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Narcissus is een tragische figuur. In die context wordt hij ook neer-
gezet in de bekende Metamorphosen van Ovidius.1 Maar, anders dan 
we spontaan geneigd zijn te denken, is die context niet die van een 
desastreuze zelfliefde, maar van een tragische zelfkennis. Het orakel 
waarmee Teresias Narcissus’ moeder verrast net na zijn geboorte, 
geeft de mythe haar startschot: zodra hij zichzelf zal kennen, zal 
hij sterven. Zo las je al in het voorwoord bij deze bundel. De liefde 
voor zichzelf waarin hij verstikt geraakt, is een hunkering naar 
zelfkennis die, eenmaal gerealiseerd, zijn dood betekent. 

Als iets van Narcissus een uitgelezen psychoanalytische figuur 
maakt is dit het wel. De psychoanalyse, zowel in haar theorie als 
in haar praktijk, leert dat de mens inderdaad zichzelf wil kennen 
(waarom gaat iemand anders in analyse?), maar voegt er meteen aan 
toe dat die zelfkennis niet zozeer ligt in een ‘zelf ’ dat zich aan het 
einde van de rit te kennen zal geven, maar veeleer in het besef dat 
die rit naar dat zelf het enige en eigenlijke zelf is. Dat met andere 
woorden de mens samenvalt met het verlangen naar zichzelf, een 
verlangen dat, zou het reëel bevredigd worden, het subject van dit 
verlangen – hemzelf dus – zou vernietigen. 

1 Metamorphosen III, 339-510; Ovidius. 79-83.



 176 | Marc De Kesel 

Dit accent vind je in elk geval terug in de lacaniaanse versie 
van Freuds theorie. De libidineuze mens valt samen met een ver-
langen dat zijn uitgangspunt en grond niet in zichzelf heeft, maar 
in de Ander, en dat zijn ultieme object slechts kan vinden in wat 
zelfs aan die Ander ontsnapt.2 Een verlangen, losgekoppeld van 
zowel zijn oorsprong als zijn eindpunt: een verlangen dat, ook 
waar het dus naar zichzelf verlangt, nooit anders dan zal blijven 
verlangen. Kortom, in het intiemste van zichzelf, blijft de mens 
dus een Narcissus. Maar dit betekent dan wel dat, zelfs waar we 
exclusief narcistisch op onszelf gericht zijn, die gerichtheid een 
Ander betreft. De naam voor die gerichtheid is ‘verlangen’. En dat 
verlangen, dat ‘zijn’ we. ‘Ik is een ander’ omdat het nooit anders 
dan naar zichzelf zal blijven verlangen. 

Tegen deze definitie van de mens als verlangen tekent Foucault 
protest aan. Die definitie is verre van neutraal, maar heeft een 
herkomst, een ‘genealogie,’ zoals hij dat noemt. Wie die genealogie 
blootlegt, merkt dat zij in dienst staat van een machtspositief dat 
de mens in een staat van onderworpenheid houdt. De mens voor 
een verlangen aanzien, definieert hem als het subject van, en dus 
als onderworpen aan het verlangen – aan een verlangen zelfs naar 
zichzelf. En gezien de psychoanalyse leert dat dit ‘zelf ’ zich steeds 
verder in het onbewuste terugtrekt, blijkt dit verlangen en onze 
onderwerping eraan onze definitieve staat te zijn. 

De heersende discoursen en praktijken rond seksualiteit – inclu-
sief die van de psychoanalyse – laten dit duidelijk zien, zo betoogt 
Foucault in zijn meerdelige en onafgewerkt gebleven Geschiedenis 
van de seksualiteit.3 Maar daarvoor moet hij in zijn analyse wel 
teruggaan tot de Grieks- Romeinse oudheid, tot de praktijken en 
discoursen die men er toen inzake seks op nahield. In tegenstelling 
tot wat wij lezen in Ovidius’ verhaal over Narcissus, dacht men over 
seksualiteit in die tijd helemaal niet als een zaak van het verlangen, 
maar als wat Foucault met een term van toen ‘gebruik van de lusten’ 
noemt of, ruimer, ‘levenstechniek’ of ‘levenskunst’. 

2 De Kesel, voor de theorie van het ultieme object van verlangen (‘object 
kleine a’), zie vooral p. 71 e.v. en p. 220 e.v.

