode'. 

 En nu ligt het voor de hand dat het diezelfde 'oplaaiende vlammen' zijn die ook het 

denken zouden doen oplaaien in wat Bataille zijn 'méditation' noemt. In dat geval zou het 

duidelijk worden hoe in die 'meditatieve' denkact (in die 'innerlijke ervaring', in die soevereine 

lach) de beweging die het zijn drijft, wordt 'voltooid' (een voltooiing die doorklinkt in de laatste 

alinea van de geciteerde passus:"... un embrasement excédant ... achève le mouvement de la 

bêtise ..."). Dit zou moeiteloos rijmen met het feit dat, in de ontvlamde denkact van die 'médita-

tion', het beperkte zijnde dat het individu is, buiten zijn oevers treedt en zich overlevert aan zijn 

soevereiniteit. Het zou dan ook allerminst uit de toon vallen wanneer die beweging werd 

geïllustreerd met Diogenes' provocatieve geste op het marktplein van Athene. In Batailliaans 

perspectief voltooit ook zijn denkact, in het transgressieve van zijn beweging, zonder meer het 

zijn; ook zijn 'innerlijke ervaring' brengt hem terug naar de soevereiniteit die hij is (en die ook de 

toeschouwer is en het universum als zodanig is). 

 En toch. Bataille die, bij een confrontatie met om het even welke 'erreur' of 'horreur', in 

hem de vlammen voelt oplaaien, concludeert daaruit niet dat hij denkt als die oplaaiende 

vlammen. De tekst maakt plots een lichte verglijding in de metaforische lijn die hij tot dan 

volgde. In het verspringen van "élève" naar "enlève" ondergaat de metaforiek een wending: 

Bataille zegt niet als oplaaiende vlammen te denken ("... n'élève mes flammes ...") maar als 

opwaaiende jurken, als jurken die uitgetrokken worden (... enlève sa robe ..."), een verglijding 

op de tak van het foneem "-lève", die zich vasthaakt aan het beeld van een meisje dat dit gebaar 

stelt. 

 "Je pense comme une fille enlève sa robe." Bataille denkt "zoals een meisje haar jurk 

uittrekt". En hoe trekt een meisje haar jurk uit? Uiteraard kan het dit op duizend manieren doen 

en niets zegt ons dat dit gebaar op zich obsceen zou zijn, maar hier - zo blijkt uit de tekst - trekt 

de meid haar jurk uit zoals Bataille denkt dat ze dat doet: obsceen. Daarom, om dit laatste, om 

die obsceniteit is het Bataille te doen: "Ik denk zoals een meisje haar jurk uittrekt. Aan het eind-

punt van zijn beweging is het denken schaamteloosheid, de obsceniteit zelf". 

 Twee denklijnen lijken elkaar hier in Batailles gedachtengang subtiel te kruisen én te 

missen. Een eerste denklijn die achter dit beeld werkzaam is, is de bedenking dat de exces-

beweging die het zijn is, niet enkel het object, maar ook en vooral het subject van het denken 
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betreft. Denken betekent altijd ook mij als subject uitleveren aan het exces dat ik (als object) te 

denken krijg. Uitgerekend in dit laatste moment, dat van de overgave en het zelfverlies, ligt het 

'Je pense'- een 'Je pense' dat daarom kan worden geassocieerd met een meisje net vóór het zich 

gaat 'geven', net vóór het zich excessief gaat verliezen. De tweede lijn die dit beeld hier kruist 

maar er niet echt op geënt raakt, is de stelling dat dit 'Je pense' door en door obsceen is. Die 

obsceniteit kan misschien wel iets te maken hebben met een meisje dat uit de kleren gaat, alleen 

betekent dit niet dat zo'n gebaar daarom per se obsceen hoeft te zijn. "Une fille [qui] enlève sa 

robe" illustreert op zich nog niet de obsceniteit van het denken. Maar Batailles schriftuur grijpt 

hier retorisch in en zet beide elementen, de obsceniteit en het beeld van een naakt gaande meisje, 

'gewoon' naast elkaar zodat ze metaforisch met elkaar gaan rijmen. De retoriek van zijn tekst 

dwingt zo de lezer om de geste van het meisje meteen voor obsceen te houden. Want daar is het 

Bataille blijkbaar om te doen: hij wil mordicus het fundamenteel obscene van het denken in de 

verf zetten en grijpt daarom naar een beeld dat die gedachte weliswaar niet sluitend representeert 

maar die toch suggestief genoeg die richting uitgaat. 

