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Laat U zich door mij naar een van onze mooie kuuroorden in het 

zuiden voeren. Daar zijn er wijnbergen met heerlijke druiven. In 

deze wijnbergen komen er slangen voor, dikke zwarte slangen, 

overigens volkomen onschadelijke dieren, Aesculaapslangen 

genoemd. In deze wijnbergen zijn er ook verbodsborden. Op een 

van die borden staat het volgende te lezen: "Het is de kuurgasten 

ten strengste verboden de kop of de staart van de Aesculaapslang 

in de mond te steken". U zult zeggen nietwaar: "Dat is een hoogst 

onzinnig en overbodig verbod. Op zo'n idee komt toch niemand". 

U hebt gelijk. Wij lezen ook andere verbodsborden, waarop 

ervoor gewaarschuwd wordt, druiven te plukken. Dit verbod 

zullen we beter gerechtvaardigd vinden. - Nee, laten we ons niets 

wijsmaken. Er bestaat bij ons geen instinctieve afkeer van 

bloedvergieten. Wij zijn afstammelingen van een oneindig lange 

generatie van moordenaars. De lust tot moorden zit ons in het 

bloed". 

 (Sigmund Freud, Wij en de dood) 
 

 

 

1. Te ver gaan in het goede 

 

Een vader kan zijn kind, zijn dochtertje, pijn doen, toetakelen, terroriseren, verneuken - 

letterlijk en figuurlijk, lijfelijk en geestelijk. Het mag een wonder heten als het leven van 

het meisje, dat zich vanuit die geschonden kindsheid tot volwassen vrouw moet 

ontpoppen, geen onherstelbare ruïne wordt. Mogelijks raakt zij hier
1
 verzeild - in deze 

schuilplaats voor ruïnes; hier zal zij op verhaal kunnen komen en voor de wonde die zij is 

gehoor vinden. Maar niet enkel zij. Ook haar vader, de dader, de auteur van de puinhoop 

                         
     

1
 Deze tekst is als lezing naar voor gebracht op een studiedag over Geweld & Ethiek (10 dec. 1993) aan 

het Communicatiecentrum te Lovenjoel. 



 

 

 
  

die zij geworden is, kan hier terecht. In plaats van een streng juridisch en ethisch verhoor 

zal zijn misdadigheid hier een welwillend oor vinden, als was hij een mens zoals u en ik. 

 Een buitenstaander stuit dit laatste voor de borst. Voor hem is het alles behalve 

vanzelfsprekend dat aan dergelijk crimineel persoon gehoor verleend wordt. De insider van 

dit instituut denkt er nochtans anders over: in zijn ogen getuigt het van een hoogstaande 

ethische ingesteldheid om ook onder het oppervlak van zo'n ziekelijk misdadige 

levenswandel een mens te herkennen; al heeft hij zich als mens tot zulke wreedheid 

verlaagd, toch kan enkel 'de mens in hem' hem van deze laagheid afhelpen. Dit 'menselijke' 

terug in hem opwekken, is juist het ethische opzet van een therapie.  

 En toch dringt zich hier - ook binnen de muren van dit instituut - de vraag op of 

men met zo'n ethisch-humane houding t.a.v. de dader niet te ver is gegaan, of zulks 

eigenlijk nog wel kàn. Gaat men het kwaad, door het een plaats te gunnen waar het zich 

vrij kan uitspreken, niet in zijn kwaadaardig zelfvertrouwen bevestigen? Promoot men 

daardoor niet datgene dat men juist wou tegenhouden? Moet in het therapeutisch contact 

met de dader de onmiskenbare misdadigheid van zijn houding niet op een of andere manier 

onverbloemd gesteld kunnen worden? Dringt de urgentie zich niet op om, meer dan 

vroeger, onomwonden normerend op te treden? Moeten we hem niet voor alles duidelijk 

maken dat dergelijke perversies in geen geval goed te praten zijn. Moet hij op een of 

andere manier niet reeds in de therapie aanvoelen dat zelfs het praten erover de grens van 

het behoorlijke overschrijdt? 

 Van haar kant roept ook de gangbare therapeutische houding tegenover het slacht-

offer een aantal vragen op. Het slachtoffer - in ons voorbeeld een meisje - vindt binnen de 

therapie inderdaad de luisterbereidheid die nodig is opdat de wonde, die zij geworden is, 

ongeremd aan het licht kan treden, ook voor zichzelf. Die luisterbereidheid vereist, 

vanwege de therapeut, een zekere stilte, een subtiele terughoudendheid die haar de kans 

moet laten het onzegbare desnoods met haar zwijgen te uiten. En toch. Is deze terughou-

denheid, die zwijgzaamheid van de therapeut, al niet een aanslag op haar? Neemt die stilte 

niet onvermijdelijk steeds ook een houding van reserve aan t.a.v. de gruwel waaronder het 

slachtoffer geleden heeft? Laat die stilte op zich niet principieel de mogelijkheid open om 

in plaats van het slachtoffer de dader in het gelijk te stellen? Gelijkt in dit opzicht de 



 

 

 
  

afstand, die de therapeut t.a.v. het incestslachtoffer noodzakelijk moet innemen, niet sterk 

op de meedogenloze afstandelijkheid van de dader tegenover zijn slachtoffer? Ligt in dit 

laatste overigens niet het meest fundamentele kenmerk van het sadisme, waarbij men 

precies genot beleeft aan het feit dat men volstrekt buiten een emotie staat die men 

nochtans zelf bij de ander veroorzaakt heeft? Zijn beide, therapie en sadisme, niet geken-

merkt door een soort primordiale 'apathische' afstandsname?  Schreeuwt m.a.w. ook de 

therapeutische verhouding met het slachtoffer niet vòòr alles om een geproclameerde stel-

lingname die dergelijke wandaden ondubbelzinnig ethisch afkeurt? Moet tegenover het 

slachtoffer - en ook ten behoeve van de therapeut zelf - niet uitdrukkelijk een ethische 

zekerheid uitgesproken worden, een norm die houvast geeft, en dit van bij het allerprilste 

begin van de therapie? Moet deze laatste haar ethisch engagement niet duidelijker en 

ondubbelzinniger profileren, onder meer ook om de therapeut een steun te geven wanneer 

die zich moet staande houden in die onophoudelijke golven van misdaad en geweld 

waarmee hij uit hoofde van zijn functie geconfronteerd wordt? 

 Wij hebben nooit anders dan goed willen doen: wij hebben voor het slachtoffer het 

goede gewild, we hebben zelfs - toppunt van ethische inzet - voor de dader het goede 

gewild. Maar de vraag begint ons vervaarlijk dicht op de huid te zitten of we niet te goed 

geweest zijn, of we in het goede niet te ver gegaan zijn, zodat we ons nu gedwongen 

voelen wat gas terug te nemen: verlangen we er niet - desnoods heimelijk - naar om het 

harde, absolute karakter van de morele wet ook in de therapie onomwonden op de voor-

grond te laten treden?  

 Het lijkt wel alsof we tegenover de wreedheid van de dader ondubbelzinnig de 

hardheid van de wet willen stellen. En al mag dit ethisch standpunt dan misschien wat 

'wreed' klinken, het lijkt ons in geen enkel opzicht ook maar enig uitstaans te hebben met 

de wreedheid die de pervert aan de dag legt. Het is alsof wij willen dat ook de ethiek nu 

eens eindelijk afstand doet van haar 'halfzacht' jargon en haar tanden durft laten zien. Op 

die manier zou ze er misschien in slagen het kwaad niet enkel verbaal maar ook effectief 

uit de wereld helpen. Maar gaat dan weer de ethiek ook hier dan niet te ver? Laat zij zich 

op die manier niet besmetten door het geweld dat ze juist dient te bestrijden? Waar haalt 

het goede het recht om tegen het harde kwaad met een 'hardheid' op te treden, die verdacht 



 

 

 
  

veel lijkt op die van het kwaad? Gaat het goede dan, juist omwille van zijn goedheid zelf, 

zowel in zijn zachtheid als in zijn hardheid, altijd op een of andere manier te ver? 

 

2. Het volmaakte kan nooit te ver gaan (Aristoteles) 

 

Er zijn tijden geweest dat men zich die vragen niet hoefde te stellen, omdat men ze niet 

kòn stellen. Het was toen sowieso ondenkbaar dat men in het goede te ver kon gaan. Het 

goede viel immers samen met het wezen van de mens, met wat de mens ten diepste zelf 

was, en in dit zichzelf-zijn kon men toch moeilijk te ver gaan. Men kon het enkel 'zo ver', 

d.i. zo volmaakt mogelijk realiseren. Voor de Aristotelische geluksmoraal, zoals die - in 

zijn verschillende adaptaties - tot aan de Aufklärung gegolden heeft (en zoals die nog 

steeds de basisstructuur is van ons gangbaar, algemeen ethisch bewustzijn), ligt het zijn 

van de mens in zijn realisering, zijn zelfontwikkeling: het goede is wat van bij de 

oorsprong reeds als einddoel in de kern van de mens aanwezig is, en het menselijk leven 

bestaat er wezenlijk in dit goede te ontwikkelen, te voltooien. Het goede kan dus uit 

zichzelf niet te ver gaan omdat het zich in zijn voltooiing uitputtend realiseert. Wanneer de 

mens zich te buiten gaat, dan is dit niet uit goedheid, niet uit 'zelfvoltooiing', maar omdat 

hij vanwege allerlei tekortkomingen van het pad, dat naar die zelfvoltooiing leidt, is 

afgeweken. In Aristotelisch perspectief is wat te ver gaat, het buitenissige, altijd het kwade, 

en het kwade is een tekortkoming m.b.t. de zijnsontwikkeling, iets dat het zijnde afhoudt 

van zichzelf, wat het hindert in de voltooiing van zijn wezen. Wie te ver gaat, schiet - in 

Aristotelisch perspectief - fundamenteel tekort. Hij komt niet aan de volheid van het zijn 

toe, meer nog, hij verhindert het zijn in zijn ontwikkeling, d.i. in zijn wezen, en moet dus, 

zo hij zich niet betert, uit dit zijn geweerd worden. Hij corrumpeert de zijnsvoltooiing die 

potentieel in de mens zit en behoort in dit opzicht eerder tot het niet-zijn, tot datgene dat de 

'potentie' van het zijn tegenwerkt en daarom inderdaad tot een toestand van niet-zijn dient 

teruggebracht te worden. Kinderverkrachters, gehandicapten, melaatsen of onhebbelijke 

waanzinnigen moeten in naam van het goede uit de samenleving gestoten worden.  