3 Oorspronkelijk gepubliceerd in 1984, het jaar waarin Foucault overlijdt.
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Maar hoe dient men in dit perspectief het verhaal in Ovidius 
te interpreteren? Hoe keek de antieke mens aan tegen Narcissus? 
Biedt hij een voorbeeld voor een ‘gebruik van de lusten,’ voor een 
‘levenskunst’? 

In wat volgt, presenteer ik eerst een korte lectuur van het 
Narcissusverhaal bij Ovidius en leg uit hoe dicht een lacaniaans- 
psychoanalytische lectuur op de huid van de tekst lijkt te zijn 
geschreven. Vervolgens geef ik een kort beeld van Foucaults kritiek 
op de (onder meer door de psychoanalyse gehuldigde) definitie 
van de mens als verlangen. Ten slotte keer ik naar het verhaal van 
Narcissus terug. Door Foucaults kritiek met dit verhaal te con-
fronteren, krijgen we de contouren en grenzen ervan in het vizier. 

Narcissus

De context waarin Ovidius Narcissus plaatst, is die van de zelf-
kennis, en wel met die typisch antieke, tragische touch. Eenmaal 
zelfkennis een feit is, voltrekt de tragedie zich. ‘Zolang hij zichzelf 
niet kent, zal hij leven’, voorspelt Teresias. 4 Narcissus’ liefde wordt 
neergezet als een ‘wil tot weten’, een verlangen naar zelfkennis. 
Maar de situatie waarin Narcissus de facto verkeert, is er een van 
niet- weten. Hij ziet zichzelf in het rimpelloze wateroppervlak, maar 
weet niet wie hij ziet. En omdat hij het niet weet, verlangt hij te 
weten, en dat is zijn amor. Of, zoals Ovidius het beschrijft:

Hij weet niet wat hij ziet, maar wat hij ziet zet hem in brand. 
Het is eenzelfde schijnbeeld, dat hem aanlokt en teleurstelt. 
Verliefde dwaas, je jaagt vergeefs op vluchtende gestalten [simu-
lacra fugacia]!
Wat je begeert is nergens; wend je om en wat je liefhebt,
is weg; ’t is schaduw van een spiegeling waarnaar je kijkt, 
iets wat niets eigens heeft; alleen door jou verschijnt en blijft 
het, 
het zal met jou pas weggaan; als jíj dan nog weg kunt gaan!5

4 Ovidius, 80.
5 III, 430-406; Ovidius, 82; aangepaste vertaling.
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Wie dit vanuit een lacaniaanse hoek leest, herkent daarin moei-
teloos de fantasmatische aard van het verlangen. Het verlangen is 
gericht op wat Lacan het object kleine a noemt, een object dat zich 
situeert buiten het element waarin het verlangen opereert, buiten 
de symbolische orde, het universum van betekenaars. In die zin 
kun je inderdaad stellen dat ‘wat je begeert, nergens is’. Het bestaat 
alleen in je fantasma, maar (en hier neemt een lacaniaanse bena-
dering de mythe onverkort ernstig) juist als fantasma houdt dit 
object het verlangen in stand. Ook zelfliefde rust op een fantasma, 
een spiegelbeeld dat gecentreerd is rond een object – een ‘zelf ’ – 
dat aan elke mogelijke greep ontsnapt en in die hoedanigheid het 
‘zelf ’ dat een en al verlangen is, centreert. In zijn overdrijvingen en 
paradoxale wendingen legt het verhaal van Ovidius, zo bezien, de 
structuur van de mens als verlangen bloot, ook en precies daar waar 
de mens op extreme wijze naar zichzelf verlangt. 

Maar Ovidius houdt Narcissus niet in onwetendheid. Hij haalt 
hem, zo je wil, uit de narcose6 van het onbewuste. Plots neemt de 
tekst een wending: 

Ik ben het zelf [iste ego sum]. Ik voel het nu! Mijn schijnbeeld 
liegt niet meer! Ik gloei uit liefde voor mezelf! Ik voel én voed 
het vuur …
Wat ik verlang is hier, bij mij; maar mijn bezit maakt arm,
o, kon ik nu maar van mijn eigen lichaam afstand nemen! 
Een vreemde minnaarswens: wegwensen waar je naar verlangt.7 