 Waarom was het beeld van de 'oplaaiende vlammen' die van de denker een soevereine 

vreugdekreet maakte ("Je suis un cri de joie!"), niet zo geschikt als metafoor voor het 'Je pense'. 

Misschien wel omdat hij juist veel te geschikt zou zijn. Indien Bataille zou denken 'zoals die 

vlammen', dan zou hij denken zoals het object dat hij te denken heeft, zoals de zijnsbeweging 

zelf. Dit zou echter impliceren dat het subject van het denken, diegene die denkt, zonder meer in 

zijn object (en dus in het zijn) zou opgaan en dat het denken als zodanig zou zijn opgeheven. Let 

wel, het denken is voor Bataille in extremis inderdaad dit zelfverlies (in zijn object) maar dit 

zelfverlies heeft op zich nog niets obsceens. Hoe meer men trouwens het hele denken tot de 

noodzaak van dit zelfverlies herleidt, hoe meer dat zelfverlies louter als een natuurlijke wetma-

tigheid wordt gezien, hoe minder men het als iets door en door obsceens kan beschouwen. Het 

louter (natuurnoodzakelijk) verdwijnende denken - en dit is hetzelfde als het verdwijnende 

subject van denken - kan moeilijk "l'obscénité même" zijn. 

 Nee, daarvoor moet in dat verdwijnen zelf nog een subject meespelen. Vandaar dat 

Batailles denklijn hier verspringt. De vlammen die probleemloos alle grenzen te buiten gaan, 

worden hier vervangen door een subject dat zich alsnog moet te buiten gaan, dat zich alsnog 

(bewust) aan het 'Jenseits' van het bewuste moet overgeven. Meer nog, de meisjesmetafoor 

wordt ingeroepen om een grondvlak te verlenen aan de volkomen onhoudbare paradox van het 

'verdwijnen zelf'. Opdat die verdwijning een affirmatieve geste zou zijn, opdat er een 'ja' ten 
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aanzien van dit dodelijk exces zou kunnen zijn, moet iets hoe dan ook weerbarstig blijven aan 

dat excessief verdwijnen, iets dat (ondanks de volstrekte onmogelijkheid daartoe) zegt, toont, 

laat zien en affirmeert dat het verdwijnt. In en tijdens die beweging waarin het denken zich in 

extremis verliest in zijn object (het zijn, dat de transgressie en het zelfverlies 'zelf' is) moet er 

nog een 'scène' zijn, een platform, een grondvlak waarop dat zelfverlies ja kan zeggen tegen 

zichzelf. Dat soort volstrekt onhoudbare 'hypokeimenon', dat paradoxale 'subjectum' is, voor 

Bataille, het subject, het 'Je pense' van het denken; dit is, zo je wil, het Batailliaanse Cogito. Een 

pure, wezenloze scène dus: een scène die niet het 'beperkte' zijn is (met zijn 'économie restrein-

te') van vóór de transgressie noch het 'algemene' zijn (met zijn 'économie générale') van na de 

transgressie, maar aan beide ontsnapt om een pure 'essentieloze', 'fake' scène te zijn. Een 'scène' 

die geen grond meer heeft in wat Bataille het (grondeloze) zijn noemt, maar er even vluchtig als 

uitdagend buiten staat; een transgressie die op haar beurt de transgressie-die-het-zijn-is te buiten 

gaat en pas daarom het ONMOGELIJKE is. Pas dit soort transgressie is het subject van het denken, 

de laatste (on)grond ervan; het is een 'pure' scène en pas daarom "l'obscénité même".  

