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… ik keek in de verte … een leger 

kinderen in slagorde. Ze stonden 

volkomen stil maar in trance. Ik zag ze 

vlakbij mij, betoverd door hun verlangen 

hun dood tegemoet te gaan. Begoocheld 

door eindeloze velden waar ze op een dag 

lachend in het zonlicht zouden optrekken 

met in hun spoor de stervenden en de 

doden … 

 

 

Als er in het interbellum één denker is geweest die alles in huis leek te hebben 

om een rechtse, fascistisch getinte cultuurcriticus te worden, was het wel 

Georges Bataille (1897-1962). Hij was uitgesproken antipacifist, antidemocraat, 

antiparlementarist en had een grondige hekel aan de richting die onze moderne 

sociaalvoelende cultuur leek uit te gaan. Tegenover haar hang naar vrede en 

gelijkberechtiging, stelde hij ongezouten dat juist het geweld altijd al de meest 

basale sociale factor was geweest en dat dit ook voor de toekomst zo zou 

blijven. Heel zijn denken is één grote poging om tegen dat geweld volmondig ja 

te zeggen. Toch neemt dit niet weg dat uitgerekend hij één van de weinige 

intellectuelen uit die periode is geweest die nooit ook maar één seconde door 

een rechtse cultuurkritiek of sympathie voor het fascisme werd verleid. Hij heeft 

zich niet eerst, zoals zijn latere boezemvriend Maurice Blanchot, door La jeune 

droite of aanverwante rechtse stromingen moeten laten meesleuren, om zoiets 

pas naderhand als een spijtige misstap de rug toe te keren. Dit soort rechtse 

reflex heeft hij al van meet af aan ondubbelzinnig afgewezen en heel zijn leven 

lang actief bestreden. Merkwaardig daarbij is dat hij dit altijd heeft gedaan juist 

omwille van een onstuimig exces dat hij in de samenleving aan het werk zag. 

Precies omdat een tomeloos geweld haar voortjaagt, mag een maatschappij in 

zijn ogen niet voor het fascisme kiezen: ziedaar in een notendop de paradox die 

in Batailles diverse politieke stellingnamen schuilgaat. 
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 Dit is althans de thesis die ik in wat volgt wil beargumenteren. Ik keer mij 

daarmee tegen een wijd verspreide interpretatie die van Bataille graag een 

cryptofascist maakt.1 Het heet dan dat zijn waardering voor geweld en exces 

maar al te duidelijk in die richting wijzen. Bij nader toezien echter mag blijken 

hoe geweld en exces, die samen met erotiek inderdaad de centrale thema’s van 

zijn oeuvre uitmaken, voor Bataille nooit meer zijn geweest dan een 

instrumentarium om ons tegen elke neiging tot ‘rechtse’ cultuurkritiek te 

wapenen. Als geen ander brengt hij het heersend gevoel van onze moderne 

cultuur in verband met het geweld dat daarin werkzaam is, maar juist een lucide 

erkenning van dat geweld moet er ons van weerhouden om voor dat onbehagen 

een antwoord te gaan zoeken bij een conservatieve cultuurkritiek.  

 

1. ‘Unbehagen in der Kultur’  

 

Dat gevoel van algehele culturele malaise was in de tijd van Batailles eerste 

politieke publicaties in het begin van de jaren dertig meer dan ooit aan de orde 

van de dag. Het débacle waarop de ‘Grote Oorlog’ was uitgelopen, bleek tien 

jaar na datum nog pijnlijk actueel. De beurscrash van 1929 had de al benarde 

economische situatie zo mogelijk nog schrijnender gemaakt en ook politiek leek 

de hele situatie af te stevenen op een regelrechte catastrofe. Angst en onbehagen 

waren van de hoogste tot de laagste sport van de maatschappelijke ladder acuut 

voelbaar. Maar even groot en verhit was ook het geloof dat het tij alsnog te 

keren was. Het gevoel van algehele onvrede ging hand in hand met een 

aanzwellend revolutionair élan. Sinds de Franse Revolutie van 1789 had dat elan 

nu al anderhalve eeuw op gezette tijden Europa in rep en roer gezet en ook nu 

weer dreigde het in alle hevigheid los te barsten. Het werd tijd, zo voelde men 

aan, om die op hol geslagen beschaving nu eens eindelijk opnieuw op het juiste 

spoor te zetten. ‘Links’, ‘rechts’, en het hele gamma van vaak weifelende, nog 

onduidelijke posities daartussen2, maakten zich op om zich vol overgave van die 

taak te kwijten. Iedereen was er intuïtief van overtuigd dat de moderniteit iets op 

gang had gebracht dat niet meer in te tomen leek, en hoe groot het onbehagen 

daartegenover ook kon zijn, het ontsloeg niemand van de plicht om kleur te 

bekennen tegenover dat nieuwe. Ofwel kwam het erop aan het moderne, 

revolutionaire elan volmondig te beamen en uit de nakende wereldbrand een 

                                                 
1
 Of, zoals men al in de jaren dertig over hem zegde, een ‘surfasciste’. Dit verwijt was er gekomen vooral naar 

aanleiding van één zin uit een politiek pamflet van zijn hand: “Wij prefereren de antidiplomatieke brutaliteit van 

Hitler boven de kwijlerige omwinding van politici en diplomaten” (in vertaling geciteerd in: Laurens ten Kate, 

De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie, Kok Agora, Kampen, 1994, p. 

539-540). Voor de originele tekst (die niet uit het pamflet “Appel à l’action” komt, zoals ten Kate abusievelijk 

vermeldt, maar uit “Sous le feu des canons français …”), zie Georges Bataille, Oeuvres Complètes, Tome I, 

Gallimard, Paris, 1970, p. 398. 
2
 Voor een genuanceerde analyse van het gamma tussen ‘rechtse’ en ‘linkse’, ‘fascistische’ en ‘communistische’ 

posities in het Frankrijk van het interbellum, zie de onvolprezen studie van Zeev Sternhell, Ni droite ni gauche. 

L’idéologie fasciste en France (Éditions Complexes, Paris, 1987) en die van Jean-Louis Loubet del Bayle, Les 

non-conformistes des années 30 (Seuil, Paris, 1969). 
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nieuwe samenleving te doen herrijzen, zoals het ‘linkse’ progressistische 

standpunt beweerde. Ofwel was het nu zaak om de anomalieën van die 

moderniteit eens en voorgoed een halt toe te roepen en – in een ‘rechtse’, 

conservatieve revolutie – de cultuur alsnog ten goede keren.  

 Bataille, die zich in de jaren dertig heftig met dit politieke debat inliet, heeft 

met beide partijen in ieder geval gemeen dat ook hij ervan overtuigd was dat de 

tijd rijp was voor de revolutie en dat het wild om zich heen slaande culturele 

onbehagen stellig de voorbode was van een nietsontziende omwenteling. Meer 

nog: hij deelde met heel wat linkse zowel als rechtse stellingnamen een 

hegeliaanse kijk op zijn revolutionaire tijd. Het geweld waarvan de toenmalige 

tijd gonsde, was niets anders dan wat Hegel ‘de kracht van het negatieve’ had 

genoemd. Het is een noodzakelijke exponent van het ‘negatieve’ dat de 

dialectische motor zelf van de geschiedenis is. Het rechtse hegelianisme ging 

ervan uit dat dit negatieve zichzelf met een ultieme Aufhebung zou opheffen in 

een ‘Nieuwe Orde’. Ook het linkse, marxistische hegelianisme verwachtte zo’n 

Aufhebung, zij het dat die, ‘materialistischer’, gesitueerd werd in een 

‘klassenstrijd’ en in de ‘dictatuur van het proletariaat’ die daarop zou volgen. 

Batailles hegeliaanse kijk op het sociale geweld van zijn tijd maakte dat hij op 

theoretische vlak zowel met het linkse als het rechtse kamp voeling had. 

Diezelfde verwijzing naar Hegel deed hem echter ook sterk van beide 

verschillen, en dit vooral omwille van de eigengereide manier waarop hij het 

idee van de ‘kracht van het negatieve’ interpreteerde. In tegenstelling tot wat 

Hegel zelf liet uitschijnen, sloot Batailles duiding van dat concept immers elke 

Aufhebung in een ‘nieuwe orde’, zowel die van links als van rechts, voorgoed 

uit. Batailles eigen positie ten aanzien van de culturele malaise en het 

revolutionaire elan dat daarmee samengaat, kan dan ook pas duidelijk worden 

als we ons eerst inlaten met zijn eigenzinnige interpretatie van Hegels dialectiek.  

 

2. De kracht van het negatieve (Hegel) 

 

Zoals zo velen van zijn generatie is ook Georges Bataille in de ban van het 

hegelianisme geraakt dankzij de inspirerende colleges die Alexandre Kojève  

van 1933 tot 1939 gaf aan de École des Hautes Études en die één lange 

commentaar waren bij Hegels Phänomelogie des Geistes.3 

 Hoewel Kojève – of beter Kojevnikov, zoals de eenendertigjarige Russische 

émigré toen heette – nog een volstrekt onbekende was, werd zijn publiek algauw 

een keur van geïnteresseerden die weldra het intellectueel klimaat van Parijs 

zouden bepalen. Naast mensen als Caillois, Hippolyte, Klossowski, Lacan, 

                                                 
3
 Dit was evenwel niet Batailles eerste contact met Hegels filosofie. Hij had voordien (1931/32) in ieder geval 

ook de cursus van Alexandre Koyré gevolgd, getiteld “Philosophie religieuse de Hegel” (waar Koyré een aanzet 

tot commentaar bij Hegels Phänomenologie des Geistes gaf). Daar zat hij trouwens samen met Kojève (die 

Koyré al sinds 1924 kende en met wiens schoonzus hij van 1927 tot 1931 was gehuwd). Wanneer Koyré in het 

najaar van 1933 een serie conferenties in Caïro aanvaardt, schuift hij uitgerekend Kojève naar voren om hem 

tijdelijk voor die cursus te vervangen. Het is in dat kader dat Kojève zijn beroemde lessen over Hegel zal geven.  
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Wahl, Aron en Queneau zat ook Bataille regelmatig bij Kojève op de banken. 

Die laatste had zijn succes niet alleen aan zijn ongekende filosofische eruditie te 

danken. Ook het onderwerp zelf, Hegels Phänomenologie des Geistes, sloeg erg 

aan, al was het omwille van de verfrissend nieuwe kijk die het toeliet zowel op 

de heersende culturele malaise als op het revolutionaire elan dat niet uit de lucht 

was. Stamde ook Hegels boek niet uit een periode van algehele wanorde, een 

tijd waarin een zekere Napoleon in naam van de revolutie Europa onder de voet 

liep en daarmee alleen nog duidelijker te kennen gaf hoe die revolutie vooral de 

machtshonger van enkelen diende en voor alle anderen enkel oorlog, dood en 

honger kon teweegbrengen? In de periode om en rond 1807, het jaar waarin 

Hegel zijn Phänomenologie liet verschijnen, leek het revolutionaire Frankrijk 

zichzelf en heel Europa naar een regelrechte politieke catastrofe te loodsen. Dit 

was in ieder geval de perceptie die de meeste intellectuelen van Hegels generatie 

erop nahielden. De voorstanders van de Franse Revolutie zagen haar met 

Napoleon verraden en de tegenstanders zagen met het optreden van diezelfde 

unzeitgemäße keizer hun oude orde teloorgaan. Alles leek weg te zinken in een 

bodemloos débacle.  

