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"... une injonction s'annonce: la question doit être gardée. Comme 
question." 

Jacques Derrida 
 

"Celui qui sait est dans une position si dangereuse, comme tel, tellement 
désigné pour l'échec et le sacrifice, que son cheminement doit être - 
comme dit quelque part Pascal «d'être fou avec les autres»" 

 Jacques Lacan 
 
Denken "depuis Lacan".1 Denken sinds, denken vanuit Lacan. Maar ook: Lacan denken 
sinds/vanuit andere denkers - bijvoorbeeld, sinds/vanuit Derrida. Kan dit? Kan men denken 
vanuit Lacan, vanuit Derrida, dit wil zeggen - om het bij dit tweetal te houden - vanuit die beide 
magistrale oeuvres die, elk op hun manier, de mogelijkheid überhaupt van een 'denken vanuit' 
verregaand hebben geproblematiseerd? Kan men uitgaan van denkers die het idee zelf van zoiets 
als een uitgangspunt danig onder vuur hebben genomen? En wanneer men dat - zoals dit 
colloquium hier - desondanks toch meent te moeten doen, kan dit 'vanuit' dan nog voor iets 
anders staan dan voor het hardnekkig onvermogen van het moderne denken om zijn uitgangspunt 
helder geponeerd te krijgen? Zoveel is in ieder geval zeker: sinds Lacan, sinds Derrida (en mis-
schien wel sinds de moderniteit zonder meer) wordt elk denken verstoord, uit zijn voegen 
gelicht, gedeconstrueerd door de onmogelijkheid van een 'sinds' of een 'vanuit'. Sinds die beide 
oeuvres kan geen denken zich nog onverstoord zijn eigen 'sinds', zijn eigen 'vanuit' toeëigenen, 
ook niet het denken dat dit met zoveel woorden toegeeft - zoals bijvoorbeeld dat van een Lacan 
of een Derrida. 
 Toch belet dit niet dat dit onmogelijke 'sinds' of dit onhebbelijke 'vanuit' juist daarom 
meer dan ooit in ere moeten worden gehouden. Men moet (il faut) denken vanuit dit onmogelijk 
'vanuit': aan die opdracht valt voor Derrida niet te tornen; hij ligt zonder meer ten grondslag aan 
welke vorm van deconstructief denken ook. Net zoals men, met een zelfde beslistheid, moet 
denken vanuit het tekort zelf van elk 'denken vanuit' - waarmee dan exact de harde imperatief is 
geformuleerd die aan de basis van het Lacaniaanse denken ligt. En precies omdat dit moeten door 
een inherente onmogelijkheid is getekend, is die opdracht zo absoluut en die imperatief door en 
door ethisch.  
 De hypothese waardoor ik mij in mijn verdere essay laat leiden, is dat die opdracht niet 
enkel ethisch is omdat hij het denken verplicht, bij gebrek aan een solide grond of uitgangspunt, 
nu zelf de verantwoordelijkheid te nemen om grond en uitgangspunt te bieden aan de moderne 
(of post-moderne) mens. Hij is bovenal ethisch omdat hij het denken verplicht de onmoge-
lijkheid zelf van die verantwoordelijkheid als zodanig te 'bewaren' en openlijk te affirmeren. 'E-
thisch' is in laatste instantie pas datgene wat het fundamentele onvermogen van de ethiek affir-

                                                 
     1 Dit essay vat een aantal van mijn interventies samen tijdens het tiendaags colloquium "Depuis Lacan" onder de 
leiding van René Major en Patrick Guyomard (Cerisy, 21-31.07.1996). Een eerste, Franse versie van die tekst 
(onder de titel «Depuis») is in Césure, Revue de la convention psychanalytique, 13: 225-265. Voor het Lacan-
motto bovenaan de tekst, zie: Lacan, 1958-59, les van 15 april 1959. 
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meert: ziehier de paradox die niet enkel het ethische aspect van het Lacaniaanse en het Derridi-
aanse denken kenmerkt, maar hun hele denken tout court (en, wie weet, elk modern of postmo-
dern denken zonder meer).  
 Nu zal het de lezer wellicht al zijn opgevallen dat ik, met wat ik hierboven schrijf, de 
kritische distantie veronachtzaam die de beide denkers tegenover elkaars oeuvre innemen. Zo 
ontwaart Derrida in Lacans poging aan de (logocentrische) metafysische paradigma's te ontsnap-
pen, een subtiele maar hardnekkige schatplichtigheid eraan.2 En evenzo vindt een bepaald (post-
)Lacaniaans denken dat Derrida's deconstructie, in haar poging niet in de val van de metafysica 
te trappen, blijft steken in een eindeloos soort commentaar dat alleen maar de keerzijde is van 
een vrees haar 'goede geweten' te verliezen - reden waarom zo'n 'Derridistisch' commentaar niet 
zou ontsnappen aan de anomalieën van wat Hegel 'die schöne Seele' heeft genoemd.3 
 Wanneer ik hier bewust in de marge van dit soort kritiek opereer, is het niet om die 
zonder meer links te laten liggen maar veeleer om zo misschien een nieuw oriëntatiepunt op het 
spoor te komen van waaruit men de beide oeuvres zou kunnen lezen of herlezen - en met 'lezen' 
heb ik hier de sterke, Derridiaanse connotatie van het woord op het oog. Misschien moet - 
scherper nog dan de (op zich reeds zeer verdienstelijke) pogingen tot hiertoe4 - Lacan met 
Derrida, Derrida met Lacan gedacht en gelezen worden. Het ene oeuvre met het andere en vice 
versa: niet op een manier die het ene tot het andere herleidt, maar in een soort 'lecture bande 
contre bande' zoals Derrida in Glas5 heeft uitgeprobeerd. In plaats van ze beide van meet af aan 
kritisch tegenover elkaar in stelling te brengen, is het misschien niet slecht om vooraf na te gaan 
hoe het ene vertoog zich bij voorbaat reeds 'scripturaal' in het andere heeft geënt en hoe daar een 
'schriftuur' aan het werk is die de kritische oppositie van het ene tegenover het andere bij voor-
baat reeds deconstrueert. Op die manier blijft men niet enkel trouw aan de eisen van een 
deconstructie, maar loopt men bovendien ook minder het risico de inzet en de draagwijdte ervan 
uit het oog te verliezen en van de deconstructie een nieuwe vorm van comfortabel intellectueel 
arrivisme te maken.  
 Mijn bijdrage kan hier evenwel niet méér bieden dan een voorbereidende, eerste stap in 
de richting van zo'n lectuur. Ik beperk mij ertoe in de Lacaniaanse tekst de inzet en het 'gewicht' 
van Derrida's deconstructie te lezen - een inzet en een 'gewicht die alles te maken hebben met de 
aporetische onmogelijkheid van een 'denken vanuit', van een 'penser depuis'. 
 
1. "Een moeten waaraan niet te tornen valt" 
 
Waar Derrida en Lacan op elkaar zien inhaken? Waar de textuele 'enting' van het ene vertoog in 
het andere haar deconstructieve werk zien doen? Beperken wij ons tot één enkele 'ent-plaats' en 
lezen we, bijvoorbeeld, de eerste drie pagina's van Derrida's essay over Levinas, 'Violence et 
métaphysique'6. In die even magistrale als gedrongen pagina's komt dat vreemde en eigengereide 
soort ethische statuut dat we daarnet aan het denken toeschreven, onverbloemd tot uiting. En 
precies daarin zal Derrida's tekst verrassend goed rijmen met wat een bepaalde pagina uit Lacans 
seminarie over de ethiek van de psychoanalyse ons te lezen geeft - een bladzijde waarin hij zich 
genoodzaakt ziet te bekennen hoe paradoxaal, ja onhoudbaar zelfs, het statuut van zijn eigen 

                                                 
     2 Zie bijvoorbeeld "Le Facteur de la Vérité", Derrida's deconstructieve lectuur van Lacans seminarie over The 
Perloined Letter van Edgar Allan Poe (Derrida, 1980: 439-524). Nederlandse vertaling in Poe, Lacan, Derrida, 
1998: 45-133. 

     3 Zie bijvoorbeeld _i_ek, 1989: 154-155. 

     4 Zie onder meer Major, 1991; Barbara Johnson, «The Frame of Reference: Poe, Lacan, Derrida» (Muller & 
Richardson, 1988: 213-251). 

     5 Derrida, 1974. 

     6 Derrida, 1967: 117-228; voor een Nederlandse vertaling, zie Derrida, 1996. Al mijn citaten komen uit: Derrida 
1967: 117-119; 1996: 25-27. 
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vertoog is en hoe niettemin de ethische draagwijdte van dit betoog - en van een ethiek zonder 
meer - volledig in die hardnekkige paradox ligt. 
 Derrida maakt in die drie openingspagina's de balans op van de situatie waarin de 
moderne filosofie zich momenteel bevindt. In een verscherpt besef van de eindigheid - en vooral 
ook van de hare - weet de moderne filosofie zich geconfronteerd met haar eigen vergankelijk-
heid, haar eigen sterfelijkheid en - exacter maar erger - met haar eigen 'gestorven zijn', haar eigen 
dood. En waar de filosofie tot voor kort de vragen naar haar eigen dood nog zelf wist te stellen en 
zich zo weer nieuw leven kon inblazen (denk maar aan Hegel), beseft ze nu - beter dan voordien, 
beter dan Hegel - hoe die vragen haar onherroepelijk vanuit haar dood worden gesteld. De 
vragen aan de filosofie zijn niet langer zonder meer vanuit de filosofie te stellen, ook niet vanuit 
die 'toekomst' die ze sinds haar ontstaan in zich verborgen zou hebben gehouden, zoals 
Heidegger beweerde. Zij worden haar voortaan gesteld vanuit een plaats die eens en voorgoed 
buiten de filosofie ligt en principieel aan haar greep ontsnapt. 
 Toch is alleen rond dit soort vragen nog 'filosofie' mogelijk, voor zover 'filosofie' hier 
staat voor die "gemeenschap" van diegenen die men alsnog, als bij wijze van "aandenken" ("par 
un souvenir"), "filosofen" noemt. Al wie zich opwerpt als erfgenaam van de filosofische traditie 
kan die naam alleen waardig zijn door vragen te koesteren die de filosofie zelf in haar dood 
bevestigen en die geen filosoof ooit nog zal kunnen beantwoorden. Die vragen zullen door die 
moderne '(post)-filosofie' zelfs uitdrukkelijk tegen haar eigen filosofische traditie in bescherming 
worden genomen, geneigd als die is ze in het keurslijf van haar machtige jargon te duwen. 
Binnen haar eigen taal en protocol houdt dit (post-)filosofische denken die onmogelijke, haar 
radicaal vreemde vragen onvertaald en in hun hardnekkige alteriteit vast. Zij houdt ze vast als 
radicaal open beloftes, als louter mogelijke vragen of, exacter nog, als een pure en open 
"mogelijkheid tot vragen". Op zijn manier formuleert Derrida hier wat Heidegger 'het einde van 
de filosofie en de opgave van het denken'7 heeft genoemd. 
 Wat zich alsnog filosofie noemt, moet het "initiatief" nemen tot een vraagstelling 
waarover haar bij voorbaat elke autoriteit zal worden ontzegd. Wanneer zij er dus toe besluit op 
die even riskante als nietig aandoende opgave van het denken in te gaan, dan is dit wel degelijk 
een "beslissing" in de harde zin van het woord, en nog wel enkel en alleen haar beslissing, 
waarvoor zij de volle verantwoordelijkheid te dragen heeft, hoewel in laatste instantie niets haar 
daartoe rechtvaardigt. Zij kan zich immers niet eens gerechtvaardigd weten door die 'opgave van 
het denken' of dit 'appel tot vragen' waardoor ze zich laat gezeggen. Immers die opgave om de 
pure mogelijkheid tot vragen open te houden handhaaft zich hardnekkig in elke concreet gestelde 
vraag waarmee ze aan die 'vraag om vragen' tegemoet wil komen. Geen vraag die door haar te 
berde wordt gebracht, zal ooit in staat zijn antwoord te bieden aan die 'archi-originair' appel tot 
vragen stellen, aangezien dat appel zich bij elke poging eraan tegemoet te komen, tegelijk 
terugtrekt.8 
 Even absoluut als het uitgangspunt van wat zich alsnog 'filosofie' noemt (ze gaat, in een 
"initialité absolue", nergens vanuit dan van haar eigen "beslissing"), is ook die opgave waaraan 
ze gehoor geeft absoluut. Die opgave is een appel, een eis, een vraag, die zich principieel door 
geen antwoord (in casu: door geen vraag) laat sussen. Dit appel betreft een "devoir inentamable", 