Jawel, hij weet het nu, hij is het zelf naar wie hij die hele tijd heeft 
gehunkerd. Maar is hij daarom bij zichzelf, nu ‘zijn spiegelbeeld 
niet langer liegt’? Allesbehalve. ‘Wat ik nu bezit maakt me arm 
[inopem me copia fecit]’, constateert hij. Nu hij weet wie hij lief-
heeft, nu zijn liefdesverlangen hem bij zichzelf heeft gebracht, is 
niets veranderd. De spiegel waarin hij eindelijk zichzelf herkent, 
blijft zijn ‘zelf ’ op afstand houden. Hij weet dat wie hij bemint 
geen spiegelbeeld is, maar dat spiegelbeeld is toch het enige wat hij 

6 Narcissus, in het Grieks Narkissos, is verwant aan ‘narcose’ en betekent 
‘bedwelming’ (Graves, 280).

7 III, 463-467; Ovidius, 83.
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heeft. Breekt hij dat spiegelbeeld (wat hij innig wenst), komt hij 
niet bij zichzelf terecht, maar ligt dat zelf van hem voorgoed aan 
gruzelementen tussen de spiegelscherven. Nu beseft hij dat hij altijd 
al met dat spiegelbeeld samenviel en nog steeds samenvalt. Exacter: 
hij viel en valt samen met het verschil ten aanzien van zichzelf – een 
verschil dat hij enkel dankzij dat spiegelbeeld kan zijn. 

Zo uitgedrukt klinkt het zwaar op de hand en complex, en 
dat is het ook, maar het komt eenvoudig gesteld neer op een besef 
van eindigheid, van sterfelijkheid. Narcissus beseft dat de dood 
de plaats is waar zijn ik reëel met zichzelf samenvalt, zichzelf reëel 
bemint en kent. De dood is met andere woorden het ‘zelf ’ waarnaar 
de mens altijd heeft verlangd en dat hem zal brengen bij de zelf-
kennis waarnaar hij heeft gehunkerd. De tekst gaat als volgt verder: 

De dood valt mij niet zwaar, omdat de dood de pijn zal stillen,
Maar hem, mijn minnaar wenste ik een langer leven toe 
Nu sterven er straks twee, wij samen, in één mensenadem.8 

Bij dat besef gaat Narcissus huilen, en zijn tranen breken zijn spie-
gelbeeld. Het maakt hem helemaal radeloos want inderdaad, dat 
spiegelbeeld was het enige wat hij nog had: 

Waar vlucht je heen? Blijf hier! Laat mij, je minnaar, 
Niet hier alleen! Dat is te wreed. Al mag ik je niet voelen, 
Laat mij je kunnen zien en zo mijn zieke passie stillen!9

Op dat moment heeft Narcissus zich al helemaal met zijn spiegel-
beeld geïdentificeerd. Wat dat beeld wordt aangedaan, doet hij nu 
ook zijn reële lichaam aan, en ‘beukt met de marmerwitte vuisten 
op het blote bovenlichaam’ (481). Uitvoerig beschrijft Ovidius 
het langzame wegkwijnen van die wondermooie jongeling die in 
liefdeshunkering voor zichzelf, eindelijk zichzelf gevonden heeft 
en – aldus de tragische logica – zijn dood op zich neemt. ‘Waar 

8 III, 471-473; idem.
9 III, 477-479; Ovidius, 83-84.



 180 | Marc De Kesel 

dat was geweest,’ zo eindigt het verhaal, ‘ontdekte men een gele 
bloem, gevat in witte bladerkrans.’10 

Narcissus, prototype voor de analysant, heeft naar zich-
zelf gezocht, houdt zijn libido met narcistische voorbeeldigheid 
gestroomlijnd richting de knoop waarin haar kern, haar ‘zelf ’ zich 
bevindt. Dit ‘zelf ’ heeft hij gevonden waar hij oog in oog stond met 
het onbewuste, meer bepaald met het punt van waaruit zijn onbe-
wuste lusteconomie de zaken samenhoudt, met het subject waarop 
zijn tot identiteit gevormde drift rust. Dat punt, dat subject, het 
eigenste ‘zelf ’: dit is wat we willen weten, dit is wat we nooit zullen 
weten maar enkel zullen verlangen te weten. In het reine komen 
met ons verlangen onszelf te kennen is niet hetzelfde als in het 
reine komen met dat gezochte en eindelijk gevonden zelf. Precies 
niet: het is in het reine komen met het verlangen, en niets dan het 
verlangen daarnaar. Dit is waar, algemeen gesteld, de traumatheorie 
genaamd freudo- lacaniaanse psychoanalyse op neerkomt. 