 Hegel echter slaagde erin om in dit débacle zelf iets essentieels aan het werk 

te zien. Dat een vrijheid omslaat in dood (denk maar aan het regime van ‘La 

Terreur’ in 1793/94), dat het idee van een politieke gelijkheid voor allen kantelt 

in de dictatuur van één man, dat alom geprezen broederlijkheid uitdraait op een 

algehele Europese oorlog, kortom dat de idealen van de Franse Revolutie – 

vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid – alle in hun tegendeel keerden, liet voor 

Hegel niets minder dan de werkelijke motor van de geschiedenis zien. De 

geschiedenis evolueert niet maar ‘revolueert’, zo zet hij het in zijn 

Phänomenologie omstandig uiteen. Ze gaat permanent van revolutie naar 

revolutie. In elk débacle, in elke ervaring van het ‘negatieve’ is het herstel en het 

positieve al werkzaam. Juist omdat de kracht van een revolutie ‘die van het 

negatieve’ is, negeert zij niet alleen alles rondom zich, maar gaat zij gaandeweg 

ook zichzelf negeren. Zij heft zichzelf – dit is de negatie die ze is – op, en geeft 

zo te kennen dat zij de motor achter elke positieve werkelijkheid is. In moeilijke 

tijden komt het er dus op aan de moeilijkheden recht in de ogen te kijken en er 

de ‘kracht van het negatieve’ in te onderkennen. Niet moraliseren en schreeuwen 

dat zoiets toch niet zou mogen zijn, maar in dat negatieve juist datgene zien wat 

ons staande zal houden: dit is de directe boodschap die Hegel met zijn 

Phänomenologie des Geistes voor zijn geteisterde tijd in petto had.  

 Dit is in ieder geval de boodschap die Kojèves publiek meer dan een eeuw 

later begreep toen het bij hem jarenlang week na week met dat boek werd 

geconfronteerd. De malaise over de turbulenties waarin de moderne cultuur leek 

weg te zinken, werd in hun ogen een teken van het negatieve dat er noodzakelijk 

in werkzaam was. Voor hen kwam het erop aan dat negatieve te onderkennen en 

het onverbloemd te affirmeren. Of, om een beroemde zinsnede uit het 
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voorwoord van de Phänomenologie te parafraseren: een tijd als deze vraagt om 

een houding die de moed heeft “het uit te houden in het negatieve”.4  

 Bovendien, zo beweerde Hegel verder, was met dit inzicht ook de 

geschiedenis in haar geheel in een definitieve, ultieme fase getreden en had de 

filosofie de status van een ‘absoluut weten’ bereikt, zoals alleen al de titel van 

het slothoofdstuk van zijn Phänomenologie des Geistes  (“Das absolute 

Wissen”) aangaf. Met zijn boek dacht hij immers de meest intieme motor van de 

geschiedenis blootgelegd te hebben. Elk contingent feit uit het verleden werd nu 

meteen als iets noodzakelijks begrepen en die noodzaak werd op haar beurt 

onmiddellijk doorzien als het werk van de pure vrijheid. Op die manier was de 

hele geschiedenis op een exhaustieve manier transparant geworden en in zijn 

absolute zinvolheid onderkend. Die transparantie en die zinvolheid zouden ook 

de toekomst kenmerken. Natuurlijk stond er ook na het ‘einde van de 

geschiedenis’ nog van alles te gebeuren, maar niets zou nog moeten 

‘geschieden’. Dit wil zeggen dat geen enkel feit eerst nog een blind gebeuren 

zou moeten zijn dat dan tijd nodig heeft om zich van zijn noodzakelijkheid 

bewust te worden, om vervolgens in die noodzaak gaandeweg zijn autonome 

zelfbepaling, zijn vrijheid, te ontwaren. Elk feit zou meteen in zijn volstrekte 

zinvolheid worden doorzien. Een weten dat dit niveau had bereikt, kon Hegel 

alleen nog als ‘absoluut’ typeren.  

 Kojève was er de man niet naar om die onhoudbare stellingen van Hegel 

ironisch weg te wuiven. Voor hem diende men dat ‘absolute weten’ zonder meer 

ernstig te nemen, wilde men de definitieve eindfase van de geschiedenis niet 

missen. Het enige waarin Hegel zich had vergist, zo liet Kojève zich een paar 

keer informeel ontvallen5,  is het tijdstip waarop die eindfase zijn intrede zou 

doen. Het ‘absolute weten’ en de ‘einde van de geschiedenis’ refereren in zijn 

ogen niet naar Hegels eigen tijd – het begin van de negentiende eeuw – maar 

naar de crisis van de jaren dertig, naar Kojèves eigen tijd dus. Het was niet 

Napoleon waarin de ‘wereldgeest’ zich een laatste keer in één enkel individu 

incarneerde om van daaruit de wereld tot haar ware – want laatste – revolutie te 

brengen. De figuur waarin dat geschiedde (en waarin de geschiedenis meteen 

haar einde meemaakte) was Stalin, de man die de ware – want laatste – 

                                                 
4
 Hegel karakteriseert daar de motor die achter de werkelijkheid schuilt (de “geest”) als de “reusachtige macht 

van het negatieve”, en zegt in dit verband: “Maar niet het leven, dat terugschrikt voor de dood en zich 

ongeschonden voor de vernietiging behoedt, maar het leven, dat de dood verdraagt en het in de dood uithoudt, is 

het leven van de geest. De geest verovert zijn waarheid alleen doordat hij zichzelf terugvindt in de absolute 

verscheurdheid.” (G.W.F. Hegel, Het wetenschappelijke kennen. Voorwoord tot de ‘Fenomenologie van de 

geest’, Vertaling en noten door Peter Jonkers, Inleiding door Samuel IJsseling, Boom, Meppel & Amsterdam, 

1978, p. 70). 
5
 Hij deed dat bijvoorbeeld op 4 december 1937, tijdens een lezing voor het door Bataille en Caillois  

georganiseerde Collège de Sociologie. Alleen moeten we hiervoor een genoegen nemen het getuigenis van Roger 

Caillois, aangezien de tekst van Kojèves lezing niet bewaard is gebleven (zie: Denis Hollier, Le collège de 

sociologie. Texte de Bataille, Caillois, Guastalla, Klossowski, Kojève, Leiris, Lewitzky, Mayer, Paulhan, Wahl, 

etc., Gallimard, Paris, 1979, p. 165). Ook in een privé-aantekening uit 1936 is een verwijzing in die zin te vinden 

(zie Dominique Auffret, Alexandre Kojève. La philosophie, l’État, la fin de l’Histoire, Grasset & Fasquelle, 

Paris, 1990, p. 246). 
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revolutie, de communistische opstand van het internationale proletariaat, tot 

mondiale werkelijkheid zou maken. De context waarbinnen Kojève Hegel las 

was dus duidelijk marxistisch, al kwam dit in zijn lessen zelf nooit expliciet op 

de voorgrond.  

 Alleen al om die reden kon niet alleen ‘links’, maar ook ‘rechts’ zich in 

Kojèves Hegel vinden. Dat men de crisis waarin de moderne tijd beland was, 

ernstig diende te nemen en vanuit de radicaliteit van het negatieve moest worden 

gedacht, daarover bestond er tussen het conservatieve en het progressieve kamp 

geen onenigheid. Over het grondschema van het onafwendbaar revolutionair 

gebeuren waren beide het principieel eens: het negatieve, juist waar het ernstig 

werd genomen, zou zichzelf opheffen en aanleiding geven tot een nieuwe, 

‘positieve’ cultuur. Voor links was dat de klasseloze maatschappij, voor rechts 

de ‘nieuwe orde’. 

 

3. De kracht van het negatieve (Bataille)   

 

Als Bataille gefascineerd geraakt door Kojèves Hegelcommentaar, is dat omdat 

hem daarin eindelijk een affirmatieve houding wordt aangeprezen ten aanzien 

van het negatieve en het explosieve dat in zijn tijd zo’n massaal onbehagen 

opwekt. Dat overal een sfeer van malaise en opstand heerst, dat de samenleving 

politiek op barsten staat, dat de moderne cultuur haar eigen explosieve kracht 

nog nauwelijks meester kan: het zijn voor Bataille allemaal fenomenen die 

verwijzen naar de kern van de geschiedenis en dus ook naar die van onze 

moderne tijd in het bijzonder, en die we als zodanig moeten affirmeren. In 

Kojèves lessen kreeg Bataille een schema aangereikt waarmee het negatieve een 

plaats kreeg zonder dat het werd vergoelijkt of weggeredeneerd. 

 Om die reden kon Bataille, die van meet af aan zeer weigerachtig stond 

tegenover elke vorm van rechtse, conservatieve revolutie, toch een zeker begrip 

voor dat standpunt opbrengen en onderhield hij contacten met ‘rechts-

anarchistische’ groepen als L’ordre nouveau.6 Als vanuit die kant het negatieve 

waartoe onze moderne cultuur aanleiding gaf extra in de verf werd gezet, zat 

daar in zijn ogen een onmiskenbare waarheid in. Dit negatieve was inderdaad 

explosief, vervreemdend, onmenselijk. Maar datzelfde kamp had het volgens 

hem bij het verkeerde eind waar het niet inzag dat de moderniteit juist omwille 

van het negatieve dat ze te kennen gaf, reserveloos beaamd diende te worden. 

Het linkse kamp stond ten aanzien van dit negatieve in ieder geval minder 

afwerend, omdat het dat niet benaderde vanuit een conservatief reflex. Geen 

wonder dus dat Bataille spontaan hun kant koos. Zo sloot hij aan bij de Cercle 

communiste démocratique en, na de opheffing ervan (1934), bij de rechtstreeks 
                                                 
6
 De karakterisering van L’ordre nouveau als “rechts-anarchisme” neem ik over van Laurens ten Kate (op. cit., p. 

48). Surya omschrijft die door Aron en Dandieu opgerichte groep als een “groupe de réflexion révolutionaire, 

antibolchévique, anticapitaliste, antiparlementariste, corporatif, pro-ouvrier (il veut l’abolition du prolétariat) et 

fédéraliste” (Michel Surya, Georges Bataille. La mort à l’œuvre, Édition Garamont – Frédéric Birr, Paris, 1987, 

p. 183). Zie ook Sternhell, op. cit., p. 338-342. 
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tegen het fascisme agerende Contre-attaque (1935). Als hij zich algauw ook 

tegen hun standpunten keerde, was dat omdat hij bij hen het negatieve al 

evenmin voldoende zag geaffirmeerd. Door vast te houden aan een ‘positieve’ 

utopie kwamen ook zij er niet toe om het negatieve reserveloos te affirmeren en 

het erin ‘uit te houden’.  

 Maar wat mag zoiets betekenen: het negatieve beamen, het daarin 

‘uithouden’? Het is hier dat Bataille een scherpe kritiek op Hegel formuleert. Hij 

tekent reserve aan tegen het idee dat een inzicht, een bevestiging, een affirmatie 

van dat negatieve in staat zou zijn om dat negatieve uiteindelijk ook op te 

heffen. Hegel heeft met andere woorden het negatieve onvoldoende negatief 

gedacht, daarop komt Batailles kritiek neer. Voor Hegel was het negatieve nog 

iets dat in staat was zichzelf op te heffen. Het negatieve was meteen ook de 

‘drager’, het ‘subjectum’, het subject, de ‘Geist’ van de werkelijkheid of (wat op 

hetzelfde neerkomt) van de geschiedenis. De hele geschiedenis is één 

gigantische ‘oorlog’ waar alles zich voortdurend tegen alles keert, zij het dan om 

gaandeweg steeds beter in te zien dat die niet aflatende tegenstelling (die 

hardnekkige negatie) de ‘ziel’ van mens en wereld is. Het negatieve is alleen 

ogenschijnlijk datgene wat elk systeem stukbreekt. In werkelijkheid wordt alles 

door dat negatieve gedragen en is het datgene waardoor alles op elkaar 

betrokken is. Zo maakt het van alles wat is tenslotte een groot sluitend systeem, 

al moet daar onmiddellijk bij vermeld worden dat dit systeem enkel in zijn eigen 

negatie sluit of, zo men wil, in zijn eigen onophoudelijk ontsluiting7. Juist 

omwille van zijn ongekende flexibele openheid kan dat systeem de totaliteit van 

de hele werkelijkheid in zich insluiten. Een ‘weten’ dat in staat is in het 

negatieve het ultieme sluitstuk van de hele werkelijkheid te zien, kan Hegel dan 

ook alleen nog ‘absoluut’ noemen. 