                                                 
     7 Heidegger, 1987. 

     8 Hoe 'hard' Derrida's deconstructieve lectuur ook zal huishouden in Levinas' tekst ("Violence et métaphysique" 
is daar bij uitstek een illustratie van, alsook - en misschien zelfs nog scherper-  "En ce moment même dans cet 
ouvrage me voici" [Derrida, 1987: 159-202]), toch vinden beide denkers elkaar in dit 'archi-originaire' appel 
waardoor het denken zich moet laten gezeggen. Dit laatste parallel met Levinas zal Derrida overigens in zijn latere 
oeuvre (Derrida, 1997) bijzonder sterk op de voorgrond doen treden. Hoewel dit een probleem aan het licht brengt 
dat sterk in de buurt komt van wat ik hier in mijn lectuur van Derrida met Lacan aan de orde stel, laat ik hier, al was 
het maar uit plaatsgebrek, die problematische verhouding tussen Levinas en Derrida (en Lacan) voorlopig buiten 
beschouwing. 
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een moeten dat onaantastbaar is, een plicht tot vraagstelling die door geen vraag te 'enteren' of in 
te halen en definitief te voldoen is. Altijd al heeft die eis tot pure, open vraagstelling zich - als 
onaantastbaar - van onder de niets ontziende pletwals van de geschiedenis vandaan weten te 
wringen, altijd bleek er weer een vraag te zijn die zich die pure, open mogelijkheid van de vraag 
herinnerde. En evenmin zal er ook in de toekomst ooit een antwoord zijn dat haar initiatief en 
beslissing tot vraagstelling onnodig zal maken en haar zal toestaan op te houden gehoor te geven 
aan dit "bevel" ("injonction"), dit "gebod" ("commandement"), dit "onaantastbaar moeten" 
("devoir inentamable") dat haar verplicht tot die onmogelijke vraag. 
 Geen wonder dus Derrida aan die opgave van het denken (en aan het denken zonder 
meer) een door en door ethisch karakter toeschrijft. 'Denken' is zijn "onaantastbare 
verantwoordelijkheid" ("inentamable responsabilité") opnemen ten aanzien van die 'vraag naar 
de vraag' Eerder dan op "ironie", "maieutiek", "epochè" of "twijfel", gaat het denken terug op 
ontvankelijkheid en gehoorzaamheid ten aanzien van een absoluut "bevel" ("une injonction") - 
een bevel dat ons zegt dat "de vraag moet worden bewaard. Als vraag. De vrijheid van de vraag 
(dubbele genitief) moet worden uitgesproken en beschermd" [Derrida onderlijnt]. En dit ethisch 
bevel is niet zonder meer een gebod naast zovele andere - haast Derrida zich eraan toe te voegen 
- maar maakt veeleer de grond van elk ethisch gebod uit: "Als dit gebod een ethische betekenis 
heeft, dan komt dit niet omdat het tot het domein van de ethiek behoort, maar doordat het - 
uiteindelijk - elke ethische wet in het algemeen machtigt." [Derrida onderlijnt]. Het betreft dus 
veeleer een soort gebod van alle geboden, de wet van de wet. En waarom dan wel? Alleen al - zo 
redeneert Derrida hier in met een onuitgesproken Lacaniaans accent - omdat elke wet en elk 
gebod "wordt uitgesproken", omdat zij met andere woorden juist "woorden" als drager hebben.9 
Elke gebod wordt uitgesproken, elke wet is woord en richt zich tot de principieel ontembare 
vrijheid van het woord. Een wet of een gebod vinden hun (ethische) grond in het spreken en in 
de woorden waarin ze ter sprake worden gebracht. Welke waarheid men ook poneert, welke wet 
men ook smeedt, het feit dat die waarheid en die wet worden uitgesproken, impliceert dat zij 
woorden bevatten die hen fundamenteel in vraag kunnen stellen. Die ontembare mogelijkheid in 
vraag te worden gesteld (door de woorden zelf waardoor ze gedragen worden), geven aan die 
wet en aan dit waarheid hun ultieme ethische grond (en hun grond tout court).  
 'Denken' is dus die door en door ethische geste die waarheden en wetten open houdt op 
voor hen onmogelijke en zelfs vernietigende vragen. Wat niet betekent dat die 'geste' en die 
'ethiek' niet ook zelf door die virtueel vernietigende onmogelijkheid zouden zijn getekend, 
aangezien de openheid die in elk woord beloofd wordt, tegelijk door datzelfde woord wordt 
gesloten, toegedekt, verdrongen. "Er zijn geen wetten, geen geboden die niet de mogelijkheid 
van de vraag bevestigen en insluiten, d.w.z. die niet de mogelijkheid van de vraag verhelen door 
ze te vooronderstellen. Daarom wordt de vraag altijd ingesloten: ze verschijnt nooit onmiddellijk 
als zodanig, maar enkel door het hermetisme heen van een uitspraak waarin het antwoord al is 
begonnen met een bepaling van de vraag [Derrida onderlijnt]." Het ethisch gebod tot "de vraag 
naar de pure mogelijkheid van de vraag" wordt dus, door het element waarin het zich waar moet 
maken, daarin altijd ook verhinderd. 
 
Het is al bij al dan toch een vreemd soort ethiek die Derrida ons hier voorschotelt, een ethiek die 
tot iets onmogelijks oproept, niet zozeer omdat het object van die ethiek zo onbereikbaar zou zijn 
(zoals bijvoorbeeld Levinas voorhoudt), maar omdat haar geste zelf noodzakelijk spaak loopt: 
het (vragende) woord dat de wet open moet houden, kan haar tegelijk ook niet anders dan dicht 

                                                 
     9 " [..] une injonction s'annonce: la question doit être gardée. Comme question. La liberté de la question (double 
génitif) doit être dite et abrité. Demeure fondée, tradition réalisée de la question demeurée question. Si ce 
commandement a une signification éthique, ce n'est pas d'appartenir au domaine de l'éthique, mais d'autoriser - 
ultérieurement - toute loi éthique en général. Il n'est pas de loi que ne se dise, il n'est pas de commandement qui ne 
s'adresse à une liberté de la parole." (Derrida, 1967: 119; Derrida onderlijnt) 



 5 

houden. Alsof aan de eisen van dit soort ethiek slechts kan worden voldaan door ze tegelijk met 
de voeten te treden. Dit soort ethiek dat elke moraal- elke praxis, elk denken - decentreert of 
deconstrueert, lijkt volstrekt onhoudbaar, al was het maar omdat zij principieel geen enkele 
'juiste' houding tegenover zich verdraagt. En, nog eens, juist in die aporie ligt voor Derrida het 
ethische karakter van de ethiek en van het denken zonder meer. 
 Toch is het meest problematische aan die ethiek misschien niet zozeer haar theoretische 
aporie als wel haar praktische dimensie - 'praktisch' hier dan in de meest banale zin van het 
woord. Want bedenk eens even hoe men op dit soort ethiek nog beroep kan doen. Hoe zich te 
steunen op een dergelijk ethisch gebod? Hoe het in de mond te nemen om, bijvoorbeeld, een 
houding of een gedachte te legitimeren (voorzover zo'n ethiek het überhaupt nog toestaat in 
termen als 'legitimatie' te denken)? Hoe nog te handelen en te denken 'vanuit' die ethiek? Kan dit 
nog? Laat zo'n ethiek nog ruimte - leefbare ruimte - voor een menselijk subject? Is de mens nog 
in staat de agens, de drager, het subject van haar gebod te zijn? Is dit gebod voor die drager (dit 
'subjectum') nog draaglijk? 
 En waarom zou men overigens de mens met zo'n ethiek bestoken? Wat kan dan wel het 
opzet zijn van een ethiek die bij voorbaat al toegeeft dat tegenover haar geen enkele 'juiste' 
houding mogelijk is? Wie verzekert ons dat een pleidooi voor zo'n ethiek nog iets anders kan zijn 
dan een vorm van moraliserend sadisme? Kan zij, eenmaal in de hand van een moraalridder, nog 
anders functioneren dan als een magisch wapen waarmee hij trefzeker wie dan ook een schuldge-
voel kan 'schoppen'. En wanneer zij ervan uitgaat dat niemand ooit het gelijk aan zijn kant heeft 
(aangezien niemand ooit voldoende gehoor aan haar gebod heeft kunnen schenken), legt zij dan - 
praktisch - niet alle gelijk in de handen van diegene die dat gebod in de mond heeft genomen om 
het aan anderen te verkondigen, in casu op te leggen? Kan men dit gebod wel in de mond nemen, 
zonder meteen te denken dat men er het meest gehoorzaam aan is (bijvoorbeeld door te denken 
dat men de enige is die zo goed beseft dat men er nooit genoeg gehoorzaam aan kan zijn of dat 
dit gebod geen juiste gehoorzame houding tegenover zich toelaat)? Het is best mogelijk dat dit 
soort ethiek vanuit theoretisch oogpunt afgrondelijk en grondeloos is, maar het blijft toch de 
vraag of zo'n ethiek uit praktisch oogpunt ooit anders kan functioneren dan als een al te 
gefundeerd weten - een weten dat geen ander steunpunt heeft dan zichzelf en zijn eigen 
'beslissing' en zich juist daarom voor absoluut moet houden.  
 De vraag is tot welke strategieën zo'n opgave tot 'harde, pure vraag' wordt gedwongen om 
op een of andere manier ergens voet aan de grond te krijgen. Hoe functioneert de 'grond', het 
'platform', het 'subjectum', de 'plaats' die een absolute eis tot deconstructie zich toewijst (ook al 
kan zij in principe geen plaats houden - wat misschien alleen impliceert dat zij zich daarom 
steeds weer opnieuw een plaats moet geven)? Hoe te verhinderen dat die plaats als zodanig reeds 
diegene gelijk geeft die ze toevallig bezet houdt? Hoe kan het gelijk dat ons deze plaats zelf ver-
leent, worden ontmanteld en gedeconstrueerd vanuit die plaats? Hoe zich te verhouden tegenover 
het onhoudbare karakter, niet alleen van die ethische eis, maar van haar plaats? Hoe voor de 
goegemeente verklaren dat de deconstructie een absolute plicht is, zonder zich met die verklaring 
(praktisch) te installeren in het gevoel ook absoluut gelijk te hebben? Hoe opkomen voor een 
deconstructie, zonder in de praktijk aan zijn verklaringen daaromtrent een absoluut en universeel 
karakter te geven? 
 Maar kan ik dan überhaupt nog wel een verklaring of een getuigenis afleggen als ik 
dergelijk pretenties moet laten vallen? Hoe getuigen dat de rede nooit zonder meer gelijk heeft en 
op het zelfde moment niet geloven in het gelijk dat ik heb het hier te komen verklaren? Hoe kan 
ik getuigen dat de pretentie van elke getuigenis onhoudbaar is en zelf niet in die val trappen die 
ik aan het deconstrueren ben? Hoe dit getuigenis dat elke getuigenis deconstrueert nog 'dragen', 
hoe het nog te 'verdragen'. Hoe er nog de drager, het subject van te zijn?  
 "En ik die hier op dit moment tegenover u aan het verklaren ben", - (met Derrida) aan het 
getuigen ben - dat elke getuigenis, elke verklaring, elk denken uitgaat van dit onmogelijk 'vanuit', 
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uitgaat van dat soort vragen dat virtueel het denken en het getuigen zelf op het spel zet en 
mogelijkerwijze vernietigt, "moet ik [mag ik, kan ik] die verklaring afleggen?" Hoe zou ik zo'n 
verklaring of getuigenis zelf (ver)dragen? En hoe zouden jullie als diegenen tot wie ik mij richt, 
het kunnen verdragen? 
 