Soevereine macht versus biomacht

Het is relatief laat in zijn carrière dat Foucault zich kritisch uitlaat 
over de psychoanalyse en, in een ruimer kader, de definitie van de 
mens als verlangen onder vuur neemt. Wat hem in die richting 
heeft geduwd, is zijn onderzoek naar de seksualiteit en, daarmee 
samengaand, zijn poging te begrijpen wat er precies gaande is in 
de seksuele revolutie die in die jaren – tweede helft van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw – een fait accompli was geworden. 
Zoals bij de andere studies die hij heeft ondernomen (over de 
waanzin, de menswetenschappen, het strafwezen), is zijn intuïtie 
ook hier dat die praktijken en discoursen waarin men pretendeert 
vrijheid te brengen, de facto niet vrij zijn van ongemerkt goed 
functionerende machtsmechanismen. 

Vóór de seksuele revolutie spraken we over – en deden we aan 
– seks vooral in termen van wat niet mocht. Daarna in termen 
van wat weer mocht. Formeel was en is het dus altijd een kwestie 

10 III, 510; Ovidius, 84.
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van ‘mogen’ en ‘niet mogen’ geweest. En die logica van verbod 
en permissie is er blind voor, aldus Foucault, dat macht al lang 
niet meer op die manier functioneert. Precies de relatief recente 
geschiedenis van onze omgang met ‘seksualiteit’ laat dat goed zien, 
zo constateert hij.11 

Sinds het midden van de achttiende eeuw baden de discour-
sen en praktijken die zich vanuit de macht met seks inlaten, niet 
langer in de logica van verbieden of toelaten. ‘Seks’ en ‘seksuali-
teit’ (termen die, significant, pas in de vroege negentiende eeuw 
worden gesmeed) benadert men sindsdien vanuit wat Foucault een 
‘biopolitieke’ logica noemt. Machtsinstanties houden zich bezig 
met de wijze waarop mensen zich seksueel tot elkaar verhouden, 
niet langer om reactief allerlei zaken onder verbod te stellen, maar 
om daar actief iets mee te doen, om het leven dat (onder meer) via 
die seksualiteit geproduceerd en beheerd wordt, te organiseren, 
te optimaliseren en te managen. Macht profileert en legitimeert 
zich als behoeder, regulator en manager van het leven – het leven 
van hele populaties evengoed als dat van gezinnen en individuen. 

Wanneer in de negentiende eeuw het vrouwenlichaam wordt 
gehysteriseerd, wanneer men focust op masturbatie en andere 
seksuele handelingen bij kinderen, wanneer men, inzoomend op 
voortplanting, de seksualiteit binnen het gezin tot een centraal 
thema maakt en wanneer men in de psychiatrie theorieën en 
praktijken ontwikkelt die zich inlaten met perverse lusten van de 
patiënten,12 dan moet dit niet worden gezien als een onderdruk-
king van de seksualiteit. Het is veeleer de productie ervan, waarbij 
‘seksualiteit’ en de seksuele preoccupaties ‘dichte knooppunten van 
machtsbetrekkingen’ zijn.13 

Macht is geen ‘instantie’ die zich tegen gegeven realiteiten keert. 
Macht, als biomacht, is een nooit tot vaste instanties te reduceren 
werking van elkaar tegenwerkende krachtverhoudingen die op die 
manier binnen de cultuur probleemvelden genereren waarrond die 

11 Zie het eerste volume in Foucaults Geschiedenis van de seksualiteit, getiteld 
De wil tot weten.

12 Dit zijn de vier items die Foucault als ‘onderzoeksgebied’ aangeeft in De 
wil tot weten: ‘De hysterische vrouw, het masturberende kind, het malthu-
siaans gezin en de perverse volwassene’ (Foucault Geschiedenis, 108-109).

13 Foucault Geschiedenis, 107.
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krachtverhoudingen plaats en vorm krijgen. Eén van die probleem-
velden wordt tegen het eind van de achttiende eeuw ‘seksualiteit’. 

Ziehier dan het punt waarrond Foucaults kritiek op de seksuele 
revolutie draait: terwijl onze cultuur de facto een biopolitiek van 
de seksualiteit organiseert, blijven we erover praten en deze beleven 
in termen die uit pre- biopolitieke tijden stammen. 