 Dat negatieve, aldus Bataille, is op een of andere manier steeds nóg 

negatiever dan zichzelf. Het is in laatste instantie niet in staat in ‘zichzelf’ te 

sluiten: zo luidt, hegeliaans geformuleerd, zijn basisstelling. De werkelijkheid 

mag dan inderdaad samenhangen dankzij de kracht van het negatieve (stelling 

waarmee Bataille volmondig akkoord gaat), dat negatieve is tegelijk iets dat aan 

die werkelijkheid ontsnapt, iets dat nóg negatiever is dan de met negaties 

opererende totaliteit.  

 

4. Een “innerlijke ervaring” 

 

                                                 
7
 William Desmond, die in tal van publicaties (zie onder meer: Beyond Hegel and Dialectics. Speculations, Cult 

and Comedy, State University of New York Press, Albany, 1992; Perplexity and Ultimacy. Metaphysical 

Thougts from the Middle, zelfde uitgever, 1995; Het tragische en het komische, Boom, Amsterdam, 1998) een 

kritiek gemaakt heeft van het sluitende, ‘totalitaire’ karakter van Hegels systeem, blijft helaas telkens weer 

beneden dit inzicht. Nergens verhoudt Desmonds kritiek zich tegenover het feit dat voor Hegel alles juist sluit in 

zijn ontsluiting, in de negatie zelf van elke postiviteit. Dit maakt Desmonds Hegelkritiek erg zwak. Voor een 

verdere analyse, zie mijn artikel “Twee maal voorbij Hegel” (in: De Uil van Minerva 16 (1999) 1: 47-64). 
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Waar haalt Bataille het ‘bewijs’ voor zijn stelling? Nergens anders dan bij 

zichzelf of, exacter, bij de aporie waarop hij stoot als hij stilstaat bij het blote 

factum van zijn singuliere bestaan. Veronderstel dat ik er niet was geweest, zo 

kan men die ervaring verwoorden, dan had het het universum aan niets 

ontbroken. Had ik nooit bestaan, dan had het ‘zijn’ geen enkel tekort gevoeld. 

Welnu, het pure feit dat ik besta, het factum van mijn boude bestaan zelf dat 

letterlijk niets toevoegt aan alles wat is, laat dus een negativiteit zien die niet in 

het zijn is opgenomen. Het is blijkbaar iets negatiefs dat ontvalt aan de 

‘werkzame negatie’ die de werkelijkheid tot één geheel maakt. Binnen een 

universum waarvan de motor de negatie is, is mijn stomme singuliere bestaan op 

zich een “werkloze negatie” (“negativité sans emploi”), zo laat Bataille zich uit 

in een onderhand beroemd geworden brief aan Kojève.8 Laat het dan waar zijn 

dat de werkelijkheid negatie is en dat die negatie inderdaad haar totale weg heeft 

afgelegd, al het negatieve in zich heeft aufgehoben en het einde van de 

geschiedenis inluidt (zoals Kojève met Hegel beweert), dan moet ik nog 

constateren dat alleen al mijn singuliere bestaan dat tegenspreekt. Als de 

werkelijkheid een apotheose van werkzame negatie is, is mijn boude singulariteit 

een werkloze negatie, een nutteloos negativum, een ‘niets’ dat men inderdaad 

niet voelt ontbreken als ‘alles’ is voltooid. Overigens kan dit ‘niets’, die 

werkloze negatie die ik op het meest fundamentele niveau ben, als zodanig nooit 

een object van kennis worden. Het kan niet in de (met negaties werkende) orde 

van het weten opgenomen worden, ook niet in een orde die zich voor het 

‘absolute weten’ houdt. De ‘werkloze negatie’ waarop ik terugga, kan alleen 

door een radicaal ‘niet-weten’ (een ‘non-savoir’) worden geaffirmeerd. Dit is 

wat Bataille in de zo-even aangehaalde brief opwerpt tegen Kojève wanneer hij 

stelt dat “mijn leven – of de mislukking ervan, beter nog, de open wonde die 

mijn leven is – op zichzelf alleen al de weerlegging van Hegels gesloten systeem 

vormt”.9 

 De ervaring waarop Bataille zich hier beroept (en die hij later 

conceptualiseert als de ‘innerlijke ervaring’)10, staat zeer dicht bij die waarop 

                                                 
8
 Voor de tekst van die onafgewerkte en nooit aan de bestemmeling opgestuurde brief van 6 december 1936 

(twee dagen na Kojèves lezing voor het Collège de Sociologie), zie: Denis Hollier, op. cit., p. 170-177. Voor een 

vertaling met commentaar van mijn hand, zie Georges Bataille & Marc De Kesel (red.), De sfinx van de 

Sociologie. Een politieke filosofie van het geweld, Acco, Leuven & Amersfoort, 1994, p. 145-148 en 182-186. 

Een gedeelte van die brief is wel later door Bataille opgenomen in Le coupable (1944) onder de titel: “Lettre à X, 

chargé d’un cours sur Hegel …” (Georges Bataille, Oeuvres Complètes, Tome V, Gallimard, Paris, 1973, p. 369-

371). Voor een omstandige uiteenzetting over “la négativité sans emploi”, zie onder meer Jean-Michel Besnier, 

La politique de l’impossible. L’intellectuel entre revolte et engagement, Éditions de la Découverte, Paris, 1988, 

p. 71-88.  
9
 Ik citeer uit mijn vertaling (Georges Bataille & Marc De Kesel (red.), op. cit., p 145). Voor de Franse tekst, zie 

Denis Hollier, op.cit., p. 171: “J’imagine que ma vie – ou son avortement, mieux encore, la blessure ouverte 

qu’est ma vie – à elle seule constitue la réfutation du système fermé de Hegel”. 
10

 Zie het gelijknamige boek uit 1940, L’expérience intérieure (Georges Bataille, op. cit., p. 7-181. Voor de 

Nederlandse vertaling door Laurens ten Kate & Wim Kuyt, zie Georges Bataille, De innerlijke ervaring, Gooi & 

Sticht, Hilversum, 1989). Let wel, de term “innerlijk” is in die zin misleidend, dat die ervaring juist te kennen 

geeft dat het zogenaamde innerlijk van de mens de negatie van elke innerlijkheid inhoudt en in zekere zin de 

oppervlakkigheid zelf is. Voor een psychoanalytisch georiënteerde, ‘scatologische’ duiding van die ervaring, zie 
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ook het werk van Sören Kierkegaard teruggaat. Ook hij stelde dat het boude feit 

van zijn singuliere bestaan reeds de weerlegging van het hegeliaanse systeem 

impliceerde. Alleen formuleerde hij die ervaring vanuit een exclusief christelijk 

denkschema. Als de oneindige God mij niet had geschapen, dan had het hem en 

zijn schepping aan niets ontbroken, aldus Kierkegaard. Als ik als een moderne 

Socrates inderdaad wil doordringen tot de grond van mijn bestaan, tot mijn zijn, 

tot wat maakt dat ik er überhaupt ben, dan moet ik mij confronteren met dit 

duizelingwekkende ‘niets’ waaruit God mij, uit pure gratuite soevereiniteit, ten 

leven heeft geroepen. Wil ik die confrontatie aangaan – of, wat voor 

Kierkegaard hetzelfde is, wil ik tot een ‘geloven’ komen – zal ik mij tot dat 

‘niets’ moeten bekennen. Vanuit een angstige impasse gelijk aan die van 

Abraham toen hij Isaak offerde, zal ik een ‘sprong’ moeten wagen in dat niets 

dat mij draagt.  

 Batailles denken vertrekt vanuit een gelijkaardige ervaring die ook voor hem 

een principiële kritiek op Hegel inhoudt, maar hij doet dat niet vanuit een 

christelijk denkschema. Kierkegaards paradoxale en strikt genomen ondenkbare 

idee geschapen te zijn, wordt bij Bataille de ‘innerlijke ervaring’, dit is de 

ervaring een ‘werkloze negatie’. Op het moment dat hij zich in zijn brief aan 

Kojève van die term bedient, verwoordde hij daarmee in hegeliaanse termen wat 

hij voordien met ‘de notie van verspilling’ of ‘het verdoemde deel’ had geduid: 

een nietig ding, nog minder dan niets, dat alleen op overtolligheid en verspilling 

wijst en tenslotte enkel “verdoemd” kan zijn, aangezien het aan de totaliteit van 

al wat is niets toevoegt of, meer nog, het vooral schade kan toebrengen.11 Later 

zal hij naar nog andere termen als ‘soevereiniteit’ en ‘affirmatieve wil’ grijpen12, 

maar telkens zijn het weer nieuwe manieren om een zelfde, strikt genomen niet 

te noemen ervaring te omcirkelen. Maar bij elk van die concepten blijft de 

hegeliaanse achtergrond duidelijk aanwezig. De ervaring van de onteigenende 

nietigheid waartoe het singuliere Ik tenslotte te reduceren is, toont in zijn ogen 

steeds ook vooral de dieperliggende waarheid achter Hegels negatie. Die negatie 

blijft ook voor Bataille de ‘essentie’ en de motor van de werkelijkheid, maar is 

alleen – juist omwille van haar radicale negativiteit – niet in staat om zichzelf te 

negeren en zich op die manier op te heffen. Voor Bataille gaat de werkelijkheid 

terug op een een negatie die in laatste instantie zichzelf te buiten gaat.  

 

5. Doodsprincipe 

 

                                                                                                                                                         
het essay “Het vormeloze van een sokkel. Kunst als scatologie” in mijn bundel Wij, modernen. Essays over 

subject & moderniteit (Peeters, Leuven, 1998, p. 187-204). 
11

 Zie Georges Bataille, La part maudite, précédé de La notion de dépense, Les éditions de Minuit, Paris, 1967. 
12

 Het concept soevereiniteit, dat onder meer een nietzscheaanse herkomst heeft, werkt hij omstandig uit in een 

late gelijknamige tekst uit 1953/54, La souveraineté, die hij niet zelf heeft gepubliceerd (zie: Georges Bataille, 

Oeuvres Complètes, Tome VIII, Gallimard, Paris, 1976, p. 243-456). Voor een kritische analyse van dat 

bataillaanse concept, zie mijn essay “Anatomie van een soeverein. Het ‘antieke’ in Batailles moderniteit en de 

impact ervan op zijn politieke denken” in: Gunther Coppens (red.), Rondom Georges Bataille. Tien lezingen over 

filosofie, kunst, ethica en politiek, Acco, Leuven & Amersfoort, 1997, p. 57-94.   
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Ziehier het fameuze ‘exces’ dat op haast elke pagina van Batailles oeuvre ter 

sprake komt. Als de werkelijkheid dermate negatief functioneert dat ze nooit in 

zichzelf kan rusten, als elke identiteit leeft van een negatieve kracht die haar 

tegelijk vernietigt, moet die kracht als iets excessiefs worden gedacht. Elke 

identiteit mag dan inderdaad teruggaan op de ‘kracht van het negatieve’, zoals 

Hegel stelde, voor Bataille maakt dat negatieve niet alleen die identiteit, maar 

breekt het die tenslotte ook stuk. Het (negatieve) principe dat een identiteit 

dialectisch samenhoudt, zorgt er tegelijk ook voor dat zij excessief de grenzen 

waarbinnen zij zich waarmaakt, doet exploderen. Een identiteit wordt, door 

dezelfde kracht die haar staande houdt, tenslotte ook vernietigd. Alles loopt 

uiteindelijk uit, niet zozeer op zijn zelfvoltooiing, maar op zijn zelfverlies. 

Daarom kan Bataille het meest basale zijnsprincipe slechts als een 

doodsprincipe formuleren. De drift waardoor elk wezen wordt aangedreven, 

voert het tegelijk ook excessief tot buiten zichzelf. Het doel van die drift ligt dus 

voorbij het zelfbehoud. Waar die drift zich volledig uitleeft, spat het wezen dat 

hij voorstuwt uiteen. Eenmaal de negatie waar alles van leeft haar ultieme punt 

heeft bereikt, heft die zichzelf niet op zoals Hegel voorhield, maar blijft zij zich 

keren tegen datgene wat voordien nog van haar leefde en jaagt het letterlijk de 

dood in.  