Het zal al zijn opgevallen dat het spervuur van vragen dat ik hier op Derrida's denken africht, er 
in feite regelrecht vanuit dit denken zelf worden op afgericht. Zij behoren ook in dit oeuvre 
zonder meer tot de meest centrale vragen die er onophoudelijk, gesteld, bevraagd en gedecon-
strueerd worden. Het zou uiteraard interessant zijn het spoor van die vragen in Derrida's denken 
nauwkeurig na te trekken. Ik heb evenwel een ander spoor gekozen, een spoor waarbij de 
Derridiaanse tekst lijkt in te haken op een andere tekst, en wel met een 'haak', een 'enting' die 
trouwens ook hier reeds, in mijn eigen tekst, heeft plaatsgevonden, meer bepaald toen ik daarnet 
de frase citeerde: "En ik die hier op dit moment tegenover u aan het verklaren ben...mag ik die 
verklaring afleggen?". Het betreft een 'ent' uit een tekst die zich, op zijn manier, ook uitvoerig 
heeft gebogen over de onhoudbare intimiteit tussen denken en ethiek, wat ook daar niet kon 
beletten dat juist op die basis een ethiek - een praktische ethiek zelfs - werd gefundeerd: in de 
eerste plaats die van de psychoanalyse, maar tegelijk ook die van de moderniteit zonder meer. 
Glijden wij in die luttele pagina's binnen waar ons een auteur wacht die zich zelf voelt uitglijden 
over het onhoudbare zowel van zijn ethiek als van zijn hele discours daarover. Wagen we ons 
met andere woorden aan de lectuur van een bladzijde Lacan en trekken we die vreemde splijting 
na die die auteur zelf lijkt te treffen op het moment dat hij ons zijn 'splijting van het subject' 
uiteenzet. We zullen zien hoe hij zowel zijn splijting als zichzelf verliest op het moment dat hij 
daarover de scherpste verklaringen aan het afleggen is. Als 'drager' ('subjectum') van zijn eigen 
vertoog, zullen we hem tegen een vraag zien aanbotsen die hem plots dit drager/subject-statuut 
zonder meer ontzegt. Pas daar zullen we merken hoe gehoorzaam hij is aan die eigengereide 
imperatief waardoor volgens Derrida het denken zich moet laten gezeggen. Daar zal zichtbaar 
worden hoe Lacan een vraag 'bewaart' die hem tegelijk vernietigt. Laten we - met Derrida, met 
Lacan - denken wat het wil zeggen: "de vraag moet worden bewaard. Als vraag.". 
 
2. «Dat er slechts in het kwaad en door het kwaad een wet van het goede is,... 
 
"En ik die hier op dit moment tegenover u aan het verklaren ben [..], moet ik die verklaring 
afleggen?" Deze vraag zal minder retorisch zijn dan op het eerste gezicht mag lijken, en het is 
lang niet zeker dat Lacan ze ooit heeft beantwoord, al heeft hij ze zich in de loop van zijn oeuvre 
herhaaldelijk opnieuw gesteld. Die vraag zal er enkel "worden bewaard. Als vraag.". Op zijn 
manier zal Lacan blijken de 'wachter', de 'hoeder' van die onmogelijke vraag te zijn. Dit belet 
evenwel niet dat uitgerekend die vraag ons toegang zal bieden tot het vitale, centrale punt van 
zijn denken, tot dat punt van waaruit hij opereert en waar men aanvoelt hoe zijn denken een 
geste, een act is die haar "verantwoordelijkheid" opneemt en tegemoet komt aan dit archi-
originaire appel waardoor, aldus Derrida elk denken (die naam waardig) zich laat gezeggen.  
 Maar laat ik eerst de context schetsen waarin die vraag opduikt. Zij valt aan het eind van 
zijn 'les' van 23 maart 1960, tijdens één van de hoogtepunten in zijn seminarie over de ethiek van 
de psychoanalyse - een seminarie waarin hij een kritiek (of, zo je wil, een deconstructie) maakt 
van de hele (metafysische) denktraditie inzake ethiek. De vraag die hij zich genoodzaakt zal zien 
"als vraag" te bewaren, vloeit rechtstreeks voort uit het centrale punt van zijn toenmalige 
uiteenzetting, meer bepaald uit zijn besluit "dat er slechts in het kwaad en door het kwaad een 
wet van het goede is". 
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 En ik die hier op dit moment tegenover u aan het verklaren ben dat er slechts in het kwaad en door het kwaad 
een wet van het goede is, moet ik die verklaring afleggen?10 

 
In het hart van het ethische, in de kern van ons verlangen het goed te hebben en het goede te 
doen, treffen we niet het goede maar het kwade. Het fundament van de morele wet is niet het 
hoogste goede of het goede op zich; het is zelfs niet eens voldoende daar - neutraal - van een 
afwezigheid van het goede te gewagen; daar heerst, in de radicale zin van het woord, kwaad. Het 
ultieme goede waar wij zo naar verlangen en al onze wensen aan optrekken, bestaat niet. Niet dat 
er niet op een of andere manier een bevrediging van onze wensen en verlangens mogelijk zou 
zijn; alleen gaat die bevrediging - fundamenteel en structureel - voorbij aan het goede. Die 
bevrediging laat de (economische) orde van het goede en de 'goederen' (die van de spirituele, 
materiële, emotionele, culturele, ... 'waarden') achter zich; meer nog, zij betekent virtueel altijd 
ook de vernietiging van al wat waardevol en goed is. Die bevrediging van het verlangen, opgevat 
als wat jenseits van het goede gaat, noemt Lacan jouissance - een genieten dat in het licht van dit 
goede in principe enkel een kwaad kan zijn, maar waarop elk streven naar het goede - en dus elk 
ethisch streven - structureel op is gericht. Tot daar een korte impressie van het centrale thema in 
Lacans reflectie over de ethiek, zoals hij het ons in zijn seminarie 'verklaart', 'getuigt'. Het minste 
wat je bij zo'n extreme stelling kunt verwachten, is dat ze inderdaad de vraag oproept: moet ik 
(kan ik, mag ik) zo'n verklaring afleggen; moet ik (kan ik, mag ik) de 'drager', het 'subject' van dit 
getuigenis zijn ("dois-je [sup]porter ce témoignage?"). 
 Die vraag die Lacan hier aan zichzelf stelt, fungeert als climax en orgelpunt van een 
kleine uitweiding over Kant waarmee hij zijn les van 23 maart besluit. Tot die uitweiding lijkt hij 
beslist te hebben - zo is uit de context af te leiden - om op die manier die confrontatie met het 
extreme kwaad dat hij in de kern van de ethiek ontwaart, tenminste nog tot volgende les voor 
zich uit te kunnen schuiven. Als dit inderdaad zijn bedoeling zou zijn geweest, dan heeft hij in 
elk geval gefaald, want ook die Kant-kritiek brengt hem, even onverwacht als onvermijdelijk, in 
directe confrontatie met ditzelfde kwaad.  
 Het 'stap voor stap'- pad dat Lacans reflectie gaat, is hier inderdaad net tot vóór het thema 
van het radicaal kwaad gekomen, een stap waarvoor hij de naam 'Sade' heeft gereserveerd - Sade 
"[qui] dans l'ordre de l'articulation du problème éthique [..] a dit les choses les plus fermes, au 
moins concernant le problème qui se propose maintenant à nous". Alleen, hij zou het er pas de 
volgende les ("la prochaine fois") over hebben (SVII: 221). 
 Zoals daarnet al summier aangegeven, bevindt zich in het hart van die 'wet van het goede' 
een radicaal kwaadaardige jouissance, en precies het reële van dit genieten vindt in het macaber 
oeuvre van Markies de Sade zijn meest heldere illustratie. Daar wordt ons de reële dimensie 
getoond van wat de ethiek ons - idealistisch - belooft als ze het heeft over dingen als 'het hoogste 
goede' of 'het goede op zich'. Die laatste bestaan immers alleen als fantasma's en voeden enkel in 
die hoedanigheid het verlangen van de mens, dat zich alleen dankzij een morele wet kan 
waarmaken. Wanneer die fantasma's reëel zouden worden, wanneer de wet die de mens het 
goede belooft, diens verlangens ten volle zou bevredigen, dan zou die wet (en haar beloftes) niet 
zozeer worden vervuld als wel overtreden. De bevrediging van het verlangen ligt niet in het 
voltooien en vervullen van de wet maar in de transgressie ervan: meteen één van de 'revolu-
tionaire' inzichten die onze cultuur aan Freuds psychoanalyse te danken heeft en in Lacans 
jouissance-concept gestalte heeft gekregen. 
 Het genieten wint de goederen (of het hoogste goede) niet waar het verlangen zou op uit 
is, het verliest die, verspeelt of vernietigt die zelfs. En het zou daarenboven ook diegene die 
geniet (het subject van het genot) fataal in dit verlies met zich meesleuren, ware het niet dat die 
jouissance doorgaans puur fantasmatisch wordt beleefd en elk reëel karakter ontbeert. Het genot 

                                                 
     10 "Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner devant vous qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et 
par le mal, dois-je porter ce témoignage?" (Lacan, 1986: 223 [voortaan afgekort als SVII]). 
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is immers enkel mogelijk voor zover het tevergeefs en 'fake' is, en dit om de eenvoudige reden 
dat het subject zonder meer samenvalt met zijn verlangen - zoals één van de Lacaniaanse 
axioma's luidt. Niet langer verlangen (want reëel bevredigd zijn) zou er voor het subject op 
neerkomen er gewoon niet langer te 'zijn', kortom dood te zijn. Sades fantasma's tonen ons nu 
precies het dodelijke van zo'n reële bevrediging. Zij tonen ons de jouissance in haar volstrekt 
'gelukte' dimensie en confronteren ons derhalve met het reële van dat "point de visée" waarop 
ons verlangen is georinteerd. In die zin is het hele oeuvre van Sade, dat een libertijns pleidooi 
tegen elke vorm van wet is, zelfs als een soort tegendraads bewijs te interpreteren voor het feit 
dat de mens juist niet in staat is te leven zonder een wet die zijn verlangen beperkt en in banen 
leidt. Op zijn manier laat Sade ons zien hoe de fundamentele functie van de moraal er niet in 
gelegen is ons het hoogste goede te beloven, maar enkel en alleen het ons te verbieden. Juist dit 
verbod beschermt ons tegen datgene wat voorbij de 'wet van het goede' ligt en voor het subject 
niets anders dan de dood zou betekenen. De morele wet en de orde van het goede dienen niet om 
ons te geven wat ze ons beloven (het hoogste goede); integendeel, zij dienen om ons tegen die 
belofte in bescherming te nemen en ze onder verbod te stellen, juist opdat elke vorm van 
bevrediging nooit anders dan tevergeefs en 'fake' zou zijn - immers, pas haar 'fake' (wat Lacan 
noemt symbolische) karakter maakt de jouissance mogelijk en leefbaar. Een reële bevrediging 
van het verlangen, een echte jouissance, is in plaats van een hemel, een ware hel. Die helse 
jouissance is het centrale oriëntatiepunt van het verlangen dat wij zijn, en we kunnen dit maar 
zijn als de vervulling van dit verlangen, die jouissance, onder verbod wordt gesteld en als het 
kwaad gaat functioneren waartegen de morele wet zich als een dam moet opwerpen. In die zin is 
het 'harde' hart van de ethisch wet inderdaad het kwaad zelf. 
 Nu laat dit kwaad zich evenwel niet enkel in die wrede jouissance van een Sade 
betrappen maar evengoed in tal van andere, veel positiever ogende gegevens, zoals bijvoorbeeld 
in de naastenliefde. Het is juist die analyse van de naastenliefde die Lacan aan het uitwerken is 
op het moment dat hij een confrontatie met Sade tot de volgende les uitstelt en ter compensatie 
zijn publiek nog gauw op een kleine Kant-excursie trakteert. Zo beschouwd, lijkt die excursie 
wel geprangd te zitten tussen naastenliefde en sadisme, tussen hemel en hel, tussen het 
christendom en diens keerzijde. Het is daarom niet nutteloos eerst de hoofdlijnen van Lacans 
analyse van de naastenliefde summier op een rijtje te zetten, om pas dan van naderbij de tekst te 
lezen van die Kant-excursie die ons hier in het bijzonder interesseert. 
 Inderdaad, wanneer de naastenliefde voor Lacan diezelfde wrede jouissance in zich 
draagt als Sades fantasmagorieën, dan komt dit omdat ook dit soort liefde structureel gedragen is 
door een verlangen om tot voorbij het goede te gaan. Al wil die liefde op bewust vlak niets dan 
het goede voor de ander, op onbewust niveau neigt zij ertoe die orde van het goede te buiten te 
gaan en de limiet te overschrijden die haar toegang geeft tot dat domein van genot waar al wat 
goed is, achter zich wordt gelaten of lichtzinnig verspild. Lacan haalt kort twee christelijke 
mysticae aan die er in hun naastenliefde duidelijk blijk van geven voorbij het goede te gaan.  Hij 
citeert Angela di Foligno "[qui] buvait avec délice l'eau dans laquelle elle venait de laver les 
pieds des lépreux", alsook de gelukzalige Marie Allacoque "[qui] mangeait, avec non moins de 
récompense d'effusions spirituelles, les excréments d'un malade" (SVII: 221)11. Hoe gek en 
extravagant die voorbeelden ook mogen zijn, toch moet men ze volgens Lacan ten volle ernstig 
nemen, wil men er tenminste achter komen waar het in een ethiek om draait. 
 Freud zou daarentegen in die voorbeelden veeleer een bevestiging hebben gezien van de 
sterke reserve die hij tegen het christelijke naastenliefde-ethiek koesterde. Eisen dat iedereen 
houdt van iedereen en dat allen zich liefdevol aan allen 'geven', zoiets kan niet anders dan 
uitmonden in een immoreel en pervers universum, of het nu dat van Sade of dat van die 
                                                 