 Hoe wreed zoiets ons ook mag voorkomen, toch betreft dit hier enkel een 

noodzakelijk middel om elke wreedheid, elke zijnscorruptie uit het zijn te weren en op die 



 

 

 
  

manier de onwikkeling van zijn eigenheid te bevorderen. In ieder geval kan zo'n manier 

van denken zich niet bewust zijn van een eventuele wreedheid, die aan de goedheid zelf 

eigen zou zijn; binnen zo'n denkkader kan de ethiek zich de vraag of ze te ver is gegaan 

überhaupt niet eens stellen. Die vraag zelf, die zich hier in haar zeer concrete gestalte aan 

ons opdringt, vereist een grondige modifiring, zoniet een omwenteling van de premissen 

van dit denkkader. 

 

3. Dat men nooit te verregaand zichzelf kan zijn (Descartes),... 

 

Pas in de moderne tijd zal die Aristotelische moraliteit een eerste, zij het nog niet totaal 

radicale wijziging ondergaan. In Cartesiaans perspectief zal de mens zich essentieel vanuit 

zijn bewustzijn verstaan: hij vindt zijn bewustzijn niet in eerste instantie in het zijn, maar - 

omgekeerd - hij vindt het zijn primordiaal in zijn bewustzijn. Dit primaat van het bewust-

zijn geldt ook voor het ethisch goede. Het goede wordt hier niet meer als de actualisering 

van een potentie gedacht, als iets dat zich gaandeweg ontwikkelt, maar als iets dat de mens 

dààr aantreft waar hij aan alles twijfelt en waar zich in die twijfel de zekerheid van het zelf, 

van het subject, manifesteert. Het kwaad - zeker het menselijke kwaad - kan hier niet meer 

als een corruptie van het zijn gedacht worden, als een afwijking in (en van) de 

zijnsontplooiing, maar moet evenzeer aan het subject zelf toegeschreven worden. Kwaad is 

wat het subject uit vrije wil doet, wat het doet als het zich uit vrije wil keert tegen de op 

zich goede vrijheid die het is. Wanneer het subject de probleemloze goedheid, die het is, 

tot richtlijn neemt, kan het geen oorzaak van kwaad zijn en kan het m.a.w. niet te ver gaan. 

Ook hier kan het subject in zijn goedheid niet te ver gaan, omdat het zelf die goedheid is. 

Maar hier dreigt dan weer de ethiek te ver te gaan. Door te stellen dat het subject in wezen 

niet slecht kan zijn, zal zij ten aanzien van het kwaadaardige subject al gauw de neiging 

hebben te goed te zijn, waardoor het kwaad in plaats van bestreden eerder aangewakkerd 

wordt. 

 Die subjectivering van het menselijk wezen heeft immers tot gevolg dat zoiets als 

het waanzinnige of het perverte niet zo gemakkelijk meer aan een fout in het zijn 

toegeschreven kan worden. Aangezien het subject als bewustzijn primeert op het zijn, 



 

 

 
  

aangezien het zijn bestaansgrond in zichzelf heeft, kan de fout van een hardnekkige, 

waanzinnige misdadiger, die er blijkbaar niet in slaagt zijn vrije wil aan de goede eisen van 

de vrijheid aan te passen, toch enkel in die vrije wil liggen. Vandaar dat die waanzinnige 

misdadiger en - wat in dit perspectief nagenoeg op het zelfde neerkomt - die misdadige 

waanzinnige hoe dan ook vrij moet zijn, en daarom desnoods tot vrijheid zal gedwongen, 

d.i. gedisciplineerd en opgevoed worden. Ook hier zal men zich t.a.v. dit soort mensen 

behoorlijk wreed gedragen, maar in plaats van hen - zoals in Aristotelisch perspectief - uit 

te stoten, zal men ze opsluiten om ze zo in een permanent gecontroleerd proces tot vrijheid 

te brengen. De vormen van dwang, disciplinering, opvoeding of vorming tot vrijheid, 

zullen in de loop der tijden verschillende wegen uitgaan, maar de grondstructuur is tot op 

de dag van vandaag dezelfde: men poogt de waanzinnig misdadige mens zijn ware zelf, d.i. 

de probleemloosheid van zijn subject, te doen herwinnen. Onder de poel van besmettelijke, 

ziekelijke misdadigheid moet nog een 'geweten', een 'conscience' schuilgaan, die de mens 

terug tot zichzelf, tot een in wezen probleemloze zelfheid kan brengen. Hoe waanzinnig en 

misdadig ook, hoe ver iemand ook te ver is gegaan, hij kan nog tot zichzelf teruggebracht 

worden, zijn misdadige waanzin heeft altijd nog iets met het draagvlak van zijn identiteit, 

met zijn zelfgrond, zijn subject te maken.  

 

4. ...gaat te ver 

 

 Juist deze beginselvastheid van de moderniteit, de hardnekkigheid om in 

anomaliën als misdaad en waanzin toch nog een subject te veronderstellen, zal er haar - 

eigenaardig genoeg - toe brengen zichzelf te buiten te gaan. Zij zal wanstaltigheden als 

waanzin en misdaad vanuit de premisse van het subject willen bestrijden, maar tegelijk zal 

ze ertoe gedwongen worden iets van waanzin en misdaad in het hart van wat zij het 

'subject' noemt te erkennen. De impasses waar het subjectiviteitsdenken op uitlopen zullen 

haar dwingen iets als een impasse als fundamenteel gegeven voor wat zij het subject noemt 

te onderkennen. Dat de moderniteit in een incestueuze kinderverkrachter nog een vrij 

autonoom, in se ethisch 'goed' subject veronderstelt, dat zij deze veronderstelling als een 

toppunt van moraliteit beschouwt, zal er haar inderdaad toe dwingen toe te geven dat ze te 



 

 

 
  

ver is gegaan; zij zal terecht door het vermoeden beklemd worden dat de consequenties 

van zo'n morele houding alles behalve zonder gevaar zijn. Maar zij zal dit te ver gaan aan 

niets anders dan aan het subject dat zij is kunnen wijten, en daardoor precies dit subject 

van de idee beroven dat het een niet te depasseren grond in zichzelf heeft. Het blijkt wel 

degelijk mogelijk te zijn dat het 'zelf' zich enkel en alleen uit zichzelf te buiten kan gaan. In 

het incestueus pervers exces bijvoorbeeld, waarin de moderniteit hoe dan ook nog een 

(probleemloos) subject wil onderkennen, erkent zij tegelijk - zij het op een 

ongearticuleerde, ook voor haarzelf unheimliche wijze - haar eigen exces, - een 

ongeneeslijk exces dat, juist op het moment dat het subject zich als oplossing voor alle 

kwaadaardige excessen aanbiedt, aan dit subject zelf eigen blijkt te zijn. Het moderne 

subject kan, in naam van de fundamentele morele integriteit die het zelf is, in het mon-

struosum van misdaad en waanzin niets anders dan een subject onderkennen, waarbij het 

tegelijk beseft dat het daardoor de goedheid die het op het oog had in gevaar brengt en de 

goedheid die het is te buiten gaat.  

 

5. 'Gij zùlt niet te ver gaan!' (Kant)...  

 

 Hoe abstract dit ook mag klinken, de vraag die zich momenteel in zijn meest 

concrete gestalte aan de therapie opdringt is geen andere dan deze. De onmiskenbare 

urgentie van die vraag betekent overigens niet dat ze volstrekt nieuw zou zijn. Het is de 

vraag die Kant tot een - dit keer radicale, onomkeerbare - breuk met de Aristotelische 

moraliteit gebracht heeft. Voor hem zal moraliteit niet meer te funderen zijn in een of 

andere volheid, noch die van het zijn noch die van het subject, maar in een absolute 

begrensdheid. Dat de mens met de (kennis)zekerheid die hij beoogt niet meer aan het zijn 

(das Ding an sich) toekomt, dat hij ook het eigen subject niet meer in een met zekerheid 

gekende zijnsgrond geworteld kan weten, maakt van de mens weliswaar een beperkt, 

eindig wezen, maar is tegelijk de mogelijkheidsvoorwaarde voor zijn vrijheid. De morele 

regel die hij dient te volgen is niet meer in het zijn te gronden, aangezien dit zich (als Ding 

an sich) aan een legitieme kennis onttrekt; hij kan alleen op 'zichzelf' teruggaan, op het 

formele van zijn redelijkheid. En juist dit confronteert de mens in zijn handelen met een 



 

 

 
  

vrijheid: zijn handelen ontsnapt aan de wetten van de zuivere, wetenschappelijke rede en 

zo aan elke determinatie, het moet zich enkel en alleen richten naar de formele redelijkheid 

die het zich louter uit zichzelf kan opleggen (de categorische imperatief). Het moet zichzelf 

de wet stellen, ongeacht het feit dat het goede waarnaar het zich zou kunnen richten 

onkenbaar en dus niet in rekening te brengen is. Juist de beperking zich het goede niet als 

motief voor het handelen te kunnen permitteren, dwingt het subject tot een formele 

autonomie, die meteen zijn ware vrijheid is. Deze beperking, het feit dat het van zijn 

zijnsgrond afgesneden is, wordt juist de positieve mogelijkheidsvoorwaarde voor zijn 

moreel handelen.  