En hoe spraken we toen? We deden dat in discoursen die ‘soeve-
reiniteit’ centraal stelden. Macht verstond zich als het vermogen te 
heersen over leven en dood. Leven was een gegeven; en de macht, 
zich spiegelend aan de gevende instantie van dit leven (aan goden 
of God bijvoorbeeld), eigende zich het recht toe het leven te ont-
nemen van wie op flagrante wijze haar wetten overtrad. Macht 
functioneerde vooral, zo schrijft Foucault, 

als instantie die afpakt, als een mechanisme dat heffingen 
oplegt, als het recht om zich een deel van andermans rijk-
dommen toe te eigenen, als het onttrekken van producten, 
goederen, diensten, arbeid en bloed aan onderdanen. De macht 
was vooral het recht om weg te nemen, een recht over de din-
gen, de tijd, de lichamen en in laatste instantie over het leven; 
het culmineerde in het privilege op basis waarvan de soeverein 
zich van het leven van een ander meester mocht maken om 
het te vernietigen.14

Soevereine macht is reactief. Biomacht is actief, creatief, productief. 
Dat laatste klinkt positiever, maar is het niet. De biomacht is geen 
ideaal, zij is een feit. Wanneer in onze recente eeuwen macht wordt 
uitgeoefend, ook waar terreur en geweld wordt gezaaid, dan zijn 
de betreffende praktijken en discoursen biopolitiek van aard. De 
biopolitiek werkt niet via wet en verbod, maar – zo stelt Foucault 
– werkt rechtsreeks in op ‘lichamen’: via programma’s van volks-
gezondheid worden de ‘lichamen’ van dit volk gezond gehouden 
of, eugenetisch, weggezuiverd en opgeruimd. Het lichaam van de 
vrouw wordt gehysteriseerd en op die manier binnen de krijtlijnen 
van een gezinspolitiek gehouden of juist uitgesloten. Biomacht 

14 Ibid., 138.
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verbiedt geen vormen van leven, zij werkt actief op leven – op 
‘lichamen’ – in. 

Maar waar zit dan het probleem? Het probleem schuilt in het 
feit dat die macht niet louter in biopolitieke termen wordt uitge-
drukt, neergezet en gepercipieerd. In onze hedendaagse discoursen 
blijft het soevereine dispositief persisteren en onttrekt op die manier 
de feitelijke – lees biopolitieke – machinaties aan de aandacht. Niet 
dat die discoursen openlijk voor seksuele beknotting pleiten. Zij 
pleiten juist voor het tegendeel, voor een bevrijding van alle macht. 
Maar door op die manier te pleiten, blijft formeel de logica van 
de soevereiniteit gehandhaafd. Men wil de soevereine macht van 
zich afschudden om de eigen verloren gegane, want onderdrukte 
soevereiniteit te heroveren. Die manier van denken – met haar 
soevereine logica van bevrijding – functioneert zodoende echter 
als een scherm. De feitelijke logica die in het spel van macht en 
verzet aan de orde is, de biopolitieke logica, wordt zodoende aan 
het oog onttrokken.

Van die manier van denken is de psychoanalyse een eersteklas 
voorbeeld, aldus Foucault. Zij denkt in termen van wet en verbod 
(incestverbod), dood (doodsprincipe), transgressie (lacaniaanse 
jouissance)15 en aanverwante restanten uit de logica van de soeve-
reiniteit. Verwijzend naar de psychoanalyse schrijft hij:

[…] het blijft een feit dat denken over de orde van het sek-
suele in termen van wet, dood, bloed en soevereine macht 
[…] uiteindelijk een tocht door de geschiedenis is in omge-
keerde richting. Het seksualiteitsdispositief dient te worden 
gedacht vanuit machtstechnieken die contemporain zijn aan 
dit dispositief.16

Via de seks bewerkstelligt het biopolitieke spel van de macht dat 
het naar de oude ‘soevereine’ logica wordt beoordeeld en dus gezien 
wordt als iets waarvan men bevrijd kan worden. De realiteit is 
echter dat men van de macht niet bevrijd kan worden, en ook 