 Vandaar dat Diogenes, die nochtans ook als het subject van een transgressie kan worden 

beschouwd, lang niet zo'n obscene metafoor levert. De scène waarvoor hij staat en die een plat-

form biedt aan zijn bekende 'ejaculatieve' exces is ten aanzien van zichzelf niet transgressief 

genoeg. Zij suggereert teveel samen te vallen met het zijn zonder meer en dreigt op die manier 

haar puur scenische karakter te verliezen. De Diogenes-metafoor houdt het gevaar in Batailles 

'Je pense' naadloos in het systeem in te passen en op die manier het door en door obscene ervan 

te neutraliseren.  

 Dat meisje als wie Bataille zegt te denken is in zekere zin nog obscener dan Madame 

Edwarda, een figuur die binnen zijn literaire werk voor velen als het paradigma van obsceniteit 

kan gelden. Die Madame Edwarda gaat niet alleen - zoals ons meisje - uit de kleren, maar 

schrikt er bovendien niet voor terug de Ik-figuur uit het gelijknamig verhaal, vulgair en 

uitdagend, letterlijk haar eigen opengesperde geslachtsdeel voor ogen te houden en zich daarbij 

onverschrokken voor God zelf uit te geven.
9
 Uiteraard voert die scène niet zozeer God als wel 

diens dood ten tonele: hetgeen het christendom eeuwenlang het 'au-delà' heeft genoemd om 

daarin zijn God te doen tronen, is niets anders dan het nietige (objectloze) object van 

transgressie, hier gerepresenteerd door de vulgaire, obscene banaliteit van Madame Edwarda's 

geslachtsdeel. Juist die nietige obsceniteit van haar object, juist het feit dat ze enkel in het NIETS 
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 Bataille, 1971a [voortaan OC III]: 20-21. 
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aankomt, dit wil zeggen: nergens aankomt, maakt van de transgressie een affirmatie van de 

eindigheid.  

 Maar Bataille denkt niet zoals Madame Edwarda. De mannelijke antagonist in dit 

verhaal (een figuur die eventueel voor die van de denker - van het 'Je pense' - zou kunnen staan) 

positioneert zich op geen enkele manier als Madame Edwarda; geen enkele uitlating suggereert 

dat hij zich opstelt (en dus 'denkt') vanuit dit nietige 'au-delà' waarin zij zich zegt te bevinden of 

waarvan zij zich de draagster waant. De Ik-figuur staat en denkt altijd vóór, tegenover Madame 

Edwarda
10

, hij staat (en denkt) oog in oog met het NIETS; hij staat er nooit in. Zo'n positionering 

zou trouwens het hele eindigheidsdenken dat Bataille op het oog heeft, op losse schroeven 

zetten, aangezien zij de verhouding ten aanzien van het nietige 'au-delà' of het ONMOGELIJKE 

vanuit dit onmogelijke zou denken en dit laatste dus mogelijk maken, dat wil zeggen falen in de 

affirmatie van het ONMOGELIJKE, dit is in de radicale eindigheid. 

 

Bataille denkt niet zoals een obsceen meisje waaraan hij zich moet overgeven maar als een 

meisje dat zich overgeeft en zoals het zich overgeeft, met name obsceen. Wanneer we de logica 

van die metafoor, vanuit Batailles denken, tot zijn laatste consequenties doortrekken (misschien 

wat harder dan Bataille zelf doet), wanneer we de radicale obsceniteit van het denken compro-

misloos ernstig nemen (en misschien op die manier dan weer trouwer blijven aan Bataille dan 

een goed deel van diens eigen metaforiek), dan merken we dat die meisjesmetafoor zijn eigen 

'ejaculatieve' metaforiek te buiten gaat, transgresseert. 'Denken zoals een meisje haar jurk 

uittrekt' doorbreekt de mimetische structuur die Bataille nog vaak hanteert om de verhouding 

tussen het denken en zijn object (de verhouding tussen subject en object) toe te lichten. Het 

denken, dat deel heeft aan het zijn, zou in laatste instantie tot het exces van het zijn zelf te 

herleiden zijn. De dodelijk nietige 'ejaculatio' die het zijn is, zou evenzeer in het denken zelf aan 

het werk zijn en zo ook het 'subject' van dat denken zijn.  