 Men kan Kants ethiek interpreteren als een poging een uitweg te bieden uit een 

impasse die ook die is waarin de ethiek van de huidige therapie verzeild is geraakt, nl. dat 

zij dreigt precies uit goedheid te ver te gaan. Ook voor Kant kan het 'goede' enkel 

gevonden worden bij het subject zelf, maar dan niet in het zijn van het subject, niet in wat 

het al is, maar hoogstens in wat het kan verhopen te zijn wanneer het zich van zijn plicht 

gekweten heeft. En zelfs dit laat voor Kant nog te veel de kans open dat kwaad en 

onvrijheid onderhuids de ethiek binnensluipen: strikt genomen weet het subject zich 

slechts in die plicht te vinden wanneer het deze als volstrekt absoluut en zonder enig 

compromis op zich neemt en zo de verhoopte zijnsvolheid (het geluk) op geen enkele 

manier als motief voor zijn handelen in rekening brengt. Hier stelt de morele wet zich als 

een absoluut gebod: de mens is niet zomaar goed, hij is dit in strikte zin nooit, hij heeft - en 

dit onherroepelijk steeds weer - goed te zijn. Het subject kan eventueel te ver gaan, maar 

nooit omwille van zijn goedheid of omwille van de morele wet zelf: die heeft zijn 

fundament jenseits van een voor het subject niet te overschrijden grens. Ethiek moet de 

mens niet een goedheid voorhouden die zou samenvallen met zijn zijnsgrond, zij moet de 

mens de goedheid voorhouden als een absoluut gebod, als een wet die onherleidbaar is tot 

het (wel)zijn; op die manier laat Kant inderdaad alle ruimte voor een positieve benadering 

van het normerende karakter van de ethiek. 

 De incestueuze kinderverkrachter moet dus niet benaderd worden vanuit de 

veronderstelling dat hij in wezen een 'goed' mens is; wat hij door middel van de therapie 

kan terugvinden is niet zichzelf als een probleemloze goedheid maar een 'zichzelf' als nooit 



 

 

 
  

voldoende opgebrachte eerbied (Achtung) voor de morele wet. De therapie moet hem 

confronteren met zichzelf als met iemand die zichzelf maar vindt als hij zich voor een 

absolute wet geplaatst weet. Binnen een zo opgevatte moraliteit kan die therapie ethisch 

niet te ver gaan; het absolute wetskarakter dat zij in de ethiek accentueert behoedt er haar 

voor in naam van een welwillende goedheid het kwaad van de misdadig waanzinnige 

heimelijk nog te bevorderen. De therapie kan zich dus in Kantiaans perspectief met goed 

geweten een zekere hardheid inzake ethiek toestaan. In essentie ligt haar ethische dimensie 

in het herstel bij de patiënt van een Achtung voor de morele wet, een Achtung die de enige 

manier is waarop het subject 'zichzelf' als radicale eindigheid kan bevestigen.  

 

6. ...gaat te ver 

 

Kants absolute ethiek biedt dus een oplossing voor de impasse waarin een humanistische 

ethiek terechtkomt, die zich aan haar eigen goedheid te buiten gaat omdat ze ervan uitgaat 

dat het subject in wezen probleemloos goed is. Voor Kant is de morele wet een niet te 

depasseren grootheid en de mens kan zich slechts vinden in een radicale Achtung voor die 

wet.  

 Op die manier is inderdaad het absoluut karakter van de ethische wet hersteld, 

maar lost dit ten gronde het problematische statuut van het subject op dat zich voortaan als 

eindig moet verstaan? Bij Descartes vindt het zichzelf nog als probleemloze grond onder 

de chaos van problemen die het kan veroorzaken. In die zin kan het zich in Cartesiaans 

perspectief nooit fundamenteel te buiten gaan: de plaats van waaruit het zichzelf te buiten 

zou gaan is immers niets anders dan zichzelf. Het is Kant die voor het eerst goed door 

heeft dat zo'n subject-concept tot impasses leidt, niet in het minst op het vlak van de ethiek. 

Voor hem kent het subject niet zomaar, onmiddellijk zijn bestaansgrond in zichzelf: als 

fundamenteel eindig zijnde ontmoet het zijn eigen grond enkel in zijn morele praktijk die 

het echter principieel een zuivere kennis van zichzelf onthoudt. Het subject kan zich enkel 

vinden waar het zich geplaatst weet vòòr een absolute morele wet, die zich als een niet te 

overschrijden grens stelt; het subject vindt zich dus in zijn gehoorzame bereidheid om niet 

te ver te gaan, d.i. zijn eindigheid niet te buiten te gaan. Is echter de problematische 



 

 

 
  

eindigheid van het subject opgelost, enkel door te stellen dat hij zijn eindigheid niet mag te 

buiten gaan en dat het zijn problemen goed moet oplossen? Is het problematische 'te ver 

gaan' van een subject, wanneer het zijn eindigheid overschrijdt, enkel en alleen door een 

moreel verbod uit de wereld te helpen? Kan het subject 'wezenlijk' samenvallen met de 

ethische eis zijn grenzen niet te buiten te gaan? Ligt het 'eigenlijke' van het eindige subject 

in zijn gehoorzaamheid aan een ethische eis?  

 Het lijkt wel of op die manier het problematische van de eindigheid teruggebracht 

wordt tot een zuivere, 'probleemloze' ethiek. Maar kan de grondeloosheid waarmee het 

moderne subject geconfronteerd wordt wel teruggevoerd worden tot de vaste grond van 

een ethische ("praktische") zekerheid, tot een 'probleemloze' Achtung voor de wet?  Is de 

vroegere (Cartesiaanse) probleemloosheid van het subject niet vervangen door een nieuwe 

probleemloosheid, nl. die van de ethiek, en wordt op die manier niet opnieuw - net als bij 

Decartes - de grondeloosheid van het subject verdonkeremaand of verdrongen? Is het niet 

zo dat op die wijze enkel het goed geweten van de ethiek in veiligheid gebracht is, terwijl 

in naam van het goede de eindigheid van de mens in zijn afgrondelijk karakter ontkend 

wordt? En gaat dus ook de Kantiaanse ethiek niet te ver? Moet de ethiek, als plaats waar de 

mens zijn eindigheid op zich neemt (Kant), niet ook zelf haar eindigheid op zich nemen. 

Moet zij ook zelf haar grens niet op een of ander manier erkennen? Moet ook zij niet 

erkennen dat ze, hoe noodzakelijk ze ook is, door een noodlot getekend wordt dat haar te 

ver doet gaan, zij het in het goede, zij het in het houwvast dat ze in een absolute wet zoekt? 

Vereist juist een bekommernis omtrent de mens niet dat de ethiek de behaaglijkheid van 

haar eigen zekerheid in vraag weet te stellen, dat zij haar eindigheid op zich neemt door 

zich onophoudelijk voor ogen te houden dat ze mogelijks 'te ver' gaat, ook in de 

onwankelbare zekerheid die ze de eindige mens nochtans noodzakelijk moet bieden? Moet 

zij de problematische eindigheid van de mens, naast het feit dat ze die de steun van een 

morele norm moet geven, tegelijk niet in zijn - ook ethisch - onoplosbaar karakter affirme-

ren?  

 De therapie is een van de uitgelezen plaatsen waar deze problematiek het scherpst 

voelbaar is. Uiteraard moet de therapie op een of andere manier een ethische norm 

aanreiken, maar tegelijk beseft zij te moeten weerstaan aan de verleiding om zich tot het 



 

 

 
  

aanreiken van normen te laten reduceren. Hoe verleidelijk een Kantiaans reflex voor haar 

ook is, zij kan zich juist omwille van haar ethisch engagement nooit exhaustief tot een 

morele normering beperken en zich daarin veilig weten. Al moet zij een zekere morele 

veiligheid aan haar patiënten bieden, zij moet tegelijk altijd ook 'op onveilig spelen'. Zij 

moet de ethiek die in een cultuur geldt steeds op het gevaarlijke af confronteren met 

mensen die t.a.v. die ethische normen te ver gegaan zijn, omdat zij altijd ook de plaats is 

waar de cultuur gedwongen wordt de onvolmaakheid, de onveiligheid, de eindigheid van 

haar eigen ethische normen te voelen: ook dit behoort tot haar ethische verantwoor-

delijkheid. Zij is uiteraard een soort sociaal-ethisch correctivum t.a.v. het waanzinnig-

misdadig gedrag dat een samenleving parten speelt, maar indien daarmee haar taak exhaus-

tief opgevuld zou zijn, zou ze in weinig van een politioneel apparaat verschillen. Het lijkt 

wel of de therapie met de misdadige waanzin moet meegaan, dat zij met diegene die te ver 

gegaan is op haar beurt ook te ver mee moet gaan, en dit nochtans om geen andere dan 

ethische motieven. Net zoals een schrijver een oeuvre kan bijeenschrijven dat voortdurend 

de grenzen van het ethische zoniet met de voeten treedt dan toch ernstig tart, maar waarvan 

de bedoeling toch niet buiten het ethische ligt. 