     11 Voor een grondiger bespreking van die Lacan-citaten, alsook van zijn gehele naastenliefde-theorie, zie het 
essay "«Du trou: 'x'»" in mijn essaybundel Wij Modernen - Essays over subject en moderniteit (Peeters, Leuven, 
1998) 
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christelijke mysticae is. Zonder ze daarom tot morele voorbeelden te verheffen, werpen die 
gevallen van naastenliefde, net als de Sadiaanse fantasma's, volgens Lacan toch een scherp licht 
op datgene wat een ethiek haar "gewicht" geeft. 
  En wat verleent een ethiek dan wel haar 'gewicht'12? De vraag dringt zich op omdat er 
we ons niet langer op een goede op zich kunnen beroepen om aan een ethiek haar gewicht, haar 
grond of haar fundament te geven. Grond en fundament vindt het menselijk subject slecht in de 
van elke reële grond afgesneden orde der betekenaars. Het subject is slechts een bestaan 
beschoren voor zover het is opgenomen in een autonoom functionerend verwijzingssysteem, in 
wat Lacan de symbolische orde noemt. Om die reden zou men kunnen denken dat de ethische 
wet waaraan het subject (van het symbolische) onderhorig is, in laatste instantie de symbolische 
betekenaarsorde zelf is en dat die ethiek samenvalt met de 'wet van het woord' die zich bij het 
subject als wet en functie van de 'vader' installeert (en op die manier ook dat subject als zodanig 
constitueert). En toch gaat de redenering hier niet op omdat zoiets als het symbolische 'zelf', 
binnen Lacans conceptualisatie, een contradictio in terminis is. Dit symbolische is een oneindig 
veld van andersheid - wat Lacan l'Autre noemt - waarin elke betekenaar onophoudelijk weer naar 
een andere verwijst en waarbij op zijn beurt die 'Andere' ook voor zichzelf steeds weer anders 
blijft. Als verglijdende orde van betekenaars stelt dit veld van andersheid voortdurend elke 
zelfheid uit, ook haar eigen zelfheid (als zijnde die van de Andere 'zelf'). 
 Om dit soort radicale alteriteit van de symbolische 'Andere' (dit is, niet technisch 
uitgedrukt, van de wereld waarin wij leven) in zijn consequenties door te denken, heeft Lacan, 
precies hier in zijn VIIde seminarie waarin we ons bewegen, het concept van "das Ding" gesmeed 
(SVII: 55-86). Nog vóór het primitieve driftwezen (dat nog geen subject is) zich inschrijft in de 
symbolische orde (en daardoor pas een subject wordt), is er al iets onherroepelijk verloren 
gegaan dat niettemin het oriëntatiepunt blijft voor het subject dat zich in dit symbolisch 
universum te realiseren heeft. Heel zijn (symbolische) wereld organiseert zich rond dat (reële) 
"Ding", dat weliswaar door de wet die aan het subject diens bestaan verzekert, is uitgestoten en 
onder verbod gesteld, maar dat juist daarom, als het domein van zijn jouissance, aan het 
verlangen dat dit subject is, zijn 'point de visée' geeft. Het is dan ook dit "Ding" dat aan de 
morele wet haar "gewicht" geeft. De inzet van de ethiek, de inzet van onze zoektocht naar het 
goede, is dat reële 'object' van ons verlangen dat er al was nog vóór wij er als subject (van een 
betekenaarsketen) waren, en dat ons als subject zou doen desintegreren in het geval ons 
verlangen door dit ultiem 'object' reëel zou worden bevredigd. Het is dit reële dat het subject en 
zijn (symbolische) wet hun 'gewicht' verleent en hun bestaan binnen de verglijdende orde van 
betekenaars een gravitatiekracht geeft. Deze 'intieme exterioriteit' waarrond het subject draait, 
deze "extimité" (SVII: 167), is het domein van zijn jouissance, het domein van wat altijd al is 
uitgesloten en verboden maar precies in die hoedanigheid de oorzaak van zijn verlangen vormt - 
let wel: van het verlangen dat het subject is. 
 Men begrijpt nu beter waarom het juist die gekke voorbeelden van naastenliefde zijn die 
ons op het spoor van de verborgen betekenis van dit christelijk gebod brengen. De 'naaste', die 
we naar de woorden van dit gebod moeten beminnen als onszelf, is immers niet zozeer onze 
gelijke ("semblable") als wel die altijd al nabije 'extimiteit' van das Ding waarrond ik - zowel als 
                                                 
     12 Men kan zich de vraag stellen waarom Lacan hier precies van "gewicht" spreekt en ook verder, in de loop van 
zijn seminarie-jaar, meerdere keren op die term insisteert (zie onder meer SVII: 28, 129, 130, 202)? Men heeft soms 
de indruk dat die term "poids" de hele afgrondelijke problematiek van de ethiek, die in Lacans seminarie komt bloot 
te liggen, wat moet neutraliseren en zelfs bezweren. Dat enerzijds de ethiek zich niet langer gegrond kan weten in 
een reëel 'goede op zich', betekent anderzijds nog niet dat zij totaal lichtzinnig in het ijle zou zweven. Integendeel, 
de hele inzet van Lacans VIIde seminarie bestaat erin duidelijk te maken dat de ethiek desondanks haar gewicht 
heeft. En al is het reële dan niet meer de grond van de ethiek, het maakt toch haar hele 'gewicht' uit. Het 
semantische spel met de term 'gewicht' laat Lacan toe te stellen én dat het reële niet langer de grond is van de 
(symbolische) ethiek, én dat die (symbolische) ethiek toch niet in zichzelf rust maar zijn 'gewicht' ontleent aan 
datgene waar hij voorgoed van afgesneden is, met name datzelfde reële. 
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de ander - als subject ben geconstitueerd, precies omdat het onder verbod is gesteld. Het 
naastenliefde-gebod is dus hoegenaamd niet te reduceren tot een imaginaire wet dat mij naar de 
ander doet verlangen 'als naar mezelf'. Wie ik in de naastenliefde op het oog heb, is niet mijn 
gelijke maar mijn naaste, en die situeert zich jenseits van elke imaginaire gelijkenis met de ander 
en zelfs jenseits van mijn eigen gelijkenis met mezelf, van mijn eigen (imaginaire) identiteit. De 
naaste staat voor datgene mij meer nabij, meer 'naast' is dan ik mijzelf 'nabij' ben: het al altijd 
verloren object van verlangen dat das Ding is. Uitgerekend daarom ben ik, uit liefde of verlangen 
mij aan anderen te geven, in staat de limieten van mijn eigen identiteit te overschrijden om me 
zodoende, dodelijk genietend, te verliezen in mijn verlangen. 
 Dit alles belet echter niet dat die naastenliefde, in haar concrete realiseren, wel degelijk 
de vernietiging van alles wat liefdevol is - en van elke mogelijkheid tot liefde überhaupt - met 
zich zou brengen, en Freud had hoe dan ook groot gelijk terug te deinzen voor de wreedheid die 
in zo'n gebod schuilging. En toch had hij volgens Lacan ongelijkheid blind te blijven voor de (al 
bij al niet al te verborgen) manier waarop dit gebod, juist in zijn wrede dimensie, het "point de 
visée" van het menselijk verlangen affirmeert. Hij had ongelijk blind te blijven voor de het feit 
dat daar, in dit christelijk gebod, voor het eerst in de geschiedenis het verlangen als zodanig tot 
het niveau van de ethiek werd toegelaten. Daar werd immers, voor het eerst in de geschiedenis 
van de ethiek, het (tot op vandaag nog heersend) traditionele "hedonisme" doorbroken - 
"hedonisme" dan in de brede zin van het woord (SVII: 218) doorbroken. In de waaier van diverse 
gestalten die het heeft aangenomen (het historisch hedonisme, het stoïcisme, de Platoonse, 
Aristotelische en christelijke ethiek, het humanisme, het utilitarisme) denkt dit 'hedonisme' de 
ethiek steevast vanuit het exclusieve primaat van het lustprincipe: wat de morele wet ons belooft, 
is in laatste instantie in een lustbrengende goedheid gefundeerd. Pas met Freud werd de moderne 
mens gedwongen zich niet meer vanuit zo'n voorafgegeven antwoord op zijn verlangen te 
verstaan, maar exclusief vanuit zijn verlangen als zodanig, vanuit zijn ten enen male onherroepe-
lijk onbevredigbaar verlangen, welke beloftes het zich verder ook op de mouw laat spelden. De 
ethische dimensie van een handeling is niet langer gegrond in haar object of haar doel maar enkel 
en alleen in het onvervulbaar, 'tevergeefse' verlangen waardoor ze wordt aangestookt. 
 Waar de hele ethische traditie alles in het werk heeft gesteld om dit ijdele verlangen 
ondergeschikt te maken aan iets hogers, iets stevigers, iets dat tenminste op zich bestond, wordt 
het sinds Freud - en dit voor het eerst in de geschiedenis - juist een ethisch pluspunt om precies 
niet aan dit ijdel, onmogelijke verlangen te verzaken. Integendeel zelfs, men moet verlangen, 
men mag niet toegeven op het vlak van zijn verlangen ("[ne pas] céder sur son désir"; SVII: 370). 
Men moet bijgevolg affirmatief de 'ijdelheid' van het verlangen op zich nemen en aanvaarden dat 
de bevrediging van het verlangen enkel een wankele en fundamenteel 'fake' jouissance is, waarin 
het subject zich niet kan 'installeren' zonder daarbij als subject teloor te gaan. In plaats van het 
lustprincipe, heeft men voortaan het doodsprincipe als ethisch beginsel te assumeren: men heeft 
het affirmatief op zich te nemen dat de wet van het verlangen waaraan wij (hoe dan ook) beant-
woorden, ons nooit de volheid van het leven zal schenken maar steeds een radicale 
onvolkomenheid, die zich op meest paradigmatische wijze aan ons openbaart op het moment dat 
we gaan sterven. Men zal van de wet moeten houden als van hetgeen ons onze eindigheid, onze 
sterfelijkheid en in die zin zelfs onze 'dood schenkt'.13 
 Een ethiek moet het menselijk verlangen niet zozeer geven waar het om vraagt, als wel 
die mens juist zijn verlangen zelf gunnen. Uit liefde voor de mens moet een ethiek zich ervan 
weerhouden de wensen en verlangens van de mens te vervullen. Al kan die mens niet anders dan 
op die ethiek beroep doen en zich aan haar wet vastklampen, toch moet die ethiek van haar kant 
diezelfde mens loslaten14 waar hij wordt geconfronteerd met zijn verlangen zelf en (dus) met zijn 
                                                 
     13 Op zijn manier problematiseert Derrida dit "donner la mort" in Derrida, 1992. 

     14 Reeds in de tweede les van dit VIIde seminarie, wanneer Lacan zijn stelling aankondigt dat het "gewicht van 
de ethiek" (SVII: 28) en de eigenlijke "action morale" in het reële gesitueerd moeten worden (en dus, zoals later zal 
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onmogelijk genieten - wat impliceert dat zij de mens in zijn onherleidbare singulariteit moet 
bevestigen. Universele regels gelden immers niet langer voor dat domein dat, ook al is het voor 
het subject zelf ontoegankelijk, hem toch het meest nabij, het meest 'naast' is: het domein van 
zijn jouissance. Uit mensenliefde of, exacter, uit naastenliefde, moet een ethiek de mens 'laten' 
wat hem het meest 'naast' is, het terrein van zijn "extimité" dat hem door de wet is ontzegd en, 
juist daarom, de plaats van zijn genieten betreft waarin hij, in zijn radicale singulariteit, aan de 
universele wet ontsnapt.15 Uit naastenliefde moet een ethiek hem het "kwade" van zijn jouissan-
ce gunnen, dit 'kwade waarin en waardoor elke wet van het goede bestaat' (SVII: 223). 
 Ziehier een ethiek die zich denkt vanuit haar eigen eindigheid, vanuit haar eigen 
onvermogen het subject datgene te geven waarom het vraagt: een goed dat zijn verlangen zou 
stillen. Dit soort ethiek 'bemint' en respecteert het verlangen van de mens door hem te bevestigen 
als zijnde niets dan onvrede en verlangen. Een ethiek die die van de psychoanalyse is, 'bemint' en 
respecteert de mens met dit eigengereid soort naastenliefde van haar en laat daarom, binnen de 
spreekruimte van de kuur, het verlangen van de analysant zo tomeloos mogelijk zijn gang gaan. 
Maar precies door ook het verbod te beamen dat het verlangen onherroepelijk in zijn greep 
houdt, respecteert ze tegelijk hoe dit laatste is georiënteerd op wat voorbij de wet ligt en staat op 
die manier het subject toe zich uit te leveren aan - zich (gelukkig tevergeefs) te verliezen in - dat 
lichtzinnige genot dat aan zijn ethiek haar "gewicht" verleent. 
 