 Bataille schrikt er niet voor terug ook het sociale en politieke leven vanuit 

dat doodsprincipe te interpreteren. Wat de ene mens naar een ander mens toe 

drijft, wat hem ertoe brengt met anderen een gemeenschap te vormen, is zijn 

drang zich excessief in die anderen te verliezen. Het is in die context dat we de 

paradigmatische plaats moeten begrijpen die Bataille aan erotiek en seksualiteit 

toekent. Dat mensen gemeenschap vormen gaat voor hem immers terug op hun 

aandrift om (seksueel, erotisch) ‘gemeenschap met elkaar te hebben’. De 

verborgen structuur van wat hen sociaal naar elkaar toe drijft of tegen elkaar 

opzet, komt aan het licht in hun al even ambivalente erotische betrokkenheid op 

elkaar. Ook een erotische gemeenschap gaat terug op de ‘kracht van het 

negatieve’. Zij is de exponent van een drang om zichzelf te buiten te gaan, zich 

te verliezen, over te geven en uit te leveren aan de ander. Alleen kunnen we dit 

‘verlies in de andere’ niet exclusief als een dialectisch Aufhebungsproces denken 

waarbij wij onszelf en elkaar na ‘de nacht van het genot’ rijker en voller 

terugvinden dan voorheen. Al dichten wij onze erotische beleving graag een 

hogere zin toe die dat soort zelfverlies heet ‘op te heffen, toch gaat het in de 

erotiek om een negatie die geen Aufhebung kent en zich door geen zingeving 

laat temmen. In laatste instantie zijn wij in onze erotiek uit op een radicaal 

zelfverlies, een verlies dat niet eens ‘een verlies in elkaar’ is, maar een verlies in 

een ‘niets’ dat wij, bij het ontwaken uit zo’n erotische gemeenschap, deftig ‘la 

petite mort’ noemen. 

 Die “dood” – of, exacter; die neiging tot de dood, dit doodsprincipe – is voor 

Bataille helemaal niet zo’n “kleine” zaak als die uitdrukking suggereert. Het is 

zonder meer de wet van het universum zelf, ook op het niveau van het puur 
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fysische, op het vlak van wat wij ‘dode’ materie noemen.13 Inderdaad, voor 

Bataille is niets zomaar dood, maar is alles behept met een energie, zij het dan 

wel een energie die elk ding dat ze tot leven brengt, ook letterlijk buiten zichzelf 

brengt en de dood injaagt. Bataille stelt het zich allemaal erg plastisch voor. 

Atomen klitten aaneen tot moleculen omdat ze uitzinnig zichzelf te buiten gaan 

en zich verliezen in andere atomen. Op hun beurt overschrijden ook die 

moleculen hun grenzen en gaan zich zelfvernietigend te buiten om cellen te 

vormen en ga zo maar door tot het niveau van de mensen en zelfs van de 

mensengemeenschappen. Net zoals erotische relaties, leven ook ruimere 

gemeenschappen van die ontbindende, excessieve zijnsdrift die haar leden 

dodelijk buiten henzelf brengt. Ook de conflicten die een samenleving teisteren, 

gaan terug op de basale spanning tussen de neiging van de mensen zich in elkaar 

te verliezen enerzijds en hun angst voor dat zelfverlies anderzijds. De diverse 

vormen van sociale en politieke strijd zijn dus voor Bataille in wezen niet 

verschillend van de spanningen die de intieme relatie in een liefdeskoppel zo 

broos maken. In zijn bijdragen tot het door hem opgerichte Collège de 

Sociologie interpreteert hij de toenmalige revolutionaire stormen op die manier.14 

De massa’s die in opstand kwamen en de samenleving tot op de rand van de 

afgrond brachten, de anarchie die alom dreigde, de revoluties die gewelddadig al 

het oude met de grond gelijk maakten: het betrof in zijn ogen een essentiële, niet 

te vermijden beweging die gestuurd werd door een neiging tot exces en 

zelfverlies, een neiging die het zijn zelf eigen is. 

 Kojève en Hegel hadden gelijk te beweren dat de tijd vol was en het einde 

van de geschiedenis zijn opwachting maakte. Alleen, zo voegde Bataille eraan 

toe, is de tijd altijd al en per definitie vol geweest, en loopt de geschiedenis sinds 

jaar en dag op haar einde. Volgens hem gebeurt de geschiedenis immers nergens 

anders dan juist aan haar einde, aan haar rand of grens, omdat ze (zoals alles) 

zichzelf onophoudelijk grenzen stelt om die naderhand even zovele keren te 

overschrijden. Alles leeft maar voor zover het leeft aan de rand van zijn 

zelfbehoud en staat daarom per definitie altijd op het punt te exploderen en zich 

in een dodelijke transgressie te verliezen.  

 Met zijn concept van negatie had Hegel de dood in het centrum van de 

werkelijkheid geplaatst. Alleen fungeerde die dood bij hem nog als een 

levensprincipe. De eigengereide manier waarop Bataille die zelfde dood een 

centrale plaats geeft, maakt er een doodsprincipe van: de gedrevenheid waarmee 

alles tot een levende identiteit wordt, jaagt alles tenslotte ook de dood in.    

                                                 
13

 Hierin wijkt Bataille af van de typisch antropologische lectuur die Kojève van Hegels Phänomenologie des 

Geistes geeft. In navolging van Koyré, schreef Kojève de ‘kracht van het negatieve’ exclusief toe aan de mens en 

zijn cultuur en niet aan de fysische natuur (zie onder meer D. Auffret, op. cit., p. 233-234). Toch sluit Bataille 

hier niet dichter aan bij Hegel dan Koyré en Kojève. In mijn reeds vermeld essay “Anatomie van een soeverein” 

(op. cit, p. 76-82) heb ik aangetoond hoe zijn opvattingen over het materiële veeleer teruggaan op een 

prehegeliaanse, zelfs premoderne (want antieke) fysica. 
14

 Georges Bataille, Oeuvres Complètes, Tome II, Gallimard, Paris, 1970, p. 289-374. Voor de Nederlandse 

vertaling, zie het reeds eerder vermelde en door mij geredigeerde boek De sfinx van de sociologie. 
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6. Bataille & de onvrede met de moderniteit  

 

Als Bataille in de jaren dertig wordt geconfronteerd met het alom heersende 

gevoel van onbehagen en met het revolutionair elan dat zowel links als rechts 

niet uit de lucht te krijgen is, interpreteert hij dit alles vanuit zijn eigenzinnige 

hegeliaanse theorie. De sociopolitieke wanorde, het bij hoog en laag knagende 

wantrouwen, de angst voor de toenemende ontbinding van de samenleving 

(aliënatie in de grootsteden, desintegratie van de gevestigde orde, teloorgang van 

de traditionele symbolische systemen): het is alles in de eerste plaats een uiting, 

niet zozeer van wat de samenleving corrumpeert, als van wat haar op het diepste 

niveau voortstuwt. Zonder dit soort antagonismen en spanningen zou een 

samenleving niet eens in staat zijn te bestaan. De kracht waarvan zij leeft, is 

immers die ‘van het negatieve’. Alleen is dit voor Bataille nog geen reden om de 

genoemde fenomenen dan maar weg te wuiven en alle paniek en angst 

overdreven te noemen. De kwalijke symptomen van onze moderne tijd roepen 

voor hem terecht angst en verwarring op. Natuurlijk, de kracht van het negatieve 

levert de energie waarop ook ons moderne reilen en zeilen drijft, maar die 

energie functioneert tegelijk als een doodsprincipe. Diezelfde negatieve kracht 

jaagt ons ook de dood in. Niets verzekert ons dat de antagonismen en de 

spanningen waarvan een maatschappij leeft, haar in leven blijven houden en niet 

op een goede dag exploderen. Veeleer het tegenovergestelde is zeker: een 

samenleving stevent noodzakelijk op haar explosie af. De krachten die haar 

zelfbehoud verzekeren, zijn dezelfde als die waardoor ze ten onder zal gaan.  

 Geen wonder dus dat Bataille het revolutionaire optimisme van zijn tijd, 

zowel bij links als bij rechts, niet zomaar deelt. Niets garandeert immers dat uit 

de as van de op til staande wereldbrand de feniks van een nieuwe orde zal 

verrijzen. Genoegdoening geven aan onze onvrede met de moderniteit en haar 

daarom met de grond gelijk maken impliceert nog niet dat er, na die puur 

negatieve daad, iets positiefs in de plaats komt. Integendeel, als die daad een 

ultieme daad is (en wat kan anders van een revolutionaire daad worden 

verwacht?), dan brengt hij een werkeloze negatie aan het licht, een hard, zichzelf 

niet langer opheffend ‘niets’.  

 Dat werkloze negatieve is het ware gevaar dat ons bedreigt, aldus Bataille. 

En minstens even erg is het feit dat we daar spontaan liever blind voor blijven en 

dat alle ideologieën, zowel die van links als die van rechts, hun best doen om het 

te verdonkeremanen. Het optimistische, ‘positieve’ bewustzijn dat zij uitstralen, 

is vooral een dekmantel om het doodsprincipe dat in hen woekert te verdringen. 

Het gevolg daarvan is echter dat het er alleen maar steeds sterker en gevaarlijker 

in verder woekert. Het komt er voor Bataille dus op aan om bewust te worden 

van dat excessieve doodsprincipe dat ons voortjaagt. Hoe meer we dat 

veronachtzamen, hoe zekerder we er het slachtoffer van dreigen te worden. 

Want het probleem van onze moderniteit ligt er juist in dat we het negatieve 
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rondom ons (en in ons) benaderen vanuit de veronderstelling het in principe 

meester te kunnen. Spontaan gaan we ervan uit dat onze negatie van die 

negatieve kracht haar tegen zichzelf keert en haar ‘opheft’ (Aufhebung’). Het is 

hierin dat we ons volgens Bataille fundamenteel vergissen. Waar we denken het 

negatieve meester te kunnen, waar we het geweld dat ons parten speelt menen 

om te smeden tot de kracht die ons sterk maakt, zijn we bezig enkel het 

excessieve in ons aan te wakkeren en de nakende catastrofe dichterbij te 

brengen. 

 In die context moeten we Batailles kritiek op het fascisme situeren. Als 

antipacifistische, autoritaire, strijd en heldenmoed vererende ideologie lijkt het 

fascisme op het eerste gezicht het negatieve en het geweld in mens en samenleving 

krachtig te affirmeren. Zij zegt een beroep te doen op het geweld in de mens, zij 

het alleen om met dat geweld de negatieve elementen uit onze verziekte cultuur 

krachtdadig aan te pakken en zo nodig met de wortel uit te rukken. In die zin 

redeneert de fascistische ideologie strikt hegeliaans. Om zich te weren tegen het 

geweld dat haar bedreigt, moet een samenleving zelf een beroep doen op geweld. 

In laatste instantie zullen het negatieve waarmee en het negatieve waartegen een 

samenleving vecht elkaar opheffen en resulteren in een positieve sterke staat. Een 

bekende leuze van het Spaanse fascisme luidde niet toevallig “Viva la muerte!” 

(“Leve de dood!”). Voor wie zich in de jaren dertig door Kojèves lessen liet 

inspireren, moet die leuze zowaar als een typevoorbeeld van ‘toegepast 

hegelianisme’ in de oren hebben geklonken.  