   

7. Omdat men eindig is, gaat men te ver 

 

Zo'n schrijver is bijvoorbeeld Georges Bataille. Zijn oeuvre is op te vatten als een poging 

om de eindigheid van de mens te denken vanuit het problematische samengaan van wet en 

exces, van ethiek en kwaad. Voor hem zal de eindigheid van de mens niet van zijn 

afgrondelijk, problematisch karakter kunnen bevrijd worden door haar tot uitgangspunt 

van een ethiek te maken. Zelfs al is ook voor hem de ethiek een plaats waar de eindigeid 

geaffirmeerd kan worden, toch zal deze ethiek het problematische van de eindigheid alleen 

maar mateloos erger maken en in ieder geval aan de mens geen 'veilige' of 'zekere' baken 

verschaffen, die het hem zou toelaten zich met zijn eindigheid verzoend te weten.  

 Dit neemt niet weg dat het ethisch uitgangspunt van Bataille niet zo ver af ligt van 

dat van een therapeut. Verwijzend naar zijn eigen morele gevoeligheid schrijft hij ergens 

dat "hij niet ethischer is dan een ander", dat hij zich zelfs vaak "tot het kwaad aangetrokken 



 

 

 
  

voelt", maar dat niettemin "een aantrekking tot het goede domineert"; wat hem daarbij 

echter pijnlijk stoort is zowel het gemak waarmee over het kwaad veroordelingen worden 

uitgesproken door moraalridders die er zich alleen maar in hun zelfverzekerdheid 

gekoesterd door weten, als de houding van de veroordeelden zelf die in zijn fascinatie voor 

het kwaad een goedkeuring van hùn misdaden menen te mogen herkennen.
2
 Mutatis 

mutandis gaat ook een therapeutische houding uit van een gelijkaardige ethische gevoelig-

heid: men weet wel dat de incestueuze kinderverkrachter verkeerd doet, men gaat ten volle 

akkoord met een veroordeling van dergelijk gedrag, maar men weet evenzeer dat die 

veroordeling niet verzekert dat het kwaad uit de wereld geholpen is, laat staan dat de mens, 

die zich aan dit wangedrag gewaagd heeft, daarmee geholpen is; precies om hem te helpen 

(en zo onrechtstreeks ook de slachtoffers die hij maakt) moet men een poging ondernemen 

begrippelijk zo ver mogelijk in het laakbaar gedrag van die man door te dringen, hetgeen 

nog niet betekent dat men er ook maar aan zou denken dit wangedrag goed te keuren.  

 Ook al zal een denken als dit van Bataille zich moeilijk in de praktijk van de 

therapie laten toepassen, toch is het niet onzinnig zich ermee te confronteren, al was het 

maar om zo te komen tot een zeker inzicht in de eindigheid van de therapie, ook op ethisch 

vlak.  

 

 Net zoals Kant zal Bataille uitgaan van de eindigheid van de mens, net zoals Kant 

zal de morele norm de plaats zijn waar de mens met die eindigheid geconfronteerd wordt, 

alleen zal bij Bataille die morele norm vanuit een radicaal ander perspectief geïnterpreteerd 

worden. Waar bij Kant de Achtung voor het absolute in die norm als het hoogste gezien 

wordt waar de vrije mens toe in staat is, verschijnt bij Bataille die norm als niets anders 

dan als een rem op een fundamenteel excessieve beweging. Het eigene van de mens is niet 

zijn Achtung voor de wet maar zijn neiging de rem van die wet te doorbreken en zich in die 

                         
     

2
 "N'étant pas plus moral qu'un autre, ayant même en cette manière toujours subi l'attrait du mal, j'ai dû 

comprendre néamoins de bonne heure que l'attrait du bien me dominait. De toutes les épreuves où je passai, 

aucune ne me fut plus pénible que celle-ci. J'entendais autour de moi condamner, condamner. [..] J'en gardai 

le sentiment d'un immense malaise. Ma protestation profonde avait un sens double. D'une part ceux qui 

condamnaient me semblaient eux-mêmes condamnables. D'autre part je compris qu'entre les condamnés et 

moi il pouvait n'y avoir rien de commun. Cela m'attristait que ma protestation prenne aux yeux de tels des 

condamnés le sens d'un quitus. Je me trouvais finalement d'accord avec les condamnants" (Georges 

BATAILLE, Oeuvres Complètes, VIII, Gallimard, Parijs 1976, p. 637-638). 



 

 

 
  

transgressieve beweging zo ver mogelijk te wagen. De Kantiaanse idee van een niet te 

overschrijden grens als basis voor de moraal hield trouwens op zich reeds een eigenaardige 

contradictie in, die heimelijk al de wezenlijke transgressie, die de mens eigen is, vooron-

derstelde: als een grens niet te overschrijden is, waarom wordt het dan nog eens uitdruk-

kelijk verboden ze te overschrijden? Als het subject dan toch eindig is, waarom moet het 

dan - steeds weer, want het slaagt er niet in die eis te realiseren - zijn eindigheid op zich 

nemen? Waarom kan het zijn eindigheid pas vinden in een nooit voldane gehoorzaamheid 

aan een wet? Verraadt dit niet dat er iets in het subject is dat het wezenlijk steeds te ver wil 

doen gaan, dat het buiten zichzelf jaagt, en waartegen het noodgedwongen door een wet 

bescherming moet zoeken. Moet de wet het subject dan beschermen tegen een exces, een 

transgressie, die tegelijk ook wezenlijk is voor het subject? 

 Bataille zal deze vraag positief beantwoorden: de morele norm waaraan de mens 

zich doorgaans houdt, beschermt hem tegen een exces dat hem juist daarom alles behalve 

vreemd zou zijn. Weliswaar houdt de mens zich enkel staande dankzij een wet die hem 

tegen het gevaar van zijn buitenissigheid in bescherming neemt, maar het 'eigene' van de 

mens is niet tot de Achtung voor die wet te herleiden: het eigene van de mens bestaat er 

tegelijk in elke beperking, waarbinnen nochtans dit eigene pas mogelijk is, te buiten te 

gaan. Juist het feit dat de mens zijn eindigheid nooit anders dan verplicht is te erkennen, 

juist het feit dat de eindigheid slechts in een ethisch verbod te stellen is, bewijst dat de 

mens hoe dan ook samenvalt met de mogelijkheid die wet te overtreden. Ook al wordt de 

mens enkel door een wet staande gehouden, de neiging van de mens de grenzen van de wet 

te overschrijden behoort onophefbaar tot zijn 'wezen', al zal de tol die hij daarvoor in 

extremis wil betalen de opheffing van zijn bestaan, zijn dood, inhouden. Het ligt in het 

'wezen' van de mens de grenzen waarmee dit wezen zich recht houdt te overschrijden, en 

in zijn radicaliteit genomen zal die beweging eerder die grenzen dan de mens zelf geheel 

laten. 

 Toch valt voor de mens het doorbreken van de wet niet samen met het opheffen 

van zijn eindigheid. Weliswaar is er in principe niets waarvoor die transgressie-beweging 

van nature halt houdt en kan ze in feite alles wat zich tegen haar opwerpt negeren en welk 

verbod dan ook overtreden, maar deze radicale oneindigheidstendens loopt juist stuk op 



 

 

 
  

haar eigen eindigheid. Die transgressie heeft geen einde tenzij het einde van die transgres-

siebeweging 'zelf', d.i. van het subject van die transgressie. De beweging die de mens het 

meest 'eigen' is en die hem de bescherming van de wet, nodig om zich in het zijn staande te 

houden, doet doorbreken, is een oneindige beweging: ze negeert alles wat zich als 'einde', 

als 'grens' aan de mens aanbiedt, maar aan het eind van haar parcours realiseert die 

oneindige beweging 'zichzelf' niet, maar loopt ze uit op de radicale eindigheid van de dood. 

In plaats van zich te verwerkelijken verliest ze zich. Op het meest fundamentele niveau 

bestaat de 'eigenheid' van de mens er niet in zich te realiseren, maar zich te verliezen in het 

niets, een verlies dat zo radicaal is dat het subject aan die sprong in het niets ten onder gaat. 

De oneindige transgressieve beweging die de mens is, doorbreekt elke eindigheid, maar 

slechts om zich in de eindigheid van die breuk te verliezen.  