Maar is dit soort ethiek als erkenning van en respect voor het onmogelijk verlangen, zelf wel 
mogelijk? Kan men wel het genot van een mens beminnen en respecteren? En vooral, kan men 
zo'n liefde als ethische regel voorschrijven? Kan men pleiten en getuigen voor dit soort ethiek? 
Kan men ten gehore van iedereen zeggen dat men moet beminnen, dat men de mens moet 
respecteren tot in diens 'point de visée' van zijn verlangen, tot in diens singuliere jouissance die 
aan elke symbolische en ethische wet ontsnapt? Hoe kan men dit pleidooi voor het singuliere van 
het verlangen aan iedereen verkondigen en het op die manier zelfs tot ethische wet proclameren? 
Wat kan er dan nog van die singulariteit overblijven? En - erger misschien - wat doet diegene die 
zoiets voor de goegemeente ten beste geeft anders dan zich voor een God uitgeven, voor iemand 
die zich buiten en boven de wet verheven waant en van daaruit de mensen hun wetsovertreding 
(hun jouissance) 'toestaat' - precies de positie van waaruit Sade zijn perverse ethiek op ons 
afvuurt en de wet tot louter object van genot maakt. Wat doet zo iemand anders dan de 
eindigheid die hij tot uitgangspunt van zijn ethiek wil maken, met de voeten treden en loochenen, 
precies in en door het pleidooi pro dat hij ervoor aan het houden is? U ziet, de vraag is er niet 
eenvoudiger op geworden: hoe van de mens houden en hem respecteren, hoe datgene affirmeren 
wat ons door de naastenliefdegebod wordt getoond, zonder in de perverse strikken (als 
bijvoorbeeld die van een Sade) te trappen?  
 En met die vraag vallen we prompt terug in onze tekst waar Lacan bezig is in Sade 
datgene op het spoor te komen dat hem, Lacan, aan de valkuil van een Sadiaanse perversie moet 
helpen ontsnappen; zoals hij ook in zijn reflectie over de naastenliefde op zoek was naar een 
manier om aan de christelijke perversie te ontsnappen. We treffen Lacan hier dus opnieuw als 
tussen hamer en aambeeld, geprangd als hij zit tussen Sade en het evangelie. En we zullen hem 
zien vallen op het zelfde moment als waarop hij ons duidelijk maakt dat ook Kant, dat "si 

                                                                                                                                                         
blijken, in de jouissance), stelt hij uitdrukkelijk dat het ethisch engagement van de analyticus de analysant op de 
drempel daarvan moet achterlaten: "[...] je pointe déjà que l'action morale nous pose des problèmes précisément en 
ceci que, si l'analyse y prépare peut-être, en fin de compte elle nous laisse à sa porte. [...] Je dirai tout de suite que 
les limites éthiques de l'analyse coïncident avec les limites de sa praxis. Sa praxis n'est que prélude à une action 
morale comme telle - ladite action étant celle par laquelle nous débouchons dans le réel." (SVII: 30) 

     15 Hoe singulier Lacan die jouissance ook opvat, dat belet niet dat ze, juist in die hoedanigheid, politiek moet 
worden gedacht. Zie bijvoorbeeld Lacan, 1974: 54: ""Laisser cet Autre à son mode de jouissance, c'est ce qui ne se 
pourrait qu'à ne pas lui imposer le nôtre, à ne pas le tenir pour un sous-développé." 
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sympathique personnage" (SVII: 130), hem niet voor zijn val zal kunnen behoeden. Ziehier dan 
ook de val van waaruit hij zijn eigen 'ware' woord tot ons richt. Ziehier de afgrond van waaruit 
hij ons ethisch over ethiek spreekt.  
 
3. .., moet ik die verklaring afleggen?» 
 
Aan het eind van die les van 23 maart 1960 stelt Lacan de 'drempel Sade' die hij nog te nemen 
heeft, uit tot volgende keer. Hij was van plan geweest het hele Sadiaanse instrumentarium klaar 
te stellen om aan de hand daarvan het 'gewicht' van de ethiek meetbaar te maken, maar hij moet 
constateren dat hem daarvoor eenvoudig te weinig tijd rest. Om alvast de problematiek wat voor 
te bereiden, grijpt hij dan maar, in een korte excursie, terug naar het Kantiaanse instrumentarium. 
Dát kan hij inderdaad snel doen, aangezien hij de Kant-referentie waarover hij het wil hebben, 
vroeger reeds uitvoerig ter sprake heeft gebracht (SVII: 129-131). Het betreft twee voorbeeld-
situaties die Kant aanhaalt in zijn Kritik der praktischen Vernunft16 om ermee de reële mogelijk-
heid van de morele vrijheid te illustreren. Voor Kant is het immers de morele rede zelf die het 
"gewicht van de wet" uitmaakt ("le poids de la loi", SVII: 222). Als redelijk wezen is de mens in 
staat zijn passies en andere 'pathologische' motieven te beheersen om zodoende enkel nog naar 
de categorische imperatief te luisteren - naar die wet dus die samenvalt met zijn eigen vrijheid. 
Om het 'gewicht' van die vrije redelijkheid te illustreren, dist Kant een dubbelverhaal op dat 
Lacan als volgt samenvat (SVII: 222): 
 
 La première concerne le personnage mis en posture d'être à la sortie exécuté, s'il veut aller trouver la dame qu'il 

désire illégalement [..]. L'autre cas est celui de quelqu'un qui, vivant à la cour d'un despote, est mis dans la 
posture, ou de porter un faux témoignage contre quelqu'un qui y perdra sa vie, ou, s'il ne le fait pas, d'être lui-
même exécuté. 

 
Voor Kant is het duidelijk: eenmaal oog in oog met de dood, zal het eerste personage wel niet 
langer durven beweren dat hij zijn eigen passies onmogelijk de baas kan; zijn terugdeinzen voor 
de galg bewijst de facto dat de mens inderdaad vrij kan zijn tegenover de eisen van zijn passies. 
Het tweede personage zal ons daarenboven - a fortiori - een vrijheid laten kennen die niet langer 
in een doodsangst is gefundeerd; daar wordt een vrijheid voorgeschoteld die in staat is haar eigen 
wet (de categorische imperatief), boven de wetten van het levensbehoud te verkiezen ("le sujet 
envisagera d'accepter la mort au nom de l'impératif dit catégorique", ibid.). 
 Voor Lacan is dit evenwel niet zo duidelijk. Wie deze illustratieve situaties verder 
doordenkt komt zijns inziens algauw tot heel andere conclusies inzake het ware 'gewicht' van de 
ethiek. Zo merkt hij op dat Kant in het eerste verhaal, ongearticuleerd, de lust die de man met 
zijn dame kan beleven en de pijn die hem de galg kan opleveren onder dezelfde noemer plaatst 
("homogénéise"). Kants interpretatie van het verhaal gaat dus integraal uit van het primaat van 
dat 'hedonistische' lustprincipe waarover we het hierboven al hadden. Het volstaat evenwel, aldus 
Lacan, het primaat even naar het doodsprincipe (en dus naar de jouissance) te doen overhellen, 
om het voorbeeld meteen nietig te verklaren : 
 
 il suffit que, par un effort de conception [een 'effort' die Lacan in dit seminarie zelf onderneemt], nous fassions 

passer la nuit avec la dame de la rubrique du plaisir à celle de la jouissance, en tant que la jouissance [..] 
implique précisément l'acceptation de la mort, pour que l'exemple soit anéanti. (ibid.) 

 
Wat maakt het 'gewicht' uit van de ethische keuze van het personage? Niet noodzakelijk het lust- 
of levensprincipe, zoals Kant veronderstelt. Want het personage kan ook voor het ultieme 'point 
de visée' van zijn verlangen kiezen, dit is voor zijn jouissance - wat betekent dat het opteert voor 

                                                 
     16 Kant, 1989: 139-140 (A 53-54 in originele paginering). Voor een korte, heldere bespreking van Lacans 
commentaar bij die Kant-passage, zie ook Julien, 1995: 87-92. Voor een grondiger studie, zie Zupan_i_, 1995. 
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zijn symbolisch (en in extremis zelfs reëel) verdwijnen als subject. De praktische rede en de 
morele wet kennen immers, zo stelt Lacan in het spoor van Freud, hun doel niet in zichzelf maar 
buiten zichzelf. Hun 'gewicht' ligt in laatste instantie niet in henzelf, maar in datgene waarvoor 
zij dienen en dat niet enkel - zoals Kant beweert - buiten de fenomenale orde ligt, maar buiten de 
orde van het goede zonder meer. Voorbij de wet die onze eindige fenomenaliteit beheerst, is er 
niet het goede van een eeuwig noumenon - zoals Kant zou willen - maar enkel het 'kwaad' van 
het genot. Het goede dat de wet belooft, bestaat niet, tenzij als wat onder verbod staat en dit 
verbod (zoals ook de hele wet zelf) vindt zijn bestaansreden enkel in het 'kwaad' van de 
jouissance, of zoals Lacan het hier uitdrukt: "si la loi morale est susceptible de jouer ici quelque 
rôle, c'est précisément à servir d'appui à cette jouissance" (SVII 223). En Lacan wijst er dan 
nogmaals op dat ook het christendom zoiets al had doorzien (of toch minstens voorvoeld), 
bijvoorbeeld in wat Paulus schrijft in zijn beroemde 7de hoofdstuk van de Romeinerbrief, waar 
hij analyseert hoe het pas door de wet is dat de zonde echt is beginnen bloeien en excessief en 
"mateloos" zondig is kunnen worden.17 Het is dus best mogelijk dat ons personage zich van de 
wet en zijn verboden wilde bedienen, enkel en alleen om nog beter van de transgressie ervan te 
kunnen genieten. En juist dit laatste aspect geeft, aldus Lacan, de morele wet haar ultieme 
'gewicht'. 
 In het tweede verhaal ontwaart Lacan, ten aanzien van het eerste, een subtiele logische 
verglijding, die ongezien moet bijdragen tot het a fortiori-effect dat hij met dit dubbelverhaal 
("double apologue") op het oog heeft: 
 
 Dans le premier cas, plaisir et peine nous sont présentés comme un seul paquet à prendre ou à laisser, 

moyennant quoi on ne s'expose pas au risque, et on renonce à la jouissance. Dans le second, il y a plaisir ou 
peine. Ce n'est pas peu que d'avoir à le souligner, car ce choix est destiné à produire devant vous un certain effet 
d'a fortiori, qui a pour résultat de vous leurrer sur la véritable portée de la question. (Ibid., Lacan onderlijnt) 