 Met dit soort hegelianisme heeft Bataille zich geen moment kunnen 

vereenzelvigen. Daarvoor was hij zich te sterk bewust van het gevaar dat in het 

fascisme schuilging. Dat gevaar ligt voor hem niet enkel in het geweld dat de 

fascisten prediken, maar ook en vooral in de blindheid waarmee ook zij tegen 

datzelfde geweld aankijken. Juist in hun ode aan oorlog en militair machtsvertoon 

merken zij volgens Bataille de ware draagwijdte niet van de agressie die ze 

voorstaan. Wat men van hen te vrezen heeft, is juist hun onverholen idealisme: 

hun geloof dat het geweld tegen zichzelf kan worden ingezet, dat met andere 

woorden macht zelf agressief genoeg moet zijn om de agressie waarmee ze wordt 

bedreigd meester te kunnen. Door te geloven dat alle geweld kan worden 

gebundeld in een laatste, apocalyptische strijd – in een ultieme revolutie die alle 

agressie ten goede keert – blijft het fascisme blind voor de onophefbaar negatieve 

kant van het geweld waarvan het zich bedient. Juist de vermeende luciditeit die 

deze ideologie zich aanmeet, is wat haar volgens Bataille zo gevaarlijk maakt. Dat 

zij als een idealisme moet worden begrepen, is duidelijk: het idee dat er in het 

geweld een weldadige kracht schuilt die in staat is een ‘duizendjarig rijk’ te 

stichten, is inderdaad enkel een idee waarin ze gelooft en waaraan ze, dank zij haar 

revolutionaire strijd, de realiteit wil aanpassen. Zij is bovendien een lucide 

ideologie, omdat zij beseft dat ook een weldadige, positieve kracht noodzakelijk 

moet teruggaan op wat Hegel de ‘kracht van het negatieve’ zou noemen. Maar wat 

haar gevaarlijk maakt, is haar overtuiging dat geweld uiteindelijk zichzelf opheft 
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en daarom de meest efficiënte weg is naar het sociale en politieke ideaal waar 

mensen al eeuwen lang naar hunkeren en dat de moderniteit in haar 

emancipatorisch elan voorhoudt te realiseren. Dit geloof en dit idealisme maken 

het fascisme blind voor de ware aard van het geweld, voor het niet op te heffen 

negatieve karakter ervan.  

 

7. “Het blauw van de hemel” 

 

In maart 1934 vat Bataille het plan op om een kritische studie over het ook in 

Frankrijk succesvol opkomende fascisme te schrijven. Hij had er al een titel voor 

bedacht, Le fascisme en France, maar zijn studie is nooit het stadium van de 

‘eerste schetsen’ ontstegen.
15

 In plaats daarvan schrijft hij in 1934-35 Le bleu du 

ciel, een roman waarin niettemin een aantal van zijn reflecties rondom fascisme 

zijn terug te vinden. Een scène uit het slot van die roman is in deze erg 

verhelderend. Daar komt de hoofdfiguur, Troppmann16, onverwachts oog in oog te 

staan met een groep Hitlerjugend die, in gelid opgesteld op de trappen van de 

stadsschouwburg, strijdlustige marsliederen zingt.
17

 De kracht die van deze en-

thousiaste, het miezerige weer trotserende jongelui uitgaat, is voor de hoofdfiguur 

een schokervaring. Niet dat hij hun enthousiasme deelt. Integendeel, hij herkent in 

dat ogenschijnlijk optimistisch enthousiasme de dodelijke afgrond die hij net zelf 

persoonlijk in alle scherpte heeft ervaren. Die laatste, persoonlijke ervaring van 

Troppmann vormt het orgelpunt waarin alle lijnen van de roman samenkomen. Het 

hele verhaal lang lijdt Troppmann immers aan een excessief verlangen dat 

ziekelijk aan hem vreet en hem meer dan eens letterlijk op de rand van de afgrond 

doet balanceren. Die teneur culmineert, net vóór het definitieve vertrek van zijn 

geliefde (Dorothea), in een even uitzinnige als wanhopige liefdesdaad op een 

kerkhof. Dat kerkhof ligt iets beneden de weg waarlangs het koppelt wandelt en, 

omdat het Allerheiligen is, is het bovendien versierd met ontelbare brandende 

kaarsjes. De mist en de schemer van een late novemberdag accentueren dit nog. 

Wanneer Troppman plots naar dat kerkhof afdaalt en daar prompt met Dorothea de 

liefde bedrijft – in de naakte aarde en met vóór zich de met kaarsjes verlichte 

diepte – lijkt het wel of hij een heuse ‘val in de hemel’ maakt. Troppmann en 

Dorothea lijken zich daar letterlijk over te geven aan een onheilspellende afgrond. 

In die heilloze diepte ziet Bataille de ware aard van de hemel. Wat wij als het 

firmament boven ons verheven wanen, is niets dan een peilloos gat waarin we 
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onophoudelijk dreigen te vallen en waarin we tenslotte ook effectief willen vallen. 

In de excessieve liefdesdaad van het koppel, wordt de fatale valbeweging waar wij 

op uit zijn, even zichtbaar. Even openbaart zich daar in wat normaal de hemel heet 

de absolute bodemloze, dodelijke leegte. Het is daarheen dat ons excessieve 

verlangen ons voert: niet naar een hoogverheven plaats waar al onze aspiraties 

mooi worden vervuld, maar naar een met ontelbare doden bezaaide afgrond, die 

ons als een diepte van lichtende sterren aanzuigt. 
  

Bij een bocht in de weg opende een leegte zich beneden ons. Vreemd genoeg was de leegte aan onze 

voeten even grenzeloos als de sterrenhemel boven ons hoofd. Een groot aantal in de wind 

schommelende lichtjes vierden in de nacht een stil, onbegrijpelijk feest. Honderden sterren, 

honderden kaarsen brandden tegelijk op de grond: de grond waarop rijen verlichte graven stonden. 

Dorothea kwam dichterbij. Ze kuste me langdurig op de mond. […] We vielen neer op de losse grond 

en ik drong haar vochtige lichaam binnen zoals een goed gemende ploeg in de aarde dringt. Onder 

haar lichaam opende de aarde zich als een graf, haar naakte onderlijf opende zich voor me als een 

vers gedolven graf. We waren sprakeloos [Nous étions frappé de stupeur] en bedreven de liefde 

boven een met sterren gezaaid kerkhof. Ieder lichtje duidde op een skelet in een graf en samen 

vormden ze een flakkerende hemel, even onbestemd [trouble] als de bewegingen van onze 

verstrengelde lichamen. 
18

 

 

Wanneer diezelfde Troppmann even later op de trappen van de stadsschouwburg 

wordt geconfronteerd met die fiere, van levenslust blakende nazi-jongeren, roepen 

zij voor hem precies dezelfde dodelijke afgrond op als die welke hem in die 

onverhoedse liefdesdaad was geopenbaard. Hun “trance” verraadt in zijn ogen een 

zelfde ondraaglijk en ontoegeeflijk exces. Zelf horen zij – samen met hun publiek 

– in hun fiere levenslust alleen de belofte van een nieuwe tijd waarin de ziektes 

van de huidige voorgoed overwonnen zullen zijn. Troppmann (Bataille) 

daarentegen hoort in de enthousiaste cadans van hun tromgeroffel enkel “de oorlog 

en de moord”. Ze zingen uit hoe bereid ze wel zijn te sterven voor de goede zaak 

(het vaderland, de nieuwe tijd, de revolutie), terwijl Troppmann beseft dat die 

goede zaak alleen een dekmantel is waarachter ze onbewust hun onbetamelijke 

hang naar dood en exces uitleven. Het idealisme dat ze trots voor iedereen 

uitschreeuwen, is alleen een scherm waarmee zij zichzelf het zicht ontnemen op de 

‘hemeldiepe’ afgrond van de dood waarin ze op het punt staan te springen. Het is 

die afgrond die Troppmann zo-even nog – en dan zonder scherm – voor ogen zag 

toen hij zich verloor in zijn onverhoedse liefdesdaad met Dorothea, toen hij met 

andere woorden een val in “het blauw van de hemel” maakte. Doorheen het 

idealisme van de nazi-liederen, hoort hij hier de zelfde neiging tot soeverein 

roekeloos zelfverlies. 
 

Ik stond tegenover de roerloze kinderen in militaire slagorde op de trappen van het theater. […] 

Al die nazikinderen (sommigen waren blond met een poppengezicht) die in de nacht op het 

enorme plein in de regen speelden voor de schaarse voorbijgangers stonden stokstijf en leken 

bevangen door een catastrofale jubelstemming: voor hen stond hun aanvoerder, een schriel 

ontaard jochie met een gemelijke vissenkop (af en toe draaide hij zich om op blafferige toon 

bevelen te brullen) die de maat aangaf met de lange staf van een tamboer-majoor. Met een 
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obsceen gebaar hield hij de staf recht omhoog met de kop tegen zijn onderlijf (het was net de 

enorme penis van een aap, versierd met tressen); en als een vuile kleine bruut bracht hij de knop 

met een ruk ter hoogte van zijn mond. Van buik naar mond en van mond naar buik en elke 

rukkende beweging werd onderstreept door een salvo van de trommels. Het was een obsceen, 

beangstigend schouwspel: als ik niet bij hoge uitzondering koelbloedig was gebleven had ik nooit 

rustig kunnen kijken naar die hatelijk machientjes als naar een stenen muur. In de nacht klonk hun 

flard muziek als een bezwerende oproep tot oorlog en moord. Het tromgeroffel bereikte een 

hoogtepunt in de hoop uiteindelijk geheel op te lossen in bloedig artillerievuur: ik keek in de verte 

… een leger kinderen in slagorde. Ze stonden volkomen stil maar in trance. Ik zag ze vlakbij mij, 

betoverd door hun verlangen hun dood tegemoet te gaan. Begoocheld door eindeloze velden waar 

ze op een dag lachend in het zonlicht zouden optrekken met in hun spoor de stervenden en de 

doden.
19

 

 

De cadans die ogenschijnlijk enkel het leven scandeert – hier weergegeven door 

een duidelijk seksueel ingekleurde “tamboer-majoor” – scandeert in laatste 

instantie de dood. Maar terwijl ze ernaar staan te kijken, blijven ze niet enkel 

blind voor de seksuele connotatie (die alleen op zich al de vermeende ernst van 

hun optreden zou kunnen ontmaskeren), maar ook voor het gapende ‘niets’ 

waaraan ze een lofzang heffen en waarvoor ze zich bereid tonen hun leven te 

offeren. In hun ogen biedt dat ‘niets’ – die dood die ze zo tegemoet gaan – hen 

de kans tot een zinvol offer die de aanbrekende nieuwe tijd alleen ten goede kan 

komen. Ze kijken de dood in het gelaat, maar dan als was die dood een 

‘werkzame negatie’ (om het hegeliaans te formuleren), een dood die zichzelf 

opheft en op die manier meewerkt aan de opbouw van een ‘duizendjarig rijk’. 

Wat zij op die manier loochenen, is de waarheid van die dood. Die ‘waarheid’, 

aldus Bataille, zegt dat de dood geen waarheid heeft, dat hij ‘werkloze negatie’ 

is, een negatie die nergens toe dient en van de dood iets singulier, iets banaal en 

zinloos maakt.  

 De ervaring van die laatste ‘waarheid’ (de ‘waarheid’ dat hun dood helemaal 

geen waarheid dient) is niet gemakkelijk, zoniet onmogelijk aan anderen over te 

dragen. In dat zelfde lucide moment dat Troppmann het obscene, zinloze ‘blauw 

van de hemel’ hoort doorschemeren in de idealistische gezangen van de 

Hitlerjugend, beseft hij tegelijk dat zijn inzicht – en datgene wat hij daar eventueel 

tegenover zou kunnen stellen – niet veel meer is dan “des vétilles, les supplications 

comiques de vieilles dames”. Tegenover dit zinvolle geweld, zo constateert hij 

machteloos, is niet veel meer in te brengen dan “pietluttige beuzelarijen van oude 

vrouwen” en daartoe behoort ook wat zo eerbiedig literatuur of filosofie heet. Of, 

om het affirmatiever te stellen: het enige ‘adequate’ antwoord op dit inzicht is een 

lichtzinnige beaming van onze onmacht ertegenover. Dit suggereert hij althans in 

wat onmiddellijk op het voorgaande citaat volgt en waarmee, op drie korte 

zinnetjes na, de roman afsluit:  
 

Tegen die wassende stroom van moord, veel bijtender dan het leven (omdat het leven niet zo straalt 

van het bloed als de dood) valt onmogelijk iets meer in te brengen dan pietluttigheden, de 

lachwekkende smeekbeden van oude vrouwtjes. Is alles niet voorbestemd in vlammen op te gaan, een 
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mengsel van vuur en donder dat net zo vaal is als brandende zwavel die op de keel slaat. Mijn hoofd 

tolde van vrolijkheid: oog in oog met de catastrofe werd ik bevangen door het soort zwartgallige 

spotlust dat samenvalt met de krampen van iemand die een schreeuw niet langer kan onderdrukken.
 20

  

 

Kortom, het gevaar dat onze moderniteit bedreigt, is voor Bataille vooral te 

zoeken in het idealisme, in het geloof in de kracht en de goedheid van de mens. 