 

 

8. Omdat men communiceert, gaat men te ver 

 

 Bataille keert dus de gangbare verhouding tussen wet en transgressie om: op het 

meest fundamentele niveau is het niet de transgressie die de wet doorbreekt maar de wet 

die een breuk aanbrengt in een beweging die er reeds vòòr haar was en die zij - ook al is dit 

(als wet) juist haar functie - niet volledig weet af te remmen of in te dijken. Het is trouwens 

pas 'in tweede instantie', juist omdat een wet haar onderbreekt, dat die beweging een 

transgressief karakter krijgt. In oorsprong is die beweging, die aan de basis van het leven 

en van het zijn ligt, een puur exuberante verspilling, een nutteloos, overtollig opbruisen van 

leven, dat door Bataille alles behalve vitalistisch gedacht wordt. Eerder dan een 

levensprincipe is het beginsel van die basale verspillingsbeweging een doodsprincipe; het 

is een beginsel van 'pure gift', een principe van 'louter verlies'. Het meest wezenlijke van 

het leven is dat het zich zo snel mogelijk zoekt te verliezen door zichzelf in een 

buitenissige beweging weg te schenken; het zoekt zich weg te schenken door het leven dat 

het is in het leven dat er is te doen overgaan, d.w.z. door dodelijk in het dodelijke, 

allesverslindende leven op te gaan. Het zijn is gedragen door een beweging waarin alles 

tegelijk ontstaat en vergaat en onophoudelijk ondergedompeld wordt in een chaotisch 



 

 

 
  

bruisende indifferentie. Als afzonderlijk zijnde, als individu, is de mens op zijn meest 

wezenlijk niveau dan ook gedragen door deze beweging van radicale zelf-gave die hem 

ertoe zou brengen zich dodelijk aan het zijn weg te schenken zoals golven zich in zee 

verliezen, ware het niet dat hij juist bestond bij de gratie van een wet, die als een golfbreker 

deze beweging onderbrak.  

 De wet, die deze indifferente zijnsstroom onderbreekt en ervoor zorgt dat er een 

van het zijn onderscheiden individu mogelijk is, is in die visie inderdaad een eindige, 

voorlopige grootheid. De wet biedt het individu een houvast waaraan die dodelijke energie 

die het doorstroomt zich even kan vastklampen, maar het doet dit enkel net zo lang tot het 

de krachten, die het ondertussen heeft opgeslagen, in een nieuwe transgressieve expulsie 

kan verspillen.  

 Het individu kent dus een wezenlijk precair bestaan. Het houdt zich slechts staande 

dankzij een wankel, tijdelijk evenwicht tussen twee elkaar tegenwerkende principes: de 

wet die de verspilzuchtige energie tegenhoudt, ophoopt en in banen leidt (d.i. het 

levensprincipe), en deze energie 'zelf' die maar leeft door elke zelfheid waaraan ze zich 

vastklampt open te breken om zich zo krachtig mogelijk in het niets te verliezen 

(doodsprincipe). De kracht die dit evenwicht in de juiste spanning houdt is tegelijk deze 

die dit evenwicht blijvend verstoort en tenslotte op zijn fatale ultieme ontregeling doet 

afstevenen.  

 

 Dit uitgangspunt stelt Bataille in staat de socialiteit van de mens fundamenteler te 

denken dan bijvoorbeeld de moderniteit in haar sociaal contract-theorie doet. Waar deze 

laatste de socialiteit vanuit een (economisch) winstprincipe denkt, gaat zij volgens Bataille 

terug op een economie van gift en verspilling. De mens is niet in eerste instantie een onaf-

hankelijk individu, een 'burger', die daar bovenop, in tweede instantie, onder meer ook tot 

een socialiteit in staat zou zijn. Voor Bataille is de mens primordiaal sociaal: wat hem doet 

zijn is een "mouvement d'ensemble"
3
, een beweging die hem buiten zichzelf jaagt en op 

die manier naar de andere mens brengt, een ander waaraan hij zich totaal wil geven, 

                         
     

3
 Dit brengt er Bataille zelfs toe te stellen dat "la seule réalité qui disparaisse au moment de la mort" 

precies die originaire socialiteit, die "mouvement d'ensemble" is. Zie: G. BATAILLE,  Oeuvres complètes 

II, Ecrits posthumes 1922-1940, Gallimard, p.286. Zie ook p.293: "C'est ce mouvement d'ensemble qui 

disparaît, et il disparaît seul, dans notre mort." 



 

 

 
  

waarin hij als dood wil opgaan, en waarmee hij slechts kan samenleven omdat een wet 

hem die fundamentele socialiteit verbiedt. Wat een samenleving bijeenhoudt is paradoxaal 

de dood, die in de vorm van een "sacraal" dodelijk centrum (als de plaats van het niets dat 

het ultieme einddoel is van aller verlangen) de leden van de gemeenschap naar zich "toe-

trekt" en hen tegelijk (als heilig taboe) van zich "afstoot"
4
, hetgeen belet dat hun "mouve-

ment d'ensemble" hen in de (onbewust) verlangde dood stort.  

 

 Wat de mensen sociaal bijeenhoudt is dus paradoxaal hun neiging te ver te gaan. 

Wat hen naar elkaar toedrijft is een "communicatie" die groter en fundamenteler is dan 

'henzelf', die hen overstijgt en hen boven zichzelf uit doet stijgen in een beweging die in 

zijn limiet niets anders dan de dood is. Voor Bataille is "communicatie" niet zoiets als een 

'vermogen' dat de mens bezit maar iets waarmee hij wezenlijk samenvalt: hij is commu-

nicatie, hij is een zich te buiten gaande beweging, die maakt dat hij zich radicaal aan een 

ander mens wegschenkt.  

 Tegelijk dient echter benadrukt te worden dat deze 'zelf-gave', die de mens op het 

meest radicale niveau is, niet aankomt bij een op zichzelf staand, afzonderlijke, individuele 

andere, maar bij een ander die door de communicatie die ook hij is, in zijn individualiteit 

doorbroken, gekwetst en door de dood verwond is. De "communicatie" veronderstelt in 

haar radicaliteit een geweld, een doodstrijd en tenslotte de dood van de degenen die 

communiceren. Het is doorheen de wonden en de kwetsuren die een individualiteit kan 

oplopen dat zij in staat is tot communicatie; zij veronderstelt noodzakelijk een 

verscheurdheid die er bij het communiceren alleen maar groter op kan worden. Precies 

omdat de grenzen, die de mens als individu samenhouden, kunnen doorbroken worden, 

precies omdat de eindigheid die de mens een bestaan geeft kan overschreden worden, is de 

mens tot "communicatie", tot socialiteit in staat
5
. Anderzijds is die alle grenzen overschrij-

dende "communicatie" de ervaring van de eindigheid zelf: zij dwingt mij de solipsistische 

'oneindigheid' van mijn individualiteit te doorbreken en in haar transgressief élan loopt zij 

op niets anders uit dan op de radicale eindigheid van de dood. 

                         
     

4
 Zie de "Le collège de sociologie" van 22 januari en 5 februari 1938, getiteld: "Attraction et répulsion". 

(Ibid., p.307-333) 

     
5
 Voor dit cruciaal begrip van de "communicatie", zie o.a. de gelijknamige paragraaf uit het derde deel 

van L'expérience intérieure (zie Oeuvres Complètes V, La Somme athéologique, I, Gallimard, p.110-115). 



 

 

 
  

 

9. Gij zùlt te ver gaan! 

 

Op ethisch vlak houdt dit alles in dat communicatie steeds noodzakelijk gepaard gaat met 

pijn, kwaad, geweld en misdaad. Het is pas in de ervaring van de eigen verscheurdheid dat 

we open kunnen staan voor de medemens en het is pas als we (ook actief, d.i. misdadig) 

deelnemen aan zìjn verscheurdheid dat we de communicatie die hij is ernstig kunnen 

nemen. De communicatieve daad is derhalve wezenlijk een wandaad; pas de misdaad 

verzekert ons een communicatie. Zonder misdaad zouden we in de dodelijke kramp van 

onze individualiteit opgesloten blijven en zou de (verspilzuchtige) energie die ons aandrijft 

onverspild blijven, wat tot een onhoudbare impasse zou leiden die ons op de duur tot 

explosie, dus toch tot misdaad, zou drijven.  

 Om te illustreren dat een misdaad ons met elkaar doet communiceren verwijst 

Bataille vaak naar de kruisdood van Christus, voor de christenen het medium bij uitstek 

waarrond ze hun gemeenschap gestalte geven.
6
 Op bewust niveau houdt men uiteraard 

voor dat Christus - de Verlosser - met zijn offerdood het kwaad en de zonde juist uit de 

wereld geholpen heeft, maar in de nooit ophoudende rituele herhaling van die offermoord 

en in het op zich nemen van de schuld voor die moord door alle leden van de christen 

gemeenschap, ziet Bataille dit kwaad en die zonde nog steeds onloochenbaar aan het werk. 

Daar toont zich volgens hem onomstotelijk dat ook in het geval van die christelijke 

gemeenschap het pas de misdaad is die de mensen aan elkaar bindt. De communicatie 

tussen God en mens is ook hier slechts mogelijk door bemiddeling van een wederzijdse 

verscheurdheid: pas als een verminkt en door iedereen verschopt, stervend lichaam kan 

God met de mens in communicatie treden, pas door zichzelf aan de grootst denkbare 

misdaad te buiten te gaan (een moord op de universele Schepper) kan de mens met God in 

contact treden. 

Het menselijk bestaan is communicatie; communicatie is noodzakelijk misdaad: hoe kan 

Bataille vanuit zo'n premisses nog zoiets als een moraal denken? Ondanks de ethische 

impasses waarin zijn denken verzeild dreigt te raken, zal Bataille toch een uitdrukkelijke 

                         
     

6
 Zie o.a. de eerste pagina's van deel twee van Sur Nietzsche, getiteld: Le sommet et le déclin (Oeuvres 

Complètes VI, La somme athéologique, Tome II, p.42-43).  



 

 

 
  

poging wagen een positieve moraal uit te tekenen, en eigenaardig genoeg zal daarin het 

zonde-begrip, dat hij van het christendom wil
7
 erven, een centrale plaats innemen.   