 
In het eerste geval blijft de keuze waarvoor de man zich gesteld weet binnen de grenzen van het 
lustprincipe. Kiest hij ervoor de nacht door te brengen met zijn dame, dan zal hem dat lust (de 
liefdesnacht met haar) en onlust (de galg) opleveren. Ook wanneer hij de andere keuze maakt, is 
er lust (hij blijft in leven) en onlust (hij verzaakt aan het genot van zijn liefdesnacht). De 
keuzemogelijkheid staat dus toe een rekensom te maken: de ene lust (of onlust) kan tegen de 
andere worden afgewogen. En de betrokkene merkt dan ook onmiddellijk, aldus Kant, dat één 
liefdesnacht niet kan opwegen tegen het boude feit in leven te kunnen blijven. Voor Kant is 
daarmee dan ook bewezen dat het menselijk handelen vrij is en in laatste instantie niet wordt 
gedetermineerd door de passies waaraan het zich zo onderhevig kan weten. 
 In het tweede geval is die rekensom heel wat minder evident. Daar moet de man kiezen 
tussen lust of onlust. Legt hij een valse verklaring af, zal hem dat lust opleveren aangezien hij zo 
zijn eigen vel kan redden. Doet hij dat niet, rest hem enkel en alleen onlust, en wel de meest 
extreme onlust: de dood. Dat hij desondanks de mogelijkheid kan overwegen die dood te kiezen 
om toch maar niet ontrouw te moeten zijn aan de categorische imperatief, bewijst voor Kant het 
feit (het 'Faktum') van de vrije, zuivere redelijkheid: de rede blijkt in staat zich niet te laten 
bepalen door de wetmatigheden van het fenomenale, zelfs niet als daar de dood in het spel is; zij 
luistert in laatste instantie enkel naar de wet die ze zichzelf oplegt. Alleen heeft de man, in dit 

                                                 
     17 "Tout un chacun s'apercevra en effet que, si la loi morale est susceptible de jouer ici quelque rôle, c'est 
précisément à servir d'appui à cette jouissance, à faire que le péché devienne ce que saint Paul appelle 
démesurément pécheur. Voilà ce qu'en cette occasion Kant ignore tout simplement" (SVII: 223)  
 Voor de verwijzing naar Paulus, zie onder meer Rom. 7, 7-8: "Betekent dit dat wet en zonde hetzelfde 
zijn? Volstrekt niet! Maar wel is het waar, dat ik de zonde niet heb leren kennen tenzij door de wet. Ik zou van de 
begeerte geen weet hebben [of, in de oude Statenvertaling (1923): want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten 
zonde te zijn], als de wet niet zei: Gij móógt niet begeren. Het is de zonde die gebruik heeft gemaakt van het gebod 
om de begeerte in mij op te wekken. Zonder de wet is de zonde dood." (Willibrord-vertaling, 1975). 
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tweede geval, geen rekensom gemaakt. Hij heeft lust en onlust niet tegenover elkaar afgewogen 
naargelang de mogelijkheden waartussen hij de keuze had. Integendeel, hij heeft blijk gegeven 
van geen enkele rekensom - en zelfs van geen enkele (fenomenale) lust - afhankelijk te zijn. Hij 
is niet uitgegaan van een vastgesteld 'gewicht' alvorens te kiezen tussen twee ethische houdingen. 
Hij heeft onmiddellijk het (niet-fenomenale) 'gewicht' van de mogelijkheid zelf om te kunnen 
kiezen gevoeld en heeft, even onmiddellijk als radicaal, voor die mogelijkheid gekozen; hij heeft 
voor niets anders dan voor zijn eigen praktisch redelijk vermogen zelf gekozen - voor zijn rede 
als zodanig die zich niet langer door welk (fenomenaal) meetbaar gewicht ook laat gezeggen.  
 Tussen de beide verhalen heeft Kant een (valse) analogie gesuggereerd als zou de 
rekensom van het eerste geval ook voor het tweede opgaan; op die manier zou het meer 
aanvaardbaar lijken dat daar een man uit vrije wil een keuze kan maken die hem niettemin zijn 
kop kost. En dit terwijl reeds het eerste geval in tegenspraak is met Kants eigen concept van 
ethiek, dat het 'gewicht' ervan radicaal loskoppelt van elke vorm van 'rekenen met gewichten' - 
een loskoppeling die voor Kant zonder meer de noodzakelijke mogelijkheidsvoorwaarde voor de 
vrijheid is. Door een (valse)) analogie heeft de evidente rekensom van het eerste geval het 
volstrekte gebrek aan evidentie bij het tweede moeten verbergen. 
 Toch zit er volgens Lacan in dat dubbelverhaal van Kant nog een andere adder onder het 
gras, en pas die zorgt er echt voor "[que cette analogie] a pour résultat de [nous] leurrer sur la 
véritable portée de la question" (ibid.). Meer bepaald draagt die (valse) analogie ertoe bij de 
aandacht van de lezer over één kapitale vraag heen te doen glijden - een vraag die oprijst bij het 
probleem dat in het tweede verhaal wordt voorgelegd. Wie heeft men namelijk op het oog als 
men de vraag stelt of men een despoot moet gehoorzamen die het bevel geeft vals te getuigen. Is 
dit het subject van de algemene ethiek-regel, diegene dus die er vrij aan gehoorzaamt, of is dit 
het object van de ethische handeling, diegene voor wie zij iets goeds oplevert. Natuurlijk, voor 
Kant zou dit onderscheid onnodig en misleidend zijn, omdat voor hem die beide, subject en 
object van de ethiek, principieel één en dezelfde vrije redelijke mens is. Diegene tegenover wie 
de ethische regel iets goeds wil doen, is precies het subject zelf van die regel, het universele 
zowel als het particuliere subject: de vrije, verlichte mens die er zich van bewust is dat de regel 
waaraan hij zich onderwerpt, die van zijn eigen rede is. Voor Lacan daarentegen is dat 
onderscheid allesbehalve onnodig of vals, aangezien voor hem het object van de ethiek lang niet 
zonder meer gelijk is aan diens subject. Ethiek is immers (net zoals elk verlangen) gericht op een 
object dat voorbij (jenseits) het subject ligt, een object dat het subject meer nabij (meer 'naast') is 
dan het zichzelf nabij is, met name das Ding dat voor het domein van de jouissance staat. Dit 
object van verlangen - of dat verlangen nu ethisch is of niet - zal door het subject nooit worden 
bereikt, zelfs niet wanneer het uitdrukkelijk zichzelf tot 'object' van verlangen zou nemen. Voor 
het subject zal het verlangde object onherroepelijk het altijd al verloren object blijven dat juist in 
die hoedanigheid het verlangen aanvuurt en er een ethisch 'gewicht' aan geeft.  
 Het is in dit opzicht dus helemaal niet overbodig zich de vraag te stellen wie men nu 
precies viseert met de vraag of ik mijn despoot moet gehoorzamen die mijn opdraagt "de porter 
un faux témoignage contre quelqu'un qui y perdra sa vie": heeft men mij op het oog die voor het 
dilemma staat wel of niet conform te zijn met wat de algemene regel eist, of is het de ander op 
wiens rechten ik al dan niet een aanslag zou mogen plegen? Lacan maakt dat dilemma scherper 
door het lichtjes te wijzigen of, exacter zelfs, door er een tikkeltje waarheid aan toe te voegen. 
Wat te zeggen indien de despoot me vraagt een waar getuigenis af te leggen tegen iemand die 
daardoor de doodstraf kan krijgen?  
 
 De quoi s'agit-il? Que j'attente aux droits de l'autre en tant qu'il est mon semblable dans l'énoncé de la règle 

universelle, ou s'agit-il en soi du faux témoignage? Et si par hasard je changeais un peu l'exemple? Parlons d'un 
vrai témoignage, du cas de conscience qui se pose si je suis mis en demeure de dénoncer mon prochain, mon 
frère, pour des activités qui portent atteinte à la sûreté de l'État? Cette question est bien de nature à déporter 
l'accent mis sur la règle universelle. (SVII: 223) 
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Op het eerste gezicht heeft Lacan alleen de mogelijkheid van de 'rekensom' opnieuw ingevoerd, 
de mogelijkheid de zaken tegen elkaar af te wegen. Nu moet ik immers kiezen tussen twee 
waarheden: ofwel blijf ik trouw aan de ware wet die mij verbiedt te liegen, ofwel kies ik voor de 
waarheid in de ander die mijn naaste is en die door de officiële wetsorde waartoe ik behoor, 
wordt bedreigd. Die beide 'waarheden' laten zich echter niet langer tegenover elkaar afwegen, 
aangezien de ene universeel is en de ander dat in het geheel niet is. Exacter, de ene is waar omdat 
zij universaliseerbaar is, terwijl de andere een waarheid betreft die principieel aan het universele 
ontsnapt. De ene waarheid is Kantiaans, de andere is die welke Lacan zich heeft opgedragen te 
denken of minstens in kaart te brengen. Die andere soort waarheid18 is inderdaad niet langer 
Kantiaans, aangezien ze zich niet laat funderen in het subject maar enkel in het object - niet 
zozeer in om het even welk object als wel in dat onachterhaalbaar, niet te objectiveren 'object' dat 
Lacan hier in zijn zevende séminaire 'das Ding' noemt. Die waarheid is niet langer gefundeerd in 
de universaliteit van het subject, maar in de radicale singulariteit van diens object - geen 
waarheid dus die ik nog met anderen zou kunnen delen maar die mij juist aan hen onttrekt, zij het 
niet zonder de tol van een radicale onmededeelbare eenzaamheid. 
 Gaan we nader in op Lacans variant van Kants tweede verhaal. Stel bijvoorbeeld dat ik 
er, binnen de premissen van dit verhaal, voor kies een ware getuigenis af te leggen. In dat geval 
heb ik voor de 'eerste', Kantiaanse soort waarheid gekozen en beschouw ik de medemens die hier 
in het geding is als mijn 'gelijke'. Door gehoorzaam te zijn aan de categorische imperatief, zo 
redeneert de Kantiaan die ik dan ben, ben ik ervan overtuigd mij te onderwerpen aan die ene 
emancipatorische rede waaraan alle mensen deelhebben en waardoor allen als 'gelijken' met 
elkaar kunnen omgaan. Of, uitgaand van de utilistaristische variant van dit soort ethiek: indien 
het merendeel van de mensen ervoor opteren in dat geval een ware getuigenis af te leggen, dan 
kan dit moeilijk anders dan het beste voor allen zijn. Dat dit voor die singuliere man waarover ik 
een waar getuigenis heb afgelegd, dan de dood betekent, kan worden beschouwd als een even 
tragisch als onvermijdelijk offer waardoor nu eenmaal af en toe een universele (noumenale) 
waarheid (fenomenaal) wordt bezoedeld. 
 Kies ik daarentegen voor de alternatieve positie in dit morele dilemma en weiger ik een 
(ware) getuigenis af te leggen, dan kies ik voor mijn 'naaste'. Ik kies voor de ander in zoverre hij 
ontsnapt aan de universele regels waardoor iedereen de 'gelijke' is van iedereen. Ik kies niet voor 
de 'gelijke' in de ander, maar voor de 'naaste', dit wil zeggen voor datgene wat voorbij (jenseits) 
zijn (en ook mijn) identiteit ligt. Ik kies dus, in mijn verhouding tot mijn medemens, voor 
hetgeen voorbij de wet ligt, met name de jouissance. Uit ethische overwegingen gun ik mijn 
naaste zijn singuliere genot waardoor hij buiten het universele (van de ethische wet) valt. In 
naam van de ethiek, maar zonder daarbij zelf buiten de grenzen van de morele wet te gaan staan, 
sta ik de ander - mijn naaste - een transgressie van de wet toe. Ik laat het kwade dat de jouissance 
is toe, ik affirmeer het zelfs als het 'point de visée' van mijn ethisch verlangen. Ik beaam dat de 
zin van ethiek in laatste instantie buiten het domein van de ethiek valt en voorbij het goede ligt; 
dat haar zin niet is gelegen in haar (noumenale) volheid aan zin maar in wat, vanuit haar kant 
gezien, alle zin vernietigt en de radicale onzin van het kwaad is. Ik affirmeer datgene waartoe de 
wet dient: genot. Ook al kan een ethiek nooit anders dan dit genot onder verbod stellen, toch vind 
ik dat die ethiek moet beseffen dat zij het evenmin ooit zal uitroeien, integendeel; door haar 

                                                 
     18 "Cette vérité que nous cherchons dans une expérience concrète [met name die van een psychoanalyse] n'est 
pas celle d'une loi supérieure. Si la vérité que nous cherchons est une vérité libératrice, c'est une vérité que nous 
allons chercher à un point de recel de notre sujet. C'est une vérité particulière. [..] Le Wunsch [als een gestalte van 
die 'vérité' waarnaar de psychoanalytische ervaring op zoek is] n'a pas le caractère d'une loi universelle, mais au 
contraire de la loi la plus particulière - même s'il est universel que cette particularité se rencontre chez chacun des 
êtres humains." (SVII: 32-33) 
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eigen grenzen, haar eigen eindigheid te affirmeren, moet de ethiek tegelijk de mens ook op een 
of andere manier zijn verlangen 'laten', het kwaad van zijn genot incluis. 
 