 En zie, als Bataille er zich toe gedwongen ziet uit te spreken hoe hij denkt en wat het 

statuut van zijn 'Je pense' is, dan verschuift de metaforiek naar een beeld dat het mimetisme 

tussen zijn en denken minstens even uit zijn voegen licht of, zo je wil, deconstrueert: het subject 

van dit denken is een 'scène' die niet langer zoals het zijn is, niet langer zoals de ejaculatief 
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 "Je serrai Edwarda dans mes bras, elle me sourit: aussitôt, transi, je ressentis en moi un nouveau choc, une 

sorte de silence tomba sur moi de haut et me glaça. J'étais élevé dans un vol d'anges qui n'avaient ni corps ni têtes, 

faits de glissements d'ailes, mais c'était simple: je devins malheureux et me sentis abandonné comme on l'est en 

présence de DIEU." (OC III: 20) 
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fallische beweging die die van het excessieve zijn is. Als men het subject van het denken nog 

met een fallus-metafoor wil aangeven, dan moet het in elk geval een ander soort fallus zijn, een 

fallus die van alle zijnsgrond is ontdaan en die paradoxalerwijze enkel nog zijn (daarom 

illusoire) erectie is, zonder dat nog iets van wat van de orde van het zijn is, zich daarbij zou 

'oprichten'. Pas dit soort fallus doet recht aan de radicale obsceniteit die Bataille met zijn 

meisjesmetafoor aan het denken - en dit wil onvermijdelijk zeggen: aan het subject ervan - wou 

toeschrijven. Slechts wanneer Bataille zijn transgressieve denken doet postvatten op de 

(on)plaats van dit fallische meisje, kan hij die transgressie naar het NIETS ervoor behoeden ooit 

aan te komen in dit NIETS en op een verdoken wijze daar de cirkel rond te maken. Pas dit 

obsceen, ireëel, fallisch Cogito van hem snijdt telkens opnieuw elke cirkel waarin zijn denken 

zou sluiten, weer open.
11

 Pas om die reden is het denken in extremis (en, transgressief als het is, 

is uitgerekend het extreme zijn geëigende plaats) "l'obscénité même", ... 

 

3. ... denk ik. 

 

... denk ik. Ja, zo denk ik dat Bataille moet worden gelezen: de obsceniteit die hij aan het denken 

toeschrijft en tot methode ervan verheft, installeert midden in zijn 'ejacultatief' universum een 

meisje dat weliswaar fallisch genoemd kan worden, maar dan hoegenaamd niet in 'ejaculatieve' 

maar enkel in 'erectieve' zin. Tja, dit denk ik althans, want zó duidelijk staat het er nooit in zijn 
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 Het zal reeds zijn opgevallen dat de metafoor van die louter 'erectieve' fallus die ik tegenover die van zijn 

'ejaculatieve' tegenhanger heb gezet, zeer sterk in de buurt komt van de manier waarop het (psychoanalytische) 

denken van Jacques Lacan het concept 'fallus' hanteert. Die metafoor heeft daar niet de pretentie de (metafysische) 

structuur van het zijn weer te geven, maar speelt enkel een rol (zij het een sleutelrol) in het imaginaire beeld dat de 

mens van zijn lichaam vormt en waardoor hij dit lichaam (en ook zichzelf) als een eenheid beleeft. De fallus is daar 

de betekenaar die het tekort dat dit imaginaire beeld alsnog kent, afdekt en zodoende operationeel maakt binnen 

een symbolische orde. In tegenstelling tot Bataille die aan de fallus-metafoor nog een 'mimesis'-functie toekent en 

de excessieve (en in die zin 'ejaculatieve') structuur van het zijn weergeeft, verwijst Lacans fallus-concept naar 

niets reëels. De fallus is daar nooit iets anders dan een betekenaar, meer bepaald die betekenaar die specifiek de 

bedoeling heeft om het verborgen te houden dat alles wat van de orde van de betekenaar is (en voor Lacan is dit 

zonder meer alles) in laatste instantie nergens naar (dit is: naar niets reëels) verwijst. In die zin is voor Lacan de 

fallus louter 'erectief': die betekenaar is enkel en alleen zijn (symbolische) 'oprichting' zonder dat daarbij iets 

(reëels of zelfs symbolisch) wordt opgericht. Vanuit dit perspectief wordt het begrijpelijk waarom het subject, dat 

zich heeft waar te maken in een symbolisch fallische orde, een radicaal 'scenisch', 'obsceen' statuut kan worden 

toegeschreven. 