 In Le sommet et le déclin, een tekst die teruggaat op een lezing uit 1944 - precies 

over de zonde -, stelt hij zìjn conceptualisatie van de moraal voor: deze gaat niet meer uit 

van een tweevoudig principe, goed en kwaad, maar van een enkelvoudig principe: "une 

simple différence de valeur entre un sommet de possibilités humaines et l'inévitable 

déclin"
8
. Daar waar "de menselijke mogelijkheden" (d.i. die "exubérance de force" die de 

mens doorstroomt) zich ongelimiteerd naar een punt van hoogste exces en ultiem 

zelfverlies kunnen doorwerken, daar gebeurt iets wat moreel positief getaxeerd moet 

worden; waar die uitzinnige, excessieve krachten echter niet kunnen doorbreken, waar de 

mens het door vermoeidheid of uit lafheid niet meer kan opbrengen zijn leven onvoor-

waardelijk en 'voor niets' op het spel te zetten, daar moet men - aldus Bataille - spreken van 

iets moreel negatiefs. De "ethiek van het toppunt" ("morale du sommet"), zoals Bataille 

haar noemt, sluit dus eerder aan bij wat de gangbare moraal het kwade dan wel het goede 

zou noemen. 

 De radicaliteit van de moraal bestaat er dus voor Bataille in dat zij de mens, in 

plaats van hem te verhinderen te ver te gaan, hem daar juist in aanmoedigt. Het meest 

fundamentele ethische gebod lijkt hier wel: 'Gij zùlt te ver gaan!". En dat in het opvolgen 

van deze 'morele' imperatief een zeker quantum kwaad vereist is, dat die beweging de 

mens "voorbij de grenzen van het zijnde"
9
 voert en dus tot het kwaad brengt, lijkt een 

onvermijdelijke, ja zelfs noodzakelijke vereiste. De morale de sommet roept noodzakelijk 

het kwade op, zij brengt de mens ertoe zowel de constitutieve grenzen van zichzelf en van 

zijn medemens te buiten te gaan en dus pijn, lijden en - in zijn limiet genomen - zelfs de 

dood te veroorzaken. Hoewel ze zachtzinnig lijkt, is de morale du déclin toch voor niet 

minder dan een 'morele' lafheid te houden, een vermoeid toegeven aan de vermindering 

                         
     

7
 Hoe kritisch en afwijzend Bataille ook tegen het christendom aankijkt, het is nooit zijn bedoeling er 

frontaal tegen in te gaan. Dat hij bij zijn conceptualisatie van de moraal uitgaat van het christelijk  zonde-

begrip, is omdat dit 'toevallig' in onze cultuur voorhanden is. "Je suis parti des notions qui avaient l'habitude 

d'enfermer certains êtres autour de moi et je m'en suis joué", zegt hij ergens in de Discussion sur le péché 

(Oeuvres Complètes VI, p.349). De 'nieuwe' moraal die hij voorstaat is niet zozeer een alternatief voor de 

gangbare moraal als wel een affirmatie van de excessieve verlangensstructuur die er altijd al in aan het werk 

was. Wat zijn moraal affirmeert is de afgrondelijke eindigheid, de 'ongrond', waarin elke moraal gegrond is. 

     
8
 Ibid., p.395; zie ook p. 42. 

     
9
 "Ce qui est voulu dans la communication  est par essence le dépassement de l'être." (Ibid., p.50) 



 

 

 
  

van verspilzuchtige energie waarvan ons bestaan leeft. Zij geeft de structuur en het grond-

motief aan van elke gangbare moraal. Elke wet waaraan de mens zich vastklampt is 

gemotiveerd door een angst voor datgene wat hij (als radicaal excessief begerig wezen) 

onbewust verlangt, nl. het volstrekte zelfverlies, het niets. Elke wet is gedragen door een 

angst dat de overtreding van die wet niets oplevert. En juist omdat het verlangen 

aangevuurd wordt door die verdrongen angst om gefrustreerd te worden, juist omdat wij 

onbewust bang zijn voor het niets dat we het vurigst verlangen, leggen wij er ons graag bij 

neer dat een wet onze verlangens afremt en frustreert. Zo houden we de illusie hoog dat er 

buiten die frustratie, buiten die rem op ons verlangen, niet zonder meer niets is maar dat 

ons daar integendeel nog een vervulling van dit verlangen wacht. De morale du sommet 

wil juist de radicale afwezigheid van elke vervulling en derhalve de volstrekte onmoge-

lijkheid van elke bevrediging positief affirmeren; zij wil juist dat niets, waar elk verlangen 

op gericht is en dat door elke wet afgeschermd wordt, onvoorwaardelijk - d.i. dodelijk - 

bevestigen. 

 

10. De moraal van het hoogste 'te ver' 

 

De vraag die zich opdringt is of Batailles ethiek dan vereist dat de mens het doel van zijn 

handelen in het kwade in plaats van in het goede gaat leggen? Heeft m.a.w. de incestueuze 

kinderverkrachter, door wie we ons reeds in het begin van onze uiteenzetting lieten 

bevragen, voor Bataille gelijk?  

 Een positief antwoord op die vraag zou in ieder geval naast het denkspoor van 

Bataille grijpen. Dat voor hem de communicatie en de morale du sommet met een 

verscheurdheid en dus met een kwaad te maken hebben, betekent nog geenszins dat dit 

kwaad het morele doel van de mens zou zijn. De radicaliteit van Batailles morale du 

sommet ligt niet in de (eventueel kwaadaardige) hoedanigheid van het doel dat zij beoogt, 

maar juist in het feit dat zij helemaal geen 'doel' beoogt, - of exacter - dat datgene wat die 

moraal in het menselijk handelen wil affirmeren niet als een 'doel' te stellen is. De 

transgressieve beweging die de morale du sommet van de mens eist, is niet een beweging 

die op een doel zou afstevenen, maar precies een beweging die elk bereikte 'doel' 



 

 

 
  

onophoudelijk, telkens weer opnieuw achter zich zou laten. Het 'hoogtepunt', waartoe de 

mens zijn onstuimige drift voelt aangetrokken, kan hij nooit als een positieve entiteit voor 

zich stellen; hij kan het principieel nooit tot voorwerp van een 'zorg' of van een 'project' 

maken. Dit 'hoogtepunt' is juist wat elk project en elke zorg vernietigend te buiten gaat en 

radicaal verloren doet gaan. Het 'moreel hoogtepunt' van de mens veronderstelt precies de 

overschrijding van de mens 'zelf', de transgressie van het 'subject' van elke mogelijke 

moraliteit. Het 'moreel hoogtepunt' bestaat niet in de realisatie van een beoogd 

kwaadaardig einddoel maar in het radicale zelfverlies van diegene die zich eventueel zo'n 

einddoel voorgehouden heeft. Hoe noodzakelijk een quantum kwaad in een morale du 

sommet ook mag zijn, die moraal bestaat voor Bataille essentieel nooit hierin dat dit kwaad 

in een substantieel quantum geaccumuleerd zou worden. Het excessieve (d.i. het) kwaad 

bestaat er juist in zich nooit in welke misdaad ook gerealiseerd te weten maar telkens weer 

'zichzelf', d.i. het kwaad dat het is, te buiten te gaan, te verliezen, te 'communiceren' en te 

bevestigen in de nutteloosheid die het altijd al is.
10

 

 Het toppunt, dat de morale du sommet zich 'voorhoudt' is het exces 'zelf', d.w.z. de 

radicale zelfloosheid van het niets en de dood. Dit toppunt verdraagt zelfs niet eens een 

subject dat zijn ondergang 'zelf' gewild zou hebben; het vereist daarentegen een dermate 

radicaal zelfverlies dat zelfs dit verlies niet in een subject gegrond mag zijn maar er als een 

uitwendigheid aan te beurt moet zijn gevallen. Dit toppunt, die affirmatieve, excessieve 

sprong in de afgrond die de mens is, kan hem alleen als een "chance" overkomen.
11

 

                         
     

10
 Voor Bataille is het kwaad dus essentieel ondergeschikt aan de communicatie. Door zich - volgens het 

(economisch) principe van het pure verlies - telkens radicaal 'mee te delen', gaat het ook telkens weer 

onherroepelijk verloren; op die manier wordt juist verhinderd dat het zich opstapelt en gestalte geeft aan een 

kwaadaardig subject. Hierin ligt de reden waarom Bataille zich bijvoorbeeld tegen de "soevereiniteit" keert 

zoals die naar voor treedt in het oeuvre van Jean Genet. Volgens Bataille maakt Genet van het kwaad een 

substantiële grootheid; hij stapelt het ongelimiteerd op om er zich op die manier in op te kunnen sluiten en 

zich aldus - "soeverein" - van de mensen af te zonderen. In Batailles optiek vereist de soevereiniteit echter - 

aangezien ze essentieel communicatie is - dat zij het kwaad limiteert. Het kwaad dat met de communicatie 

en met de souvereiniteit gepaard gaat moet altijd ook 'zichzelf', d.i. zijn eigen accumulatie doorbreken en 

zich 'meedelen', d.i. zich onomkeerbaar verliezen: "c'est dans la mesure où il [Genet] s'abandonne sans limite 

au Mal que la communication lui échappe. Tout s'éclaire à ce point: ce qui enlise Genet tient à la solitude où 

il s'enferme, où ce qui subsiste des autres est toujours vague, indifférent: c'est en un mot qu'il fait à son 

solitaire profit le Mal auquel il eut recours afin d'exister souverainement. Le Mal que la souveraineté exige 

est nécessairement limité: la souveraineté elle-même le limite. Elle s'oppose à ce qui l'asservit dans la 

mesure où elle est communication." (Oeuvres Complètes IX, Gallimard, p.315) 
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 De hele paradox van de morale du sommet ligt dan ook in hetgeen Bataille als ondertitel aan Sur 

Nietzsche (waaruit het hier aangehaalde Le sommet et le déclin komt) meegeeft, namelijk in een "volonté de 



 

 

 
  

 Uit dit alles mag blijken dat deze moraal samenvalt met een pure onmogelijkheid. 