 Et moi, qui suis pour l'instant en train de témoigner devant vous qu'il n'y a de loi du bien que dans le mal et par 

le mal, dois-je porter ce témoignage? Cette Loi fait de la jouissance de mon prochain le point pivot autour 
duquel oscille, à l'occasion de ce témoignage, le sens de mon devoir. Dois-je aller vers mon devoir de vérité en 
tant qu'il préserve la place authentique de ma jouissance, même s'il reste vide? Ou dois-je me résigner à ce 
mensonge, qui, en me faisant substituer à toute force le bien au principe de ma jouissance, me commande de 
souffler alternativement le chaud et le froid? - soit que je recule à trahir mon prochain pour épargner mon 
semblable, soit que je m'abrite derrière mon semblable pour renoncer à ma propre jouissance. (Ibid., einde van 
het seminarie van 23.03.1960) 

 
Ziehier dan eindelijk de vraag waarmee ik Lacan in mijn eigen uiteenzetting heb geïntroduceerd. 
Die vraag blijkt nu eenvoudig het effect te zijn van het feit dat Lacan de situatie van zijn 
gemodificeerd Kant-verhaal toepast op zichzelf, op het 'subject' van zijn eigen discours. En zie, 
meteen valt het 'gewicht' van de wet hem genadeloos in de nek. In het verhaal moet de man in 
kwestie, in het geval hij voor de naastenliefde opteert, bovenal zwijgen en vooral geen getuigenis 
afleggen. Wil hij zijn naaste bijstaan, dan moet hij verzaken aan de universele orde van het 
vertoog als zodanig, aangezien elk woord - ook en vooral een waar woord - de naaste zou 
verraden als diegene die aan de universele orde wil ontsnappen; want dit alleen al zou hem 
schuldig pleiten tegenover de despoot die hem zoekt te treffen. En wat doet Lacan, die ons zegt 
dat de ethiek van de psychoanalyse (en de ethiek tout court) tot voorbij het universele gaat en de 
ander zijn singulier verlangen laat, dit wil zeggen het kwaad van zijn genot? Hij doet wat hij 
absoluut niet mag doen: spreken, getuigen, verklaringen afleggen ten voordele van de naaste en 
ten gehore van een hele "assemblée". Hij doet datgene waarvan hij op het zelfde moment bij 
hoog en bij laag aan het beweren is het in geen geval te mogen doen: dit eigengereid soort 
singuliere waarheid omtrent de naaste uitspreken voor de universele gemeenschap (in casu zijn 
publiek). 
 De vraag die hem hierbij ontvalt, verraadt onmiskenbaar hoe hij plots beseft reeds op de 
plaats te staan van de despoot die hij aan het bestrijden is. Hij beseft onmiddellijk hoe zijn 
pleidooi voor die naaste diezelfde naaste reeds uitlevert aan de universele orde; hoe hijzelf - 
alleen al door het feit dat hij pleit en de waarheid ter sprake brengt - het doodvonnis van die 
naaste aan het ondertekenen is; en dat hij, nu hij eenmaal zijn mond heeft opengedaan, daar 
verder niets meer aan kan verhelpen. En evengoed verraadt die vraag hoe hij voelt dat ook de 
naaste die naar dit pleidooi aan het luisteren is, dit beseft en zich juist daardoor nu pas werkelijk 
van elke sprankel hoop verstoken voelt. Luisterend naar wat over hem wordt gezegd, voelt die 
naaste nu - en met hem Lacan - wat het betekent alleen nog maar naaste te zijn: hij wordt nu 
werkelijk, ten gehore van het universele, gereduceerd tot wat voorbij (jenseits) zijn identiteit 
gaat, tot dat onverdedigbaar, altijd al verloren object dat met de nietigheid van het genot 
waarvoor het staat, nu ook letterlijk wordt weggespoeld door de druk van dit universele, alle 
goede bedoelingen ten spijt. 
 Wie Lacans vraag ("dois-je porter ce témoignage?") hier ernstig neemt, kan zich 
indenken hoe het hem op dat moment even voor de ogen moet hebben geduizeld. Niet voor niets 
zoekt hij, onmiddellijk na die afgrondelijke vraag die hemzelf als 'subject' van zijn vertoog bijna 
had weggeblazen, opnieuw veiligheid binnen de strikte grenzen van het Kantiaanse dubbel-
verhaal. Hij neemt weer de positie in van diegene die wordt verplicht om die verraderlijk ware 
verklaring af te leggen en constateert vanuit dit standpunt dat de hele zin van "mon devoir" rond 
het "genot van de naaste" draait of, sterker en exacter, wankelt ("oscilleert"). Mijn 'moeten' is niet 
langer, zoals de Kantiaanse 'Pflicht', gefundeerd in het subject dat ik ben, maar draait, wankelt, 
"oscilleert" rond mijn ethisch 'object, dit is rond een onraakbaar maar onverdedigbaar 'Ding' dat 
ik in mijn 'naaste' onaangeroerd wil laten. 
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 Inderdaad 'oscilleer' ik hier, aangezien mij als ethisch subject op geen enkele manier nog 
een houvast overblijft.  Want wat moet ik aanvangen met zo'n 'moeten', zo'n "plicht tot waarheid" 
("devoir de vérité")?  Veronderstel dat ik die waarheid assumeer, dat ik het op mij neem dat 
datgene wat mij ethisch aan de ander bindt, niet het feit is dat hij mijn 'gelijke' maar wel mijn 
'naaste' is? In dat geval moet ook ik "een authentieke plaats reserveren voor [mijn] jouissance, 
ook al blijft die leeg" ("préserver la place authentique [aussi] de ma jouissance, même si elle 
reste vide" [ibid., ik onderlijn]). Zelfs indien ik me niet zelf aan het genot overlever, zelfs al blijf 
ik zelf volledig binnen de grenzen van de morele wet en laat ik de plaats van mijn genot 
volkomen leeg (hoe authentisch en singulier dit verder ook is), toch kan ik - en, in de lijn van 
mijn ethisch plicht, moet ik - de ander zijn genieten laten en op die manier de grenzen en de 
eindigheid erkennen van mijn eigen ethische positie tegenover hem. Maar kan ik dit zeggen 
zonder het meteen fataal te verraden en onmogelijk te maken? Kan ik daarover, ten gehore van 
iedereen, een verklaring afleggen? Maar ook: kan ik het zwijgen? Kan ik die waarheid zwijgen, 
als zwijgen betekent: zeggen wat het universele al zegt en derhalve liegen over de waarheid van 
de jouissance? "Moet ik mij neerleggen bij die leugen"? ("Dois-je me résigner à ce mensonge"?) 
Moet ik die jouissance vervangen door een "het goede" ("me faisant substituer à toute force le 
bien au principe de ma jouissance")? Moet ik doen alsof de ethiek niet is getekend door een 
radicale eindigheid en ons toch het 'goede' geeft dat zij belooft? En wanneer ik inderdaad dat 
'goede' zou installeren, zou ik dan werkelijk een uitweg hebben gevonden voor mijn wankele 
morele positie, mijn onhoudbare "oscillatie"? Doet die "leugen" (van een 'goede' te spreken waar 
het een jouissance betreft) me immers niet "warm en koud tegelijk blazen" ("ce mensonge [..] me 
commande de souffler alternativement chaud et froid")? Door het goede in de plaats te stellen 
van mijn jouissance, kan ik, in naam van dit goede, ervoor terugdeinzen "mijn naaste te verraden 
om mijn gelijke te sparen" ("soit que je recule à trahir mon prochain pour épargner mon sembla-
ble"). In dat geval weiger ik hem te verraden, omdat ik hem als mijn gelijke erken en hem, net als 
ikzelf, te goed vind om niet te worden gered. Toch kan ik, in naam van ditzelfde goede, exact het 
tegenovergestelde doen en hem dus wel verraden door de waarheid te vertellen. Ook in dat geval 
erken ik hem als mijn gelijke, maar ik verberg me achter hem "om [op die manier] te verzaken 
aan mijn eigen jouissance" ("soit que je m'abrite derrière mon semblable pour renoncer à ma 
propre jouissance"); ik gebruik de andere om mijn eigen jouissance, mijn eigen eindigheid te 
loochenen. Door die jouissance beschuldigend te ontmaskeren bij de andere, ontken ik bij mezelf 
die dimensie die voorbij de wet ligt en die haar 'point de visée' en haar (zij het verboden) doel is, 
met name dat kwaad waarin en waardoor er pas een "wet van het goede" mogelijk is.  
 Dit kwaad is altijd in het spel, zelfs (en vooral) bij een moraal van de strikste observantie. 
Daarin ligt trouwens de reden waarom Lacan Kants verhaal heeft gewijzigd. Het feit dat de 
despoot, om hetzelfde misdadige doel te bereiken, mij niet verplicht te liegen maar de waarheid 
te zeggen, suggereert dat de hele waarheidsorde niet is gefundeerd in de waarheid zelf (in de 
waarheid als subject, als 'drager' van zichzelf), maar in een leugenachtige en misdadige 
jouissance die voorbij elke waarheid ligt. In de waan gehoorzaam te zijn aan de wet van de 
waarheid en aan mijn plicht die mij vrij maakt, ben ik enkel gehoorzaam aan diegene die die 
plicht tot waarheid uitspreekt en die zich in werkelijkheid achter of jenseits van die wet opstelt, 
meer bepaald in die transgressieve zone van het genot. In de waan trouw te zijn aan waarheid en 
vrijheid, ben ik slechts diegene trouw die daarvan geniet en bezig is al het goede te vernietigen 
wat hij de wet doet beloven. Waar ik denk gehoorzaam te zijn aan de wet van de universele rede 
(zoals Kant zo graag gelooft), ben ik in feite gehoorzaam aan het verlangen van de despoot, in dit 
geval zelfs aan diens perverse, singuliere genot.19 

                                                 
     19 Het accent dat Lacan legt op het perverse karakter van die wetsgetrouwheid, dateert van na dit seminarie over 
de ethiek. Zie bijvoorbeeld wat hij over diezelfde Kantpassage schrijft in Kant avec Sade (Lacan, 1966: 781-784) of 
aan het eind (alweer) van de les van 21 maart 1961: "est-ce qu'il n'est même possible que nous ne nous apercevions 
pas que rien, pas un pas de notre conduite éthique ne peut, malgré l'apparence, malgré le bavardage séculaire du 
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 Men begrijpt nu beter het 'gewicht' van de ethische wet. De trouw eraan neigt onbewust 
tot voorbij haar eigen grenzen om, vóór ze het merkt, in dienst te treden van een imperatief die 
even goed misdadig en obsceen kan zijn en het subject tot slaaf van het genot van de Ander kan 
maken. In zijn trouw aan de zogenaamd universele wet, is het subject in feite gehoorzaam aan 
zijn singuliere 'naaste' die evengoed een misdadig despoot als diens ongelukkige slachtoffer kan 
zijn. Om zijn verantwoordelijkheid op te nemen voor die naaste en tegen de despoot, moet het de 
eindigheid van zijn eigen ethische positie affirmeren en de Jenseits-dimensie ervan erkennen; pas 
op die manier kan het de ander diens verlangen gunnen en diens singuliere jouissance. En toch 
kan men (en mag men) hoegenaamd die ander zijn jouissance niet 'laten', wanneer die de (ethi-
sche) plaats van de (grote) Ander inneemt, dit is de plaats van waaruit de wet wordt afgekondigd. 
Ziehier pas in zijn volle zwaarte het 'gewicht' van de ethische verantwoordelijkheid. Hoe zich 
verhouden tegenover die even onaannemelijke als onvermijdelijke jouissance? Hoe de wet 
gehoorzamen 'vanuit' dit genot zonder te delen in het kwaad waarvoor dit genot staat? Hoe vanuit 
dit genot het woord in de mond nemen en geen perverse tiran worden? Hoe affirmeren dat men 
de naaste moet beminnen jenseits van de wet en zich toch niet zelf jenseits van die wet 
installeren om van daaruit het hele verlangen van de mens te vernietigen, zijn genot incluis? Hoe 
dit naastenliefde-gebod affirmeren en niet in de val van een 'evangelische perversie' trappen, dit 
wil zeggen in de vervaarlijke leugen een 'goede boodschap voor heel de wereld' af te kondigen. 
 Hoe de eindigheid van de wet affirmeren? Hoe het gezegd krijgen dat haar 'gewicht' zich 
voorbij haar grenzen situeert, dit is in dit 'kwaad' dat zij ons verbiedt en - juist daardoor - als iets 
singuliers aan ons 'laat'? Iemand die dit zegt, iemand die zo'n verklaring in de mond neemt, waar 
positioneert die zich? Plaatst die zich niet willens nillens op de plaats van waaruit een universele 
waarheid wordt geproclameerd, waardoor hij meteen de waarheid die hij ter sprake brengt, ook 
loochent - en dit alleen maar door ze uit te spreken? Kan zijn uitspraak het 'gewicht' van wat ze te 
zeggen heeft dan niet dragen? Verdwijnt diegene die dit uitspraak doet (het subject van die 
uitspraak) niet onder het 'gewicht' van die uitspraak? Maar wie zegt dat die verdwijning het 
subject niet precies op de plaats van de jouissance troont, alwaar het zich in een perverse rol kan 
wentelen, analoog aan die waarin de despoot uit Kants verhaal zich verkneukelt? 
 