 Dat daarmee gezegd zou zijn dat die psychoanalytische fallusinterpretatie alle impasses van Batailles 

zoektocht naar het statuut van het (subject van het) denken zou oplossen, is geenszins het geval. Misschien bieden 

de Batailliaanse impasses, die in dat oeuvre altijd direct aan de oppervlakte liggen, ons juist veeleer een toegang tot 

de verborgen (en misschien vaak gewild verborgen) gehouden impasses in de Lacaniaanse analyse van dit 

(denk)subject. Waarmee ik alleen wil aangeven dat, voor wat de verhouding tussen Bataille en Lacan betreft, het 

onderzoeksterrein er nog vrij onontgonnen bij ligt - op een paar werken na (waaronder bijvoorbeeld Carolyn Dean, 

1992). 
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tekst. De letter ervan blijft altijd weer het obscene van het denken verbinden met het obscene 

van hetgeen er te denken valt, met het object ervan, met de leegte, het transgressieve NIETS dat 

het zijn in het algemeen is.
12

 Als je als lezer dit fallische meisjes-Cogito op het spoor wil komen, 

wordt je steeds opnieuw gedwongen de tekst in zekere zin nog letterlijker dan zijn letter te lezen. 

Zo blijken bijvoorbeeld Batailles uiteenzettingen waarin de 'glissements' van het zijn worden 

beschreven (en van de mens die, in zijn exces, wegglijdt in het zijn), telkens weer op beslissende 

wijze doorkruist en verstoord te worden door puur tekstuele verglijdingen.
13

 Als puntje bij 

paaltje komt, zijn het dan enkel dit laatste soort verschuivingen die Batailles denken beletten tot 

een sluitend systeem te verworden. In extremis (en precies dáár, "à l'extrémité", wil Bataille 

denken) zijn het enkel de verglijdingen van zijn schriftuur die van hem een eindigheidsdenker 

maken. Waar trouwens die zuiver schriftuurlijke verglijdingen in hun storingsstrategie dreigen te 

falen, grijpt de schrijver rechtstreeks in en laat uitdrukkelijk de pathetiek van zijn eigen 'Cogito' 

in zijn tekst tussenbeide komen. Op die manier weet hij, waar nodig, een gedachtengang 

soeverein af te breken op het moment dat die op het punt staat het exces in het begrip (van het) 

'exces' te miskennen. Dit Cogito, die 'instantie' die aan het denken is in Batailles tekst, is niet 

zozeer af te lezen uit het pathos van dat Ik als wel uit de pure leegte die door dat Ik telkens 

opnieuw in het (op zijn beurt reeds eruptief) vertoog wordt geslagen: pas in die leegte (die, als 

puur schriftuurlijke fictie, op een nog radicalere manier leeg is dan de leegte waarmee het zijn 

zelf samenvalt), pas in die holle, wezenloze scène (die uit het niets oprijst en zich, fallisch-

erectief, in dat fictieve niets rechtop houdt) treffen we Batailles 'Je pense'. Enkel om die reden is 

                                                      
     

12
 In een passage uit L'Alleluiah, waarin Bataille de "particulariteit" van het zich aan orgie en exces overgevend 

subject wil denken, herleidt hij de 'zin' van dit particuliere tot een pure verwijzingsfunctie. De liefdesdaad - zo stelt 

hij daar - is principieel niet tot de intimiteit van de beide geliefden beperkt, maar levert hen uit aan een 'algemene', 

dodelijke orgie die de particulariteit van beide radicaal doet teloorgaan. Wanneer zij elkaar echter, in die orgie, toch 

nog even als particuliere (door elkaar uitverkoren) geliefden zouden terugvinden, dan heeft die particulariteit als 

enige functie een "vinger"-wijzing te zijn naar de dodelijke leegte waarin de andere aan het verdwijnen is. 