In dit perpectief is er dan ook bij Bataille geen sprake van om deze morale du sommet voor 

een alternatief voor de oude, gangbare moraal te laten doorgaan. De enig mogelijke moraal 

is ook voor Bataille de morale du déclin. Niet alleen zal de mens zich altijd door een of 

andere morele wet in bescherming laten nemen tegen de transgressieve eis die hem 

wezenlijk - zij het heimelijk - doorstroomt, maar zelfs op het meer bewuste, lucide vlak zal 

alleen nog maar het "spreken" van een morale du sommet getuigen van een morale du 

déclin, omdat enkel reeds het opnemen van dit 'moreel hoogtepunt' in de orde van de taal 

dit hoogtepunt, dat het radicale niets is, tot een iets maakt en het zo naar beneden haalt, d.i. 

het in een sfeer van "déclin" brengt.
12

  

 Hoe onuitroeibaar buitenissig de mens ook is, toch kan hij er blijkbaar niet buiten 

om datgene wat hem drijft aan een of ander doel vast te hechten. Hij neigt er altijd ook 

naar zich ondergeschikt te maken aan wat in een toekomst als een project voor zich uit ligt. 

Hij kan zich datgene dat hem aantrekt niet anders dan vanuit een "déclin" (en dus als 

'hoogtepunt') voorstellen. De morale du sommet biedt voor deze houding niet zoiets als een 

alternatief maar plaatst dit soort moraal in een contekst die haar decentreert, haar uit haar 

zelfverzekerdheid weghaalt en met 'zichzelf' confronteert als was ze een ander dan 

zichzelf. Zij plaatst deze houding, die van onderuit opkijkt naar een hoger doel, onverwijld 

reeds op de plaats van dit hogere doel en toont daarbij dat het hem niet om dit doel te doen 

is geweest: juist door het streven ernaar is dit doel vernietigd geworden en het enige motief 

van dit streven is een vernietigende transgressie geweest, een exces, dat bij de nietigver-

klaring van het aangeklampte doel niet is opgehouden of in zichzelf is gaan rusten maar 

zijn excessieve beweging onophoudelijk weer zal herhalen tot het zich ook aan zijn 

zelfloos 'zichzelf' te buiten gaat en zich overlevert aan datgene waarvan het niets anders 

dan de overtollige, buitenissige beweging geweest is, nl. de dood. 

 De morale du sommet affirmeert in deze beweging de wonden die bij elk exces de 

individuen die erin betrokken raken oplopen. Zij bevestigt de 'morele' waarde van hun 

kwetsuren, maar daarmee wil zij juist niet beweren dat ze 'goed' waren in de zin dat ze er 

                                                             

chance". 
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 "Le fait de parler  d'une morale du sommet relève lui-même d'une morale du déclin. [..] En vérité, le 

sommet proposé pour fin n'est pas le sommet: je le reduis à la recherche d'un profit, puisque j'en parle." 

(Oeuvres Complètes VI, p.56-57) 



 

 

 
  

nodig zouden geweest zijn om de 'goede' zaak te dienen. Wat die moraal positief beaamt, is 

juist de nutteloosheid, de nietigheid van die wonden: zij openen degenen die ze oplopen op 

het niets, op de overtollige nietige bewogenheid dat hun leven is. Juist door het geweld van 

wat de mens eigen is in zijn nutteloosheid, zijn nietigheid te bevestigen, behoedt het de 

mens voor de illusie dat dit geweld volledig zinvol zou kunnen aangewend worden om 

bijvoorbeeld het geweld volledig de wereld uit te helpen. We gaan in wat volgt op deze 

gedachte nader in. 

 

11. De blauwe ethiek van de hemel 

 

Als Batailles morale du sommet zich ergens tegen keert, is het wel tegen het gevaar dat in 

de idealistische illusie schuilgaat als zou het geweld volledig uit de wereld te helpen zijn. 

Niet dat Bataille niet zou willen dat deze planeet ophoudt door geweld of ellende ontsierd 

te worden, maar wat hij als geen ander beseft is dat dit nobel verlangen door niets anders 

dan door 'geweld' voortgedreven wordt. Ook al wil dit nobel verlangen niet uitdrukkelijk 

zoiets als geweld, toch kennen zowel het élan van haar wens als de realisering ervan een 

onophefbare excessieve structuur die onvermijdelijk geweld met zich meebrengt. Telkens 

dit verlangen een bestaande toestand ten goede wil keren en deze daarom in zijn 

vastgegroeide, kwalijke begrensdheid moet breken, zal het daarvoor een zekere 'kracht', 

een bepaald 'geweld' moeten gebruiken waarvan het weet dat dit op zich niet zonder meer 

goed te keuren is, maar dat met het oog op het doel dat ermee kan bereikt worden (het 

goede) wel te verrechtvaardigen valt. De inzet van Batailles ethisch denken is aan te tonen 

dat deze ruilverhouding tussen het geweld en het goede, waarbij het goede met geweld het 

geweld van het kwade bestrijdt, een economie veronderstelt waarvan het doorslaggevend 

principe niet dat van de winst maar dat van het verlies is. Het goede kan zich slechts 

dankzij een geweld realiseren, maar het is de illusie van het goede te denken dat het dit 

geweld in die mate meester kan dat het dit ook volledig te goede zou kunnen keren en dat 

het met het 'goede geweld' het geweld waartegen het zich richt uit de wereld zou kunnen 

helpen. Het geweld waarmee het goede het kwade breekt zal nooit door het goede volledig 

tot een zinvol geweld verheven kunnen worden. Het zal noodzalijk steeds ook de grenzen 



 

 

 
  

van het goede breken. Dit geweld is immers niet een kwaad 'op zich', maar een excessieve 

tendens die het élan van elke (goede of kwade) identiteit tot voorbij de eigen grenzen jaagt.  

 Het geweld dat ook het goede voortjaagt tot buiten zijn eigen grenzen en daardoor 

in kwaad keert, is niet onze eigenheid als dusdanig, het is het geweld van wat ons eigen is. 

Dat het geweld ons wezenlijk kenmerkt, betekent niet dat het onze oorspronkelijke realiteit 

of ultieme bestemming zou zijn. Maar we zijn wel degelijk 'geweld' in de mate we nooit 

samenvallen met wat we zijn, in de mate we degene die we zijn - zij hij goed, zij hij slecht 

- telkens weer te buiten gaan. Omdat onze eigenheid onherleidbaar buiten ons ligt, omdat 

wij 'onszelf' nooit ergens anders dan aan de overkant van onze eigen grenzen zullen 

moeten zoeken, gaat ons bestaan wezenlijk met exces en geweld gepaard. De morale du 

déclin wil dit onvermijdelijke geweld indijken en neutraliseren door het in de economie 

van een 'krachtige' zingeving te integreren. De morale du sommet wil de poging van de 

morale du déclin niet ongedaan maken maar toch onverbloemd de eindigheid van die 

morele economisering van het geweld affirmeren: het principe van verlies dat deze 

economie beheerst, maakt dat elke opheffing van het geweld in een 'krachtige' zingeving 

eindig, voorlopig, breekbaar en nooit afdoende is. Die krachtige zingeving zal hoe dan ook 

door het geweld van wat haar eigen is gedwongen worden haar grenzen te buiten te gaan. 

Blind blijven voor dit noodzakelijk geweld maakt het noodlot dat ermee gepaard gaat 

alleen maar nefaster. 

 Niet inzien dat de kracht van het goede in een nooit tot goedheid te reduceren exces 

ligt, is uiterst gevaarlijk. Het geeft aan het moreel bewustzijn terug een status van 

probleemloze zekerheid en steunt het in een 'idealisme' dat enkel dient om het voor de 

monsters die het onderhuids bewonen blind te maken. Zo'n idealistisch moreel bewustzijn 

laat het juist na om de excessieve krachten, die ook daar hoe dan ook aan het werk zijn, in 

hun afgrondelijke nietigheid, in hun radicale 'nutteloosheid', in hun principe van verlies te 

affirmeren. Op die manier kunnen ze hun vernietigende werking onopgemerkt - en des te 

nefaster - uitoefenen door zich aan de realisering van een ideaal vast te knopen. Gedekt 

door de mantel van dit ideaal kan dan het ene exces na het andere gepleegd worden. Want 

om zich te realiseren zal het goede steeds weer opnieuw de engheid van een bestaande 

'wantoestand' moeten doorbreken, en telkens zal op de as van dit offer de hoop nieuw 



 

 

 
  

leven ingeblazen worden dat men een stap dichter bij dit ideaal genaderd is. De 'zinvolheid' 

van dit offer zal niet gemeten worden aan de bereikte resultaten maar aan wat dit offer aan 

pijn en ellende gekost heeft. Enkel in de wreedheid van de pijn zal het ideaal zijn waarheid 

vinden en zich op die manier steeds weer verder van de realiteit verwijderen. In naam van 

het goede en het ideale zullen zo de offers aan het excessieve in de mens de vrije loop 

kunnen geven. Door het geweld zinvol te maken, miskent men de afgrondelijke, excessieve 

nietigheid waarop het teruggaat en maakt men het daardoor alleen maar des te wreder. 