 Vanuit 
 
 En ik die hier op dit moment tegenover u aan het verklaren ben dat er slechts in het kwaad en door het kwaad 

een wet van het goede is, moet ik die verklaring afleggen? 
 
De verklaring die hier wordt bevraagd, betreft op zijn minst een uiterst geriskeerd 'skandalon' - 
niet alleen in wat ze (inhoudelijk) zegt, maar ook en vooral in haar (formele) zeggen als zodanig. 
Want zelfs in het geval dat wat daar wordt gesteld juist is, zelfs als de wet van het goede 
inderdaad haar grond slechts "in het kwaad en door het kwaad" zou vinden, dan nog kan men 
zich de vraag stellen of men dit wel kan zeggen, of men het wel uitgerekend ethisch kan 
verantwoorden dat men aan de hele wereld verkondigt dat de grond van de ethiek het radicale 
                                                                                                                                                         
moraliste, se soutenir sans un repérage exact de la fonction du désir. Est-il possible que nous nous contentions 
d'exemples aussi dérisoires que celui de Kant quand, pour nous révéler la dimension irréductible de la raison 
pratique, il nous donne comme exemple que l'honnête homme, même au comble du bonheur, ne sera pas sans au 
moins un instant mettre en balance qu'il renonce à ce bonheur pour ne pas porter contre l'innocence un faux 
témoignage au bénéfice du tyran? Exemple absurde, car à l'époque où nous vivons, mais aussi bien à celle de Kant, 
est-ce que la question n'est pas tout à fait ailleurs? Car le juste va balancer, oui, à savoir si pour préserver sa famille 
il doit porter ou non un faux témoignage. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que, s'il donne 
prise par là à la haine de tyran contre l'innocent, il pourrait porter un vrai témoignage, dénoncer son petit copain 
comme juif quand il l'est vraiment? Est-ce que ce n'est pas là que commence la dimension morale, qui n'est pas de 
savoir quel devoir nous devons remplir ou non vis-à-vis de la vérité, ni si notre conduite tombe ou non sous le coup 
de la règle universelle, mais si nous devons ou non satisfaire au désir du tyran. Là est la balance éthique à 
proprement parler [..]." (J. Lacan, 1961-62) (Zie ook de les van 19 maart 1974 [Lacan, 1973-74]). 
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kwaad is. Men kan zich indenken dat iemand aarzelt zoiets in de mond te nemen uit vrees dat hij 
dit kwaad, precies door het uit te spreken, meteen ook veroorzaakt en aanstookt bij diegenen aan 
wie hij het aan het verkondigen is. Die aarzeling is in ieder geval niet die van Lacan, daarvoor is 
hij teveel een man van de Verlichting.20 Voor hem is het juist een ethische plicht de ethiek te 
'verlichten', desnoods tot in haar meest kwaadaardig fundament, tot in dat fundament waar blijkt 
dat het kwaad zelf grond en kracht van het goede is. Daarin ligt voor Lacan de hele durf en inzet 
van de psychoanalyse. Daarin ligt - zoals Derrida zou zeggen - de waardigheid van haar 
"inentamable responsabilité".  
 Toch hebben we kunnen lezen hoe noch die durf noch die waardigheid het probleem van 
de baan helpt of wij al dan niet zo'n verklaring omtrent ethiek mogen (moeten of kunnen) 
afleggen. Niet het minst omwille van een louter structurele reden: de verklaring omtrent de 
fundamenteel kwaadaardige grond van het goede kan niet tegelijkertijd gedeeld worden door 
diegene die ze uitspreekt en diegenen die ze aanhoren. Zelfs indien wat men zegt juist en waar is, 
gaat het hier misschien om een waarheid die zich niet langer laat zeggen of niet langer als 
boodschap overdraagbaar is, omdat zij niet langer conform is aan de klassieke boodschap-
structuur van een verklaring; het lijkt wel alsof ze die steeds weer tot in haar meest intieme 
constructie 'deconstrueert'. In laatste instantie gaat de radicale slechtheid waardoor Lacans 
ethische boodschap is getekend terug op het formele feit dat hij door niemand ooit anders dan 
slecht kan worden begrepen, ook niet door het publiek tegenover wie hij uitgerekend dit aan het 
verklaren is. Tot dit aporetisch punt stoot Lacans reflectie over ethiek door in die bewuste les van 
23 maar 1960. En precies op dit punt gekomen, wordt hij er zich van bewust hoe onhoudbaar 
hijzelf wordt als subject van de stelling die hij aan het uitspreken is. Hier valt hem de vraag of hij 
die verklaring moet afleggen, of hij ze op zich moet nemen, ze 'dragen' ("porter ce témoignage"). 
En hij begrijpt meer dan ooit dat hij in die verklaring als zodanig, in het loutere uitspreken alleen 
al, niet anders dan misbegrepen kan worden. 
 En toch is de zaak niet opgelost door dit noodzakelijk wanbegrip dan maar toe te geven. 
Daarvoor begrijpt Lacan te goed dat soort kwaad waar de hele ethiek rond draait. Uitgerekend 
omwille van redenen die met het hart van de ethiek te maken hebben, mag dit kwaad niet worden 
opgelost maar moet het juist 'bewaard' blijven. Dit kwaad moet aan ons moderne zelfverstaan 'te 
denken' en 'te verstaan' worden gegeven opdat een nieuwe ethiek - een ethiek die door onze 
moderniteit wordt geëist - mogelijk wordt. Al zal ook daarmee de impasse verre van opgelost 
zijn. Want het kwaad bewaren is beletten dat het zich verliest zowel in een goed als in een slecht 
begrip ervan. En hoe dan het kwaad in de greep van ons begrip bewaren, zonder dat het goed, en 
zelfs zonder dat het slecht mag worden begrepen? Wat ons opnieuw tot dezelfde vraag brengt: 
hoe getuigen van een nieuwe ethiek, indien die elk getuigenis als zodanig onmogelijk maakt?  
 Dit soort afgrondelijke vraag waarbij we hier zo lang hebben stil gestaan, is geen 
buitenbeentje in Lacans oeuvre. Integendeel, een centraal denkspoor dat dit oeuvre voortdurend 
weer opnieuw opneemt betreft juist de problematische positie van waaruit het moderne 
zelfverstaan haar eigen eindigheid affirmeert (en ethisch gesproken ook moet affirmeren). In die 
context is Lacans onophoudelijke reflectie te situeren over de plaats die het verlangen en het 
weten van de analyticus inneemt - een plaats die niet voor niets gaandeweg uitdrukkelijker en 
fataler met de dood wordt geassocieerd. Binnen de verschillende denkwegen die Lacan in zijn 
oeuvre uitgaat, blijft het een constante dat de analyticus, binnen de psychoanalytische kuur, de 
plaats van de dood bekleedt en dat zijn weten, door die dood getekend, zich nooit rustig in 
zichzelf gesetteld kan weten. Meer zelfs, zijn weten is datgene waartegenover de analyticus zelf 
nooit iets anders dan een huivering, een "horreur" kan (en, ethisch, mag) voelen.21 Dit huivering-
                                                 
     20 Zie bijvoorbeeld de flaptekst achteraan de Ecrits waar Lacan uitdrukkelijk zijn denken binnen het 
verlichtingsdebat situeert (Lacan, 1966). 

     21 Zie bijvoorbeeld in de "Note italienne":  "il [l'analyste] doit avoir cerné la cause de son horreur, de sa propre, à 
lui, détachée de celle de tous, horreur de savoir." (Lacan, 1982: 9) 
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wekkende, dodelijke karakter van het weten van de psychoanalyticus is onlosmakelijk verbonden 
met de plaats die hij bekleedt, in die zin dat die plaats hem op elk moment de gelegenheid biedt 
de perverse oplossing voor zijn impasse te kiezen. De plaats die het wetende subject inneemt in 
een analytisch discours (in een discours dus dat zijn eigen eindigheid affirmeert) komt structureel 
zeer dicht in de buurt van de plaats die een pervers subject inneemt. In beide gevallen 
positioneert het subject zich immers op de plaats van het objet petit a en geeft het zichzelf dus 
gestalte vanuit 'das Ding' dat zich voorbij de betekenaar bevindt. Waar nu het subject de plaats 
die het bekleedt, leeg houdt, is er sprake van een 'analytisch' discours; waar het die leegte 
daarentegen opgevuld weet, komt het binnen de kortste keren in de buurt van de perversie 
(waarbij het het object-instrument van het genot van de Andere wordt). Tussen de affirmatie van 
de eindigheid (zoals bijvoorbeeld in het analytisch discours) en de perverse loochening ervan is 
de scheidingslijn uiterst precair en dun. Van het ene naar het andere is het amper een klein pasje 
dat in principe uiterst moeilijk - zoniet onmogelijk - te beheersen is, maar dat nochtans - en dit 
om redenen die precies de essentie van de moderne ethiek raken - moet worden beheerst. Op het 
ogenblik dat Lacan zich die auto-referentiële vraag stelt die we hier hebben becommentarieerd, is 
het uitgerekend dit kleine stapje dat hij niet zet, hoe zeer hij er zich ook van bewust is dat het 
gauw gezet is en, meer nog, dat het nagenoeg onmogelijk - want tegenover niemand verdedig-
baar - is om het niet te zetten. En precies daar voelt hij het 'gewicht' van de ethiek het scherpst in 
zijn nek drukken, een gewicht dat tegelijk dat van het (moderne, eindige) weten zonder meer is.  
 
 En ik die hier op dit moment tegenover u aan het verklaren ben dat er slechts in het kwaad en door het kwaad 

een wet van het goede is, moet ik die verklaring afleggen? 
 
Die vraag heeft Lacan in zijn les van 23 maart 1960 al bij al mooi 'gepareerd'. Hij is langs de 
afgrond die onder die vraag gaapte (weliswaar maar net) heen kunnen dansen, maar niet zonder 
ze wel degelijk gesteld te hebben, niet zonder ze te hebben 'bewaard als vraag'. En precies vanuit 
die vraag, die een vraag is naar het vanuit van elk (modern) denken zonder meer, beweegt zijn 
hele oeuvre zich. De hele inzet van zijn denken bestaat in de poging die 'plaats vanwaaruit' leeg 
te houden en daarbij  te verstaan te geven dat diegene die die plaats bekleedt zich voor niets 
anders dan voor een dode kan (mag) houden. Dat men die plaats van het moderne 'vanwaaruit' 
enkel als een dode kan en mag bekleden, heeft zijn hoogst ethische redenen en raakt het hart van 
de moderne ethiek zelf. Net zoals men ook, omwille van diezelfde ethische verantwoorde-
lijkheid, vanuit die plaats (en als dode) moet zeggen en uitspreken wat die vraag zegt: die vraag  
over/aan de vraag moet worden bewaard, moet worden 'gesteld', niet het minst ook aan het 
subject van die vraag. En precies door die vraag te stellen over/aan het subject dat hij zelf is op 
het moment dat hij het subject in vraag stelt, is Lacan trouw aan wat, voor die grote subject-
deconstructor die Derrida is, de taak van het denken is. Reden dus om Lacan 'vanuit' Derrida, 
Derida 'vanuit' Lacan te denken. Niet zozeer om de ene of de andere te denken, maar om, vanuit 
hen beide, het 'vanuit' te denken van waaruit ze denken dat er niet langer kan, maar daarom juist 
moet worden gedacht.  
 Marc De Kesel, 17 februari 1998 
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