Die kracht leeft van een negatie die fundamenteel excessief is en die maakt dat 

juist het krachtigste streven naar het goede het kwaad genereert. Het rabiate 

optimisme van heel wat modernismen is voor Bataille een ronduit gevaarlijke 

zaak: blind voor het exces dat hen voortjaagt, werken ze er alleen des te intenser 

aan mee. Zo brengen zij de catastrofe die ze zeggen te bestrijden, alleen 

dichterbij. Ditzelfde geldt zowel voor de naïeve linkse (communistische) als 

voor de rechtse (fascistische) cultuurkritiek: beide nemen het negatieve en het 

kwaad waartegen ze strijden – alsook het negatieve en het geweld waarmee ze 

strijden – niet voldoende ernstig en werken het zo ongemerkt in de hand.  

 

8. Hoe zich tegenover het negatieve te verhouden? 

 

Maar hoe moeten we dan wel omgaan met dat ‘werkloze negatieve’? Hoe 

moeten wij ons verhouden tegenover dit onvermijdelijke, niet te temmen exces 

dat ons zowel ‘maakt’ als belaagt? Dit is een vraag die Bataille van bij de eerste 

stappen van zijn denken heeft beziggehouden en tot aan zijn dood in 1962 nooit 

meer heeft losgelaten. Hij heeft vele antwoorden op die vraag geformuleerd, 

maar geen ervan is ooit echt houdbaar gebleken, ook voor hemzelf niet. Toch 

heeft het feit dat hij die vraag is blijven stellen, op zich alleen al zijn betekenis. 

Het wijst er in ieder geval op dat Bataille de laatste is geweest om te stellen dat 

we die negatie en dat exces dan maar hun gang moeten laten gaan. Steeds heeft 

hij bij hoog en bij laag voorgehouden dat het erop aankomt het negatieve als 

zodanig te beamen, maar steevast heeft zo’n affirmatie in zijn ogen ook tot doel 

gehad om ons in bescherming te nemen tegen de catastrofale gevolgen die een 

eruptie van het negatieve met zich mee kan brengen. Enerzijds hamerde hij op 

een affirmatie van dit ontembare “geweld dat ons eigen is”21, anderzijds diende 

die affirmatie altijd ook ergens om het geweld niettemin in te tomen, het te 

bezweren, te temmen of te kanaliseren. Van die contradictie is hij zich trouwens 

zelf bewust. Hij beseft als geen ander hoe onmogelijk de hier voorgestelde taak 

wel is en hoe elke poging eraan tegemoet te komen tot een tragisch falen lijkt 

gedoemd.  

 Om het negatieve en het geweld op de juiste manier te affirmeren – om het te 

beamen zonder het in alle geweld te doen ontketenen – grijpt Bataille in de jaren 

dertig terug naar het archaïsche offerritueel. Daarin wordt naar zijn aanvoelen 

echt duidelijk hoe men het exces op een lucide wijze kan affirmeren zonder het 

in alle hevigheid los te doen barsten. Cruciaal daarbij is dat een offer bewust, 
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maar gedoseerd met dat geweld omspringt. In dit soort rituele handeling wordt 

immers een exemplarisch deel van het leven (ook en vooral in economische zin 

van het woord: een exemplarisch deel van datgene waarvan men leeft) 

uitgekozen om publiekelijk en in alle duidelijkheid aan de vernieling (versta: 

aan het dodelijk exces dat het zijn is) te worden prijsgegeven. Zo maakt het offer 

de participanten erop attent dat de grond en het doel van hun bestaan een niet te 

recupereren, soevereine en verspillende dood is. Het sacrale brengt de dodelijke 

grens waartegen het leven ‘aanleunt’ in scène, zij het dan wel met de bedoeling 

om die grens in het offer op vernietigende wijze te overschrijden. In de 

beheerste en lucide transgressie van die grens ligt de hele essentie van de religie. 

Zij is een manier om de transgressieve beweging die aan de basis van het 

bestaan zelf ligt op een bewuste wijze in beeld te brengen. Meer nog, zo krijgt 

het bestaan zelf de kans om zich – zij het alleen exemplarisch en gedoseerd – 

aan zijn excessieve neiging te buiten te gaan. De excessieve zijnsenergie van het 

bestaan kan zo als het ware zelf ‘stoom’ aflaten en de explosie waarop ze 

afstevent, even afweren. In die zin verzoent het offer het bestaan even met zijn 

werkelijke grond, dit is met het exces waarvan het leeft. Alleen is dit offer nooit 

méér dan een tijdelijk moment waarin kortstondig wat ‘stoom wordt afgelaten’. 

De herhaling behoort dan ook tot de essentie van een offerreligie.  

 Wat geldt voor archaïsche (offer)religies, geldt evenwel niet voor het 

christendom of voor de andere monotheïstische godsdiensten. Daar heeft de 

sacrale, transgressieve ruimte immers haar dodelijk karakter verloren. Daar is de 

sprong in de dood meteen ook de sprong in het ‘eeuwig leven’ geworden. Zeker 

de christelijke idee van de verrijzenis heeft van dood en transgressie iets 

‘werkzaams’ gemaakt, iets dat de werking van het leven ten goede komt. Dat 

God mens is geworden – basisdogma van het christendom – betekent dat de 

scheiding tussen sacraal en profaan is aufgehoben. De oneindigheid (hetgeen 

zich achter de einder van onze eindigheid bevindt) heeft zich weliswaar verloren 

in het eindige, maar tegelijk heeft het eindige het oneindige binnengehaald en tot 

zijn motor gemaakt. Daarin ligt voor Bataille wat Nietzsche de “geniale streek 

van het christendom” heeft genoemd22: door de goden dood te verklaren, door 

God dood (want geïncarneerd) te verklaren, heeft het de werkelijkheid 

vergoddelijkt. Het oneindige, het goddelijke, is de motor van de (ogenschijnlijk 

eindige) werkelijkheid geworden.23  

 Die opvatting over oneindigheid (die miskenning van de onoverbrugbare 

scheiding tussen sacrale en profane, tussen eindige en oneindige) heeft onze 

cultuur aan het christendom te danken. Zij zal ook na het wegkwijnen van het 

christendom als cultuurdrager een dominante idee blijven. Waar het 

middeleeuwse wereldbeeld de oneindigheid nog in zichzelf (in God) deed 
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sluiten, is met de dood van God – dit is met de moderniteit – die oneindigheid 

losgeslagen. We weten ons niet langer door iets oneindigs (God) gedragen. Het 

oneindige wordt het bodemloze waarin we duizelingwekkend aan het vallen 

zijn. Wetenschap – in casu de newtoniaanse fysica – wordt voortaan het 

vastleggen van die valwetten, zonder nog de vraag te stellen wat die 

valbeweging met de ‘essentie’ van wat valt te maken heeft. 24 Blaise Pascal is een 

van de eersten die treffend de angst voor die nieuwe, ‘onttoverde’ wereld 

verwoordt. 

 Dit zelfde geldt ook voor onze moderne, kapitalistische economie. Als 

‘onttoverde’ vorm van de christelijke heilseconomie leeft ze van een 

economisering van haar transgressie. Zij gaat telkens haar grenzen te buiten door 

het ‘ontdekken’ (versta creëren) van een nieuw gat in de markt, een nieuwe 

behoefte bij de consument, een nieuwe tot hier toe verwaarloosde 

consumentengroep. Telkens weer overschrijdt ze haar eigen grenzen om zich 

door nieuwe grenzen uitgedaagd te weten, grenzen die ze ook op hun beurt zal 

pogen te overschrijden. De rijkdom die dat soort economie oplevert en waarvan 

genoten zou kunnen worden – dit wil voor Bataille zeggen: verspild zou kunnen 

worden – wordt telkens opnieuw geïnvesteerd en jaagt het systeem op tot 

letterlijk explosieve hoogten. Vandaar dat die profane heilseconomie die het 

kapitalisme is, onophoudelijk haar eigen crisis, haar eigen crash, moet pareren. 

Zij werkt dankzij een onophoudelijke transgressie van haar eigen eindigheid, 

maar is voortdurend beducht op een exces waarvan ze zelf het slachtoffer dreigt 

te worden. 

 Als Bataille een oplossing voor die anomalie moest bedenken, greep hij 

aanvankelijk terug naar het model van de archaïsche offerreligies of naar een 

door Marcel Mauss beschreven fenomeen als de potlatch, waar economisch 

verworven goederen uitdrukkelijk en doelbewust aan de vernieling werden 

prijsgegeven. In de jaren dertig, toen hij zijn Collège de Sociologie had 

opgericht waar hij zijn theorie over het exces voor het eerst meer systematisch 

trachtte uiteen te zetten, richtte hij met dat doel zelfs een ‘geheim genootschap’, 

Acéphale, op. Het verhaal doet de ronde dat hij met dat gezelschap effectief een 

modern soort offer heeft willen uitproberen. Het idee dat erachter schuilging was 

dat de wereld letterlijk op springen stond. De excessieve energie was door de 

christelijk-kapitalistische cultuur dermate ‘geëconomiseerd’ dat die nergens weg 

kon. Om die toch een uitweg te geven, om de op ontploffen staande zijnsenergie 

toch een ontlading te geven, diende in zijn ogen letterlijk geofferd te worden. Op 

exemplarische wijze diende ‘leven’ vernietigd te worden om zo minstens op een 

gedoseerde manier de wereld van een algehele catastrofe te redden. 

                                                 
24

 Alexandre Koyré heeft dit in de loop van zijn oeuvre op diverse wijzen uiteengezet en becommentarieerd. Zie 

onder meer zijn Études newtoniennes (Gallimard, Paris, 1968), alsook zijn beroemde en nog steeds zeer 

lezenswaardige From the closed world to the infinite universe (John Hopkins Press, Baltimore, 1957). Ook 

Kojève heeft zich met die problematiek ingelaten, bijvoorbeeld in zijn artikel “L’origine chrétienne de la science 

moderne” (in: Braudel (réd.), Mélanges Alexandre Koyré II. L’aventure de l’esprit, Hermann, Paris, 1964, p. 

295-306). 



 20 

 De leden van dit geheim genootschap, inclusief Bataille, beseften algauw 

ook zelf het ongerijmde van dit hele project. Overigens moet Bataille het 

uitbreken van de oorlog in mei 1940 sowieso hebben ervaren als het feitelijke 

failliet van zijn pogingen om actief in het explosieve karakter van zijn tijd in te 

grijpen. Hij heeft zich toen meteen teruggetrokken en de affirmatie van die 

‘werkloze negatie’ enkel nog in ‘zichzelf’ gezocht, in het exces waarop zijn 

positie als singulier individu teruggaat. De teksten uit de oorlogsjaren 

(L’expérience intérieure, Sur Nietzsche, Le coupable25 en andere) getuigen 

uitvoerig van die zoektocht naar – en reflectie over – een ‘innerlijke ervaring’. 

Ook al schuiven ze op geen enkele manier nog een concrete oplossing naar 

voren, ze behoren niettemin tot de rijkste uit zijn hele oeuvre. Het is daarin dat 

hij meedogenloos terugblikt op de nutteloosheid van zijn eigen denken en dit 

steevast tot uitgangspunt neemt van een reflectie die juist die nutteloosheid 

soeverein wil beamen. In dit soort vaak zeer fragmentarisch geschreven teksten 

komt Bataille tot een ongemeen scherpe filosofische vraagstelling, die 

vooruitloop op wat later – bij Lacan, Derrida en anderen – de decentrering of de 

deconstructie van het subject zal heten.  

 Wel zal hij de affirmatie van die ‘werkloze negatie’ (van dit nutteloos exces 

waarop alles teruggaat) blijven zoeken in een aantal restfenomenen, erfgenamen 

van de vroegere religies of gifteconomieën. Erotiek en kunst bijvoorbeeld. 