 Het paradigma van het gevaar dat een zinvol geweld met zich meebrengt ziet 

Bataille verschijnen in het fascisme. Deze ideologie is precies zo strijdbaar omdat ze 

enerzijds ondubbelzinnig appelleert naar het geweld en anderzijds toch - in dit appèl zelf - 

de excessieve 'ongrond' van dit geweld verdonkeremaant door voor te houden dat het ten 

goede aangewend wordt: zij zal - zo pretendeert ze - eindelijk eens de verzieking van onze 

cultuur met de wortel uitrukken en alle kwade krachten uit de samenleving wegbranden. 

Op de laatste bladzijden van Le bleu du ciel, een roman uit '35 die Bataille als 'alternatief'
13

 

geschreven heeft voor een studie over het fascisme, komt de hoofdfiguur, Troppmann, 

onverwachts oog in oog te staan met een groep Nazi-kinderen die, in gelid opgesteld, op de 

trappen van de stadsschouwburg marsliederen zingen.
14

 De kracht die van deze enthousias-

te, het miezerige weer trotserende jongelui uitgaat, is voor de hoofdfiguur een schokerva-

ring, niet omdat hij dit enthousiasme deelt, maar omdat hij daarin de dodelijke afgron-

delijkheid herkent die hij net zelf in al zijn scherpte ervaren heeft. Het excessieve 

verlangen dat hem doorheen de hele roman in een ziekelijke, nooit voldane en in-trieste 

sfeer telkens weer op de rand van het onmogelijke en het dodelijke bracht, culmineerde, 

net voor het definitieve vertrek van de geliefde, in een wanhopige liefdesdaad op een 

kerkhof dat, omdat het Allerheiligen was, versierd was met een massa ontelbare brandende 

kaarsjes; die daad beleeft Troppmann als een 'val in de hemel', als een moment van extase 

waarin hij zich verliest in de onmiskenbare afgrond van wat normaal voor het hoogste en 

                         
     

13
 Zo zou men althans het feit kunnen interpreteren dat Bataille, door het schrijven van die roman, een 

project op de lange baan heeft geschoven dat hij als werktitel had meegegeven: "Le Fascisme en France". 

Zie Georges BATAILLE, Oeuvres Complètes II, Ecrits posthumes 1922-1940, p.205-213; Michel SURYA, 

Georges Bataille, la mort à l'oeuvre, Librairie Séguier, Frédéric Birr, Parijs, 1987, p.222; Francis 

MARMANDE, L'indifférence des ruines. Variations sur l'écriture du Bleu du ciel, Editions Parenthèses, 

Marseille, 1985, p.13. 
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 Georges BATAILLE, Le bleu du ciel, Jean-Jacques Pauvert, Parijs, 1971 (1957), p.212-215. 



 

 

 
  

verhevenste gehouden wordt. In dit moment toont zich de absolute leegte waar ons 

excessieve verlangen ons heenvoert: een met oneindig veel lichtende doden bezaaide 

afgrond, die ons diep als een hemel aanzuigt.
15

 Het huiveringwekkende bestaat erin dat de 

van gezondheid blakende knapen op de trappen van de stadsschouwburg precies diezelfde 

afgrond oproepen en dat hun "trance" van een zelfde exces getuigt: alleen ziet men in hun 

fiere levenslust het aanrukken van een nieuwe dageraad voor onze verziekte cultuur, 

terwijl Bataille in hun "obsceen" vertoon en in de cadans van hun tromgeroffel reeds "de 

oorlog en de moord" hoort; hun enthousiame getuigt van een ongebreidelde bereidheid 

voor de goede zaak de dood in te gaan of zegevierend een slagveld vol stervenden achter 

zich te laten. Maar hij beseft tegelijk dat zijn inzicht of datgene wat hij daar tegenover kan 

stellen niet veel meer is dan "des vétilles, les supplications comiques de vieilles dames".
16

 

Tegenover dit zinvol geweld is - zo constateert hij machteloos - niet veel meer te stellen 

dan de pietluttige beuzelarijen van oude vrouwen, literatuur en filosofie.  

 Dit neemt niet weg dat Batailles morale du sommet, en daarmee ook geheel zijn 

oeuvre, uitdrukkelijk zoiets als die "vétilles" wil zijn. Het heeft de intentie om de 

nutteloosheid, de nietigheid en het principe van verlies, dat elke economie van het 

verlangen (en er is er geen andere) kenmerkt, in alle scherpte te affirmeren en het beseft 

tevens als oeuvre uitdrukkelijk in die nutteloze nietigheid te delen. In dit (in Bataillaanse 

zin) 'communicatieve' oeuvre wordt de cultuur open gehouden op het geweld dat haar 

goedheid noodzakelijk moet indijken en verdonkeremanen. Maar ook dit 'wrede' oeuvre 

baadt in een morale du déclin in de mate ook daarin de hoop leeft dat het verlangend 

wezen dat de mens is zich voor het geweld zal behoeden dat de realisering van een zinvolle 

goedheid op nog nefastere wijze met zich meebrengt. Net zoals de morale du sommet wil 

dit oeuvre zich geenszins tegen de gangbare moraal keren, het wil alleen de noodlottige 
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 Ibid., p.200-206. 
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 "Ce spectacle était obscène. [..] Chaque éclat de la musique, dans la nuit, était une incantation, qui 

appelait à la guerre et au meurtre. Les battements de tambour étaient portés au paroxysme, dans l'espoir de 

se résoudre finalement en sanglantes rafales d'artilleries: je regardais au loin... une armée d'enfants rangée en 

bataille. Ils étaient cependant immobiles, mais en transe. Je les voyais, non loin de moi, envoûtés par le désir 

d'aller à la mort. Hallucinés par des champs illimités où, un jour, ils s'avanceraient, riant au soleil: ils 

laisseraient derrière eux les agonisants et les morts. 

 A cette marée montante du meurtre, beaucoup plus acide que la vie (parce que la vie n'est pas aussi 

lumineuse de sang que la mort), il serait impossible d'opposer plus que des vétilles, les supplications 

comiques de vieilles dames." (Ibid., p.214-215)  



 

 

 
  

structuur die daarin werkzaam is, met een zekere luciditeit bevestigen. Er zal nooit een 

andere dan de gangbare moraal zijn, maar wat Batailles morale wil affirmeren is de 

eindigheid van dit soort moraal, een eindigheid die zich toont in het onuitroeibaar geweld 

dat erin werkzaam is en in het radicale onvermogen van de moraal om zijn ideaal te 

realiseren. 

 

 De therapie kan Batailles morale du sommet niet toepassen. Ze kan haar aan de 

incestueuze kinderverkrachter niet aanleren. Niet dat hij haar al uit zichzelf zou kennen of 

toepassen: ook hij is er nog lang niet aan toe om zich met de nietigheid van zijn misdaad 

'affirmatief' geconfronteerd te hebben. De erkenning van de onmogelijke nietigheid waar 

zijn misdaad op aast, kan immers alleen maar gepaard gaan met een erkennig dat de 

morale du déclin inderdaad "inévitable" is.
17

 De wet is niet het toppunt, de realisering van 

de eindige mens. De wet is een niet te vermijden noodzaak. Dit soort kijk op de noodzaak 

is echter slechts mogelijk als we in die noodzaak een noodlot ontwaard hebben. Dit 

noodlot is het feit dat de ethiek getekend is door wat ze onmogelijk kan zijn maar 

voortdurend wil zijn: een bereiken van een toppunt. Dit toppunt niet als nietigheid inzien, 

d.i. niet van dit toppunt omwille van zijn nietigheid houden, is een miskenning van de 

eindigheid van mens en ethiek en loopt het gevaar het geweld, dat in die eindigheid 

aanwezig is, in naam van een of ander goedheid des te nefaster over deze planeet uit te 

zaaien.  

 De therapie is een schuilplaats voor ruïnes. Zij is dit voor de slachtoffers, zij is dit 

voor de daders. Zij is dit voor de ruïne die de mens is, en niet minder voor de ruïne die de 

wet is. Dat het zwaard van de wet moet snijden, dat het goede zich van het kwade moet 

scheiden, zal zij ten volle beamen, maar zij is tevens de schuilplaats waar het ruïneuze van 

die snijbeweging, die door geen bekentenis in de mond kan genomen worden, toch in zijn 

oorverdovende stilte bewaard wordt. Voor die onvergeeflijke ruïne in de mens, die maakt 

dat hij een ander kan vermoorden of van een ander kan houden, houdt zij halt. Zij houdt er 

haar adem voor in en in die ademruimte kan het onmogelijke, dat er onderhuids en 

huiveringwekkend altijd al is, even zijn opwachting maken.  

                         
     

17
 "Le sommet n'est pas ce qu'il faut atteindre ; le déclin ce qu'il faut supprimer . De même que le 

sommet n'est à la fin que l'inaccessible, le déclin dès l'abord l'inévitable." (Ibid., p.57) 



 

 

 
  

 Er zijn wachters van de wet die de poort open houden en er toch niet minder 

'wachter' om zijn. 

 

 

* 