"L'irremplaçable particularité est le doigt, qui montre l'abîme et en marque l'immensité. Elle est elle-même la 

révélation provocante du mensonge qu'elle est..." Merk hoe de "vinger" hier dezelfde, louter 'erectieve' functie 

heeft als ons meisje. Ook hij is te interpreteren als de 'scène' die, pas omdat ze wezenloos en puur is, aan het 

denken en de affirmatie van de transgressie een platform, een 'subjectum', een standaard ("étandard", een woord dat 

in de volgende zin valt) kan bieden. Toch wordt ook in deze tekst dit vingerwijzend 'Je pense' pas obsceen door 

datgene wat het te denken en te affirmeren krijgt, de "obscoena van de (vrouwelijke) geliefde: "La particularité est 

celle d'une femme qui montre à son amant ses obscoena. C'est l'index désignant la déchirure, si l'on veut l'étendard 

de la déchirure" (OC V: 410). (Voor een uitvoeriger analyse van die passage, zie ook: Vande Veire, 1997: 156.) 

     
13

 Voor een verdere uiteenzetting over dit spel van 'verglijdingen' en zijn consequenties, zie De Kesel, 1997b: 

57-94; vooral: 82-94), alsook mijn inleidend essay bij de vertaling van de Collèges de sociologie (Bataille, 1994a: 

15-49). Verder verwijs ik ook naar Derrida's beroemde Bataille-artikel, waaraan mijn lectuur zeer schatplichtig is 

(De l'économie restreinte à l'économie générale: un hegelianisme sans réserve, in Derrida, 1967: 369-407, met 

vooral: 385-396). 
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denken voor hem "l'obscénité même", ... althans zo denk ik. 

 Ja, eens te meer ... 'zo denk ik', zonder het ooit te zullen 'weten', zonder mijn denken ooit 

gegrond te zullen weten in de zekerheid van een Cartesiaans 'Cogito'. Want dit soort obscene 

'Cogito' dat Bataille mij te denken geeft, moet ik telkens opnieuw op een actieve, ja soevereine 

en dus illegitieme manier in zijn tekst 'oprichten', wat hier wil zeggen (als ik doe wat ons meisje 

doet): 'denken', actief transgressief denken. Ik moet dit Cogito op affirmatieve wijze lezen in - en 

zo ('erectief') doen oprijzen uit - het soort leegte dat door het kortsluitend spel van verglijdingen 

in de metaforieklijnen van zijn tekst wordt geslagen, zonder evenwel in staat te zijn mijzelf (en 

mijn eigen 'Cogito') in die lege, louter scènische ruimte geïnstalleerd te weten. Ook waar ik 

Batailles obscene Cogito tracht te denken, sta ik er in laatste instantie  hoe dan ook obsceen en 

berooid bij en kan ik het punt van waaruit ik denk in extremis (en, nog eens, er wordt voor 

Bataille pas in extremis gedacht) nooit voor iets anders dan voor een wezenloze, illegitieme en 

op de planken van zijn eigen valsheid opgerichte scène uitgeven. 

 

Voor Bataille sluit niets en gaat alles zichzelf onophoudelijk te buiten. Toch lijkt het in de loop 

van zijn uiteenzettingen telkens weer alsof hij op het punt staat alles in dit NIETS te doen sluiten. 

Steeds opnieuw wordt dit laatste evenwel verhinderd door de 'erectie' van een illegitieme, nietige 

en wezenloze scène. In dit niet te rechtvaardigen, obscene oprijzen van die onhoudbare scène 

toont zich het subject van zijn denken. 

 Waar vinden we het Cogito van dat denken dat alles in zijn soevereine NIETS wil 

denken? Niet in dat NIETS 'zelf', maar in dat meisje of - volgens de metaforiek van een andere 

tekstpassage
14

 - in die "vinger" die naar het NIETS wijst. Het NIETS, dit paradigma en einddoel 

van elke trangressie, wordt pas eindig gedacht door het fictieve niets dat de vinger van die 

vingerwijzing is. Het obscene karakter van die vinger is evenwel niet te wijten aan datgene 

waarnaar hij wijst, maar aan 'materiële' fictie van zijn eigen oprijzen. 

 "Je pense comme une fille enlève sa robe." 
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