Daarin staat in zijn ogen die excessieve nutteloosheid nog centraal. Alleen 

hebben ze binnen onze cultuur geen centrale positie meer of wordt die – om het 

exacter te formuleren – ontkend en verdonkeremaand. Aldus argumenteert hij in 

zijn bijzonder interessante studie uit het begin van de jaren vijftig, La 

souveraineté. Daarin analyseert hij het transgressieve karakter van de 

kapitalistische economie. Maar in die late tekst laat hij het bij die analyse en 

gaat hij niet, zoals hij in de jaren dertig zou hebben gedaan, kost wat kost een 

alternatief formuleren. Hij neemt er genoegen mee aan te tonen hoe juist de 

communistische maatschappij, die elke verspilling uitsloot (al was het maar 

omdat zoiets ‘bourgeois’ was), in feite een vorm is van doorgedreven 

kapitalisme. Even nefast als het kapitalisme ‘economiseert’ ook het 

communisme elk exces en stevent daarom ongemerkt op zijn catastrofe af.26 Wat 

ons op basis van dit inzicht te doen staat, werkt Bataille hier niet uit. Zijn 

onvermogen dat te doen is misschien wel de reden waarom hij die tekst 

onafgewerkt heeft gelaten en de geplande uitgave voorgoed op de lange baan 

heeft geschoven. 

 Uit die late tekst blijkt hoe Bataille van één ding zeker is gebleven: we 

dienen het negatieve, het excessieve dat aan de basis van de cultuur en van de 

hele werkelijkheid ligt, affirmatief te onderkennen. Hoe dat moet gebeuren en 
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hoe dat het nefaste karakter van dat fundamentele exces kan tegenhouden, is een 

vraag die Bataille hoe langer hoe duidelijker onbeantwoord heeft moeten laten.     

 

9. Bataille nu 

 

9.1. De cartesiaanse Spaltung, … 

 

Wanneer Batailles oeuvre in weerwil van zijn vaak al te schreeuwerige pathetiek 

ons vandaag de dag nog kan aanspreken, wanneer het nog steeds in staat is in te 

haken op onze meest actuele vragen, komt dit omdat iets in het toenmalige 

culturele gevoel waaraan het appelleerde, ook voor onze tijd nog geldig is. Wij 

missen weliswaar het revolutionaire elan dat in de jaren dertig iedereen de 

indruk gaf bij een definitief keerpunt in de geschiedenis te zijn aangekomen. 

Maar niettemin is ook ons het gevoel niet vreemd op een of andere manier met 

een eindpunt te maken te hebben of misschien wel reeds een ultieme grens te 

zijn overschreden. Men hoeft het niet eens te zijn met een Fukuyama die haast 

reserveloos Hegels notie van het einde van de geschiedenis overneemt27, om aan 

te voelen dat onze cultuur iets heeft met het besef bij een of ander ‘einde’ te zijn 

aangekomen of, exacter misschien, ergens te ver te zijn gegaan. Dat gevoel is 

trouwens een rechtstreekse exponent van onze hoogtechnologische cultuur. Het 

is het gevoel dat, nu we alles kunnen, wij ook teveel kunnen. Nu ons technisch 

vermogen – virtueel althans – alle problemen aankan, lijkt juist dát op zich weer 

een nieuw, alsnog ongekend en daarom onhandelbaar probleem te zijn.  

 De hete hangijzers waarover wij ons in onze morele discussies druk maken, 

leggen daar alle op hun manier getuigenis van af. Dat we (tenminste in principe 

al) in staat zijn onze seksualiteit buiten spel te zetten en op louter technische 

basis – meer bepaald door ‘klonen’ – een mens te maken, doet ons angstig 

vermoeden dat op die manier misschien wel de ‘essentie’ van de mens op het 

spel komt te staan. Dat onze geneeskunde ons bestaan tergend lang kan rekken, 

dat wanneer wij aan sterven toe zijn een ‘machine’ ons leven kan overnemen, 

dat we het leven zelfs tot in de dood meester zijn: dit alles doet ons vrezen dat 

we ons daarmee misschien wel onze meest essentiële menselijkheid ontzeggen. 

Alsof we nu beseffen dat in laatste instantie alleen de dood ons tot mens maakt 

en ons hele debat rond wat zo mooi ‘euthanasie’ heet, alleen een poging is die 

dood opnieuw aan onze kant te krijgen. Kortom, na eeuwen lange technische 

vooruitgang beseft de mens op het punt te staan eindelijk alles te kunnen, en 

uitgerekend dat maakt hem het meest bang. Exacter nog: juist zijn vermogen om 

virtueel alle angst te kunnen overwinnen, boezemt hem een nooit gekende angst 

in. Het object van onze hypermoderne angst ligt dus niet zozeer vóór ons uit, in 

iets dat ons van buitenaf bedreigt, maar in ons, in het feit dat wij, eindige 

stervelingen, het subject (de drager) van een oneindig vermogen zijn geworden.  

                                                 
27

 Francis Fukuyama, Het einde van de geschiedenis en de laatste mens, Contact, Amsterdam, 1993.  
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 Die ervaring en dat gevoel zijn niet bepaald nieuw. Ze zijn zo nieuw en zo 

oud als onze moderniteit zelf. Het is de ervaring van de specifiek moderne 

eindigheid zoals die sinds het begin van de zeventiende eeuw op diverse wijzen 

is gearticuleerd. Van dan af is de mens niet langer tegen zichzelf en zijn wereld 

gaan aankijken vanuit het besef dat een oneindige God hem draagt, een God die 

zo machtig is dat hij in staat is om de ‘drager’ – het subjectum – te zijn van een 

oneindig universum. De crisis van de zestiende en de zeventiende eeuw heeft de 

toenmalige mens losgeweekt uit een wereld die hij door God gedragen waande. 

Niet dat hij nu zichzelf als de drager van de werkelijkheid ging beschouwen, 

maar hij was niet langer in staat om zichzelf en zijn wereld primordiaal vanuit 

God te benaderen. Dit moest hij voortaan eerst exclusief vanuit zichzelf doen. 

Van dan af aan werd hijzelf de drager – het subject – van zijn verhouding tot 

zichzelf en zijn wereld. Hij geloofde nog wel dat ook de wereld een drager 

kende, maar deed dit niet zonder te beseffen dat hij eerst en vooral zelf de drager 

van zijn verhouding tot die wereld was.  

 René Descartes is de eerste geweest om het ‘moderne’ zelfverstaan op die 

manier filosofisch te formuleren. Pas door uit te gaan van de twijfel en hem tot 

heuse methode te verheffen, werd een zekerheid zichtbaar die voorgoed aan die 

twijfel ontsnapte. Die zekerheid was niets anders dan die twijfel zelf. Het niets 

of niemand anders dan de mens zelf voor zover hij ‘drager’, ‘subject’ van die 

twijfel was. Dit is het eureka van Descartes. Dit inzicht ligt aan de basis van ons 

moderne zelfverstaan. Eenmaal mooi door Descartes geformuleerd, heeft het 

zich definitief in onze cultuur geïnstalleerd en is tot op heden alomtegenwoordig 

en allesbepalend. En dit geldt eveneens voor de daarbij aansluitende gevoelens 

van zowel het revolutionair optimisme omtrent die moderniteit als de angstig 

onvrede ermee.  

 Dit laatste – dit gevoel van onbehagen dat het moderne zelfverstaan altijd 

heeft begeleid – gaat terug op een trauma dat inherent is aan de moderniteit zelf 

en dat eveneens door Descartes voor het eerst in kaart werd gebracht. Door zijn 

zelfontdekking als ‘subject’ blijft de mens immers vervreemd van alles wat er 

buiten dat subject nog rest. En die ‘rest’ is, op zijn eigen denken (zijn cogito) na, 

alles wat er is. Zeker van zichzelf, is de moderne mens nergens anders nog zeker 

van. Exacter, hij is juist zo zeker van zichzelf omdat en in de mate dat hij 

nergens anders nog zeker van is, want overal aan twijfelt. Zijn zekerheid 

verscherpt alleen de pijnlijke kloof die de twijfel tussen hem en de hele 

werkelijkheid heeft geslagen. Al bij al lijkt zijn zekerheid hem veeleer van de 

totaliteit van het universum te hebben uitgesloten. Hij is veeleer een door het 

hele universum uitgestoten ‘UFO’ geworden, een aan de totaliteit van de 

werkelijkheid ontvallen restproduct.  

 Had Descartes geen beroep kunnen doen op de middeleeuwse God die als 

tweede zekerheid garant kon staan voor de band tussen dat subject en de ‘rest’ – 

dit is tussen de mens ‘zelf’ en de totaliteit van het universum – dan had zijn 

denken mogelijks meteen de richting van Batailles denkspoor kunnen uitgegaan. 
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Dan had hij het subject inderdaad moeten definiëren als het restproduct van een 

wereld waar het met zijn meest zelfverzekerde twijfel niet bij kon. 

 Uiteraard is dat alles maar ‘speculatie achteraf’, maar het geeft wel aan hoe 

de inzet van Batailles denken enkel duidelijk wordt als men het tegen het licht 

van het moderne zelfverstaan houdt, zoals dat voor het eerst door Descartes is 

gearticuleerd. Batailles denken moet begrepen worden als de exponent van één 

van de mogelijkheden om de grondervaring te duiden die aan de basis van de 

moderniteit ligt. Klassiek cartesiaans geformuleerd, heet die grondervaring de 

kloof tussen subject en object te zijn, de kloof tussen mens en wereld of, nog 

anders, die tussen de moderne mens en zijn moderniteit waartegenover hij steeds 

een zeker onbehagen voelt. Om af te sluiten zet ik summier een drietal 

mogelijkheden naast elkaar om die moderne kloof – die cartesiaanse Spaltung – 

te duiden, drie paradigma’s waarbinnen de moderne mens dat probleem in kaart 

kan brengen om van daaruit oplossingen te bedenken. 

 

9.2. … gedacht naar drie paradigma’s 

 

Een eerste manier om tegen die problematische Spaltung tussen subject en 

object aan te kijken, gaat ervan uit dat dit zonder meer een achterhaald probleem 

betreft. Één van de twee spanningselementen, met name het subject, zou immers 

ten onrechte voor een op zichzelf staande substantie worden aangezien. Tot die 

bevinding kwam Lamettrie (L’homme Machine, 1748) en stond daarmee aan de 

oorsprong van het tot op vandaag zeer invloedrijke materialisme. Niet dat er 

geen zelfbewust denkende en willende instantie in de mens zou bestaan, maar 

voor Lamettrie heeft die geen eigen ‘substraat’ en is het geen in zichzelf 

rustende ‘substantie’. Het denkend en willend vermogen is zichzelf niet tot 

‘drager’ (subject), zoals Descartes nog voorhield. Denken, geest, wil, verlangen, 

gevoel: het moet alles worden toegeschreven aan de sfeer van het objectieve, 

aan de wereld van het materiële die de enige wereld, de enige ‘substantie’ is. Die 

benadering van de cartesiaanse Spaltung is tot op vandaag de meest verspreide 

gebleven en ligt aan de basis van zowat alles wat zich als ‘wetenschap’ 

profileert. Wetenschap heet immers ‘objectief’ te zijn en pretendeert dus 

exclusief te steunen in het ‘object’. Dat het standpunt van waaruit aan 

wetenschap wordt gedaan per definitie aan haar object ontsnapt, wordt 

methodisch genegeerd. Al installeert ook de wetenschap dus onvermijdelijk een 

structurele Spaltung tussen subject en object, toch leeft zij maar bij de gratie van 

een primordiale ontkenning ervan.  

 Een tweede manier om die problematische Spaltung te benaderen is te vinden 

bij de diverse ‘fenomenologieën’ die zich in het spoor van Edmund Husserl 

hebben ontwikkeld. In tegenstelling tot de wetenschap, erkent de fenomenologie 

die Spaltung ten volle. Een reductie van het subject tot de objectieve werkelijkheid 

is in haar ogen immers een verkapte vorm van wat bij Hegel het ‘absolute weten’ 

heet. Door de subjectpositie te verdonkeremanen wordt immers de – valse – 
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pretentie ondersteunt als zou de mens in staat zijn om in naam van de 

werkelijkheid zelf te kunnen spreken. Een kennis die niet in de val van die 

absolute pretentie wil lopen, moet derhalve het subject en diens kloof met het 

object erkennen. Maar wanneer de fenomenologie dit doet, is dat met de bedoeling 

de problematische kloof alsnog te dichten. Vandaar Husserls zoektocht naar een 

‘zuiver’ subject, naar een punt van ‘pure’ ontvankelijkheid voor een van alle 

‘voorwetenschappelijke’ kennis ontdaan ‘fenomeen’ dat zich ter kennis aanbiedt. 

Pas in dit zuivere ‘verschijnen’ kan de band tussen subject en object, tussen mens 

en wereld worden hersteld en het typisch moderne, cartesiaans dualisme worden 

opgeheven. 

 Een hele stroming binnen de huidige fenomenologisch georiënteerde 

filosofie wil niet langer het bestaansrecht van de gesettelde wetenschap op de 

korrel nemen en geeft daarom aan de fenomenologie een andere invulling. Het is 

onweerlegbaar, zo luidt het daar, dat de hedendaagse wetenschappen een eigen 

legitieme plaats in onze cultuur hebben verworven en dat zij de kloof tussen 

subject en object miskent en zodoende in stand houdt. Al ontbreekt haar een 

verantwoording ten gronde, toch heeft die wetenschappelijke kijk haar 

deugdelijkheid meer dan bewezen en is het zinloos haar bestaansrecht te 

betwisten. Maar aan de wetenschappelijke blik op de werkelijkheid gaat een 

andere vooraf, een blik waarin die band met de wereld niet verbroken, maar 

ingebed is in netwerk van symbolen, rituelen, mens- en gemeenschapsstichtende 

handelingen, enzovoort. Pas die symboolgevoeligheid kan de mens wapenen 

tegen de oneindigheid waartegenover hij zich in de moderniteit gesteld weet en 

waarin hij dreigt te verzuipen.28     

 Een derde manier om de problematische Spaltung tussen subject en object te 

benaderen gaat juist uit van de onophefbaarheid ervan. De mens is voorgoed het 

essentieel contact met de werkelijkheid verloren, zo luidt het daar, en hij moet 

haar benaderen vanuit de onomkeerbare feitelijkheid van die breuk. Dit is de lijn 

die Kant het eerst heeft uitgetekend en die verantwoordelijk is voor tal van zeer 

diverse stromingen in de hedendaagse filosofie. Hoewel Bataille hoegenaamd 

geen kantiaan is29, moet hij toch in dit spoor worden gesitueerd. Op zijn typisch 

eigengereide manier tracht ook zijn denken die kloof tussen subject en object te 

affirmeren. Net als voor Kant is ook voor Bataille het subject geen substantie 

meer zoals bij Descartes, maar enkel nog een punt van waaruit de mens zichzelf 

en zijn wereld benadert. Maar Bataille legt alle nadruk op de transgressieve 

plaats van dat ‘punt’. Het punt van waaruit wij met onszelf en de wereld 

omgaan, situeert zich in een radicaal buiten, voorbij de grenzen van alles wat is. 

Het ligt verloren in het oneindige dat gaapt voorbij elke einder. Maar het is, naar 

                                                 
28

 Dit is één van de basisstellingen in het werk van Jacques De Visscher. Zie onder meer Een te voltooien leven. 

Over rituelen van de moderne mens (Pelckmans & Kok Agora, Kapellen & Kampen, 1996). Zij het vanuit een 

andere (niet altijd even correct geëxpliciteerde lacaniaanse) achtergrond, draait ook het werk van Paul Moyaert 

rond die gedachte (zie zijn Ethiek en sublimatie, Sun, Nijmegen, 1994). 
29

 Voor een verdere uitdieping van de verhouding tussen Kant en Bataille, zie mijn essay “Antatomie van een 

soeverein”, op. cit., p. 78-82.  
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Bataille beweert, uitgerekend vanuit dat punt dat wij denken vat te hebben op de 

hele werkelijkheid, die van onszelf incluis. En in plaats van die neiging zo strikt 

mogelijk aan banden te leggen zoals Kants kritische filosofie voorschrijft, komt 

het er voor Bataille op aan om haar juist zo ongeremd mogelijk uit te leven en 

tot op het bot te ‘ervaren’. Wij moeten dit soort ervaring die ons toestaat ons 

buiten de totaliteit van de werkelijkheid te voelen, alle kansen gunnen. We 

mogen er met andere woorden niet voor terugschrikken om ons voluit God te 

wanen. Voor Bataille staat het buiten kijf dat we er pas op die manier achter 

komen dat dit punt van waaruit we onszelf en de werkelijkheid benaderen, een 

‘fata morgana’ is, een onbestaanbaar punt buiten alles wat is, een punt waar we, 

als waren we afval, aan de totaliteit van de (levende) werkelijkheid ontvallen.30  

 Los van de vraag of Bataille hierin al dan niet gelijk heeft, wordt uit 

bovenstaande toch duidelijk dat het perspectief van waaruit Batailles denken 

ondervraagd en geïnterpreteerd moet worden, de vraag naar het ‘subject’ is. De 

vraag dus waar de mens staat, of – wat op het zelfde neerkomt – de vraag naar 

de plaats van waaruit hij zich tot zichzelf en zijn wereld richt. En die vraag is op 

drie paradigmatische wijzen te stellen. Staat de mens als subject nergens, omdat 

alles wat op zichzelf bestaat per definitie het objectieve is? Zo denkt de 

hedendaagse wetenschap erover. Of staat de mens in de wereld en moet hij 

zichzelf begrijpen vanuit de relatie die hij tot die wereld is? Dit is de wijze 

waarop de fenomenologie erover denkt. Of – derde mogelijkheid – staat hij 

tegenover de wereld? Situeert hij zich op een punt waar hij zich ophoudt buiten 

de totaliteit van het zijn, een punt van waaruit hij zich meester waant over het 

hele universum buiten hem, hoe onmogelijk, ijdel of leeg die pretentie ook is? 

 

9.3. De transgressieve plaats van het subject 

 

Het is duidelijk dat Bataille voor die derde mogelijkheid kiest. De mens leeft 

vanuit zijn buitenissigheid, zijn neiging tot exces. Dit is de reden waarom wij, 

wanneer wij naar onszelf streven, tegelijk naar ons fatale exces toe leven. Het 

sluimerend onbehagen dat ons moderne zelfverstaan begeleidt, is volgens 

Bataille een exponent van die paradoxale structuur. Wellicht volstaat dit 

batailliaanse inzicht niet om de problematiek van onze moderniteit en onze 

dubieuze verhouding ertegenover ten volle in kaart te brengen. Toch dient 

gezegd dat dit soort denken minstens een interessant licht kan werpen op een 

reeks ‘hete hangijzers’ waarmee ons hedendaagse zelfverstaan worstelt. Ik som 

er een drietal op: 

1. Bataille articuleert iets dat zonder meer brandend actueel is: wij bekijken de 

wereld structureel inderdaad vanuit een punt dat zich buiten die wereld waant en 

zich, veelal op de meest verdoken manier, een pretentie aanmeet die wedijvert 

                                                 
30

 De meeste passende illustratie van die ‘ervaring’ biedt ons één van Batailles meest beklijvende verhalen: 

Madame Edwarda (Oeuvres Complètes III, op. cit. p. 7-31; voor een Nederlandse vertaling door Jan Versteeg, 

zie: Georges Bataille, Het onmogelijke. Erotische verhalen, Arena, Amsterdam, 1996, p. 79-108). 



 26 

met het oneindige. De mediatering die stilaan elk detail van ons leven beheerst, 

levert daar het beste bewijs voor. De minste blik naar een TV-scherm suggereert 

onvermijdelijk dat de hele wereld aan onze voeten ligt. Hij stelt ons op een punt 

van waaruit de hele werkelijkheid op noemer van gelijkheid te brengen is, maar 

dat zelf aan die nivellerende gelijkschakeling ontsnapt. Zonder dat we het goed 

beseffen, doet die blik ons steevast die plaats innemen waar Hegel het “absolute 

weten” situeerde. Dit pretentieuze, zich uit alles losrukkend standpunt verraadt 

zich nog het duidelijkst waar men beweert dat alles gerelativeerd dient te 

worden en geen absolute waarheid nog mogelijk is. De eis tot relativering kan 

niet op zichzelf worden toegepast zonder onmiddellijk ongeldig te worden. Net 

zoals de eis dat geen weten absoluut kan of mag zijn, slechts zin heeft wanneer 

die eis onvoorwaardelijk absoluut is. Bataille brengt minstens de structuur van 

die pretentie helder in kaart. 

2. Bataille zegt ons vandaag de dag ook iets over het genot waar onze cultuur als 

geen andere vóór haar op uit is. Op zijn manier heeft hij voorvoeld dat het genot 

een volwaardige politieke factor zou worden. Ontspanning, vrije tijd, 

amusement, vertier, consumptie: het zijn belangrijke en vaak zelfs centrale 

facetten van ons leven geworden waarin miljarden worden geïnvesteerd en 

waarmee media, marketing, sociale begeleiding en dergelijke zich uitvoerig 

inlaten. Alleen heeft Bataille beter dan wie ook de structuur van dat genot door. 

Dit valt niet langer als een (aristotelische) zijnsvoltooiing te denken, maar als 

een transgressie, als iets waarin in laatste instantie ons zelfbehoud op het spel 

staat.31 In die zin moet onze welzijnscultuur stilaan gaan beseffen dat in dit 

onhoudbaar, onmogelijke genot de waarheid ligt van het welzijn waarnaar ze 

streeft. Het onbehagen dat ook haar zo hardnekkig begeleidt, kan dus in 

Batailles ogen worden gezien als een noodzakelijk afweermechanisme tegen dat 

onmogelijke en in laatste instantie fatale genot. 

3. Dat ‘punt’ van waaruit wij ons profileren is tegelijk dat van de meest absolute 

pretentie (het absolute weten van Hegel, de absolutie zekerheid van Descartes) 

en dat van het verspillende genot. Willen wij de mens denken zoals de 

moderniteit hem gestalte geeft, dan moeten wij voor Bataille die beide aspecten 

samen denken, en dit in een dialectisch verband dat zichzelf niet opheft. Dit is 

zoveel zeggen als dat we de mens moeten denken volgens de eerste twee 

hierboven genoemde paradigma’s tegelijk. Natuurlijk – eerste paradigma – zijn 

wij, mensen, niets meer dan ‘objecten’ die eindelijk maar eens moeten gaan 

toegeven dat hun ziel samen met God is doodgegaan en dat ze niets meer dan 

het meetbare, kwantificeerbare voorwerp voor sociologisch, psychologisch, 

medisch onderzoek zijn geworden. En natuurlijk – tweede paradigma – zijn die 

mensen ook creators van waarden en symbolen die maken dat ze niet stomweg 
                                                 
31

 Hoewel vanuit een heel ander begrippenkader gearticuleerd, vinden we een gelijkaardig soort ‘transgressieve’ 

definitie van het genot ook bij Jacques Lacan. Zie onder meer de 15
de

 les van zijn seminarie over “de ethiek van 

de psychoanalyse” (J. Lacan, Le séminaire. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse. 1959/60, Texte établi par J.-

A. Miller, Éditions du Seuil, Paris, 1986, p. 225-241). Voor een nadere omschrijving van de lacaniaanse 

‘jouissance’, zie mijn essaybundel Wij, modernen (op. cit., p. 126-132, 135-137, 151-154). 
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tegen elkaar aanbotsen zoals de ‘dode’ materiële dingen dat in een newtoniaans 

universum doen. Natuurlijk zijn zij ook die wezens die ‘menselijk’ met elkaar 

omgaan. Kortom, ze zijn tegelijk én objecten van sociologische processen én 

creators van waarden. Maar bovenal zijn ze dat – zo kan men Batailles stelling 

formuleren – vanuit een transgressief punt, vanuit een punt dat principieel 

buiten de gestelde grens ligt en de zaak dus met de voeten treedt. Vanuit een 

negatie die ontsnapt aan de werking van de negatie. 

 Misschien eist de moderniteit dat de mens van daaruit gedacht wordt. 

Misschien wijst het onbehagen dat zij opwekt daarop. In dit geval zullen we 

Batailles transgressieve visie op de mens ernstig moeten nemen.  

 