15 De Kesel, 52-54; 240-244.
16 Foucault Geschiedenis, 151; gemodificeerde vertaling, MDK; Foucault 

Histoire, 198.
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niet hoeft te worden. Tegenover macht staat niet zoiets als vrijheid 
(lees soevereiniteit). Tegenover macht staat verzet, tegenmacht. En 
die zijn evengoed het product van – en gehoorzamen dus aan – 
hetzelfde biopolitieke dispositief als de macht waartegen in verzet 
wordt gegaan. Verzet, die naam waardig, gaat niet uit van instanties 
die denken buiten de macht en haar machinaties een soevereine 
vrijheid te zullen vinden – een idee die in de revolutionaire jaren 
zestig onder meer ook op de seks is geprojecteerd. Omdat macht 
zich richt tot lichamen, gaan verzet en tegenmacht eveneens uit 
van lichamen. Of, zoals Foucault het formuleert in een vaak geci-
teerde zin: 

De tegenaanval op het seksualiteitsdispositief moet zijn houvast 
niet zoeken bij de seks/het verlangen, maar bij de lichamen en 
hun lusten.17 

De mens definiëren als verlangen bevestigt een logica die hem blijft 
neerzetten als ‘onderworpen’, als ‘subject’ van een verlangen dat, 
onbevredigbaar als het is, tegelijk aan waarheid gekoppeld is. Dat 
die waarheid zich tevens in de diepste intimiteit van zijn eigenste 
zelf situeert, houdt de verlangende mens alleen nog duidelijker in 
een onderworpen positie ten aanzien van die ongenaakbare waar-
heid. En dit laat de biomacht toe om met ‘unzeitgemäße’ middelen 
het leven van de moderne ‘lichamen’ te manipuleren. Geen wonder 
dus dat zij revoluties, seksuele en andere, alsook de psychoanalyse, 
handig weet te incorporeren. 

Gebruik van de lusten

Als Foucault op zoek gaat naar de herkomst van de definitie van de 
mens als verlangen, moet hij teruggaan tot de eeuwen waarin het 
christendom zich in onze cultuur heeft geïnstalleerd. Het is onder 
meer Augustinus die in zijn articulatie van de christelijke doctrine 
de mens heeft neergezet als iemand – om een beroemde zin uit 

17 Foucault Geschiedenis, 158; Histoire, 208. De titel van Herman Westerinks 
studie is een citaat uit die zin. 



 Het schijnbaar dikke ik | 185

de eerste pagina van zijn Confessiones te parafraseren – wiens ‘hart 
onrustig is tot het rust in de waarheid’.18 De waarheid van de mens 
is dat hij één brok verlangen is naar de waarheid, die de waarheid 
zelf in hem heeft gelegd. Maar omdat de mens sinds Adam door 
zonde is getekend, onttrekt die waarheid zich aan hem en zal hij 
er pas deelachtig aan worden wanneer die Waarheid zelf hem, na 
zijn dood, in haar Eeuwige Zaligheid zal opnemen. 

Augustinus’ definitie van de mens als verlangen zal zich in de 
verdere, al snel exclusief christelijk wordende cultuur steeds dieper 
inplanten en zich ook in post- christelijke tijden met steeds weer 
nieuw elan weten te handhaven. 

Maar ook deze christelijke definitie van de mens heeft een her-
komst. Die heeft zich meer bepaald ontwikkeld binnen de cultuur 
van haar tijd en is een Auseinandersetzung met – lees: adaptatie/
verdraaiing van – ideeën die het aan de ‘heidense’ Grieks- Romeinse 
cultuur ontleende. Vóór Foucault vanuit de oudheid in zijn genea-
logisch onderzoek verder opklom richting onze tijd, hoorde hij dus 
eerst te onderzoeken hoe men over wat wij seksualiteit noemen, 
dacht vóór de komst van het christendom. Niet alleen bij de stoa, 
maar bij discoursen en praktijken waar ook de stoïsche ethiek zijn 
herkomst kende. Daar gaat het tweede volume van zijn Geschiedenis 
van de seksualiteit uitvoerig op in: Het gebruik van de lusten. In die 
studie onderzoekt hij de manier waarop het antieke Griekenland 
van de vierde en derde eeuw voor onze tijdrekening over seksualiteit 
en seksuele ethiek dacht.

De titel geeft raak de kern van Foucaults stelling weer. 
Seksualiteit en de codes die daaromtrent in die cultuur zijn ont-
wikkeld, draaien niet rond verlangens en derhalve rond wetten en 
verboden waarmee die verlangens in de juiste – dit wil zeggen waar-
heidsconforme – banen worden gehouden. Wat wij ‘seksualiteit’ 
noemen, is daar een kwestie van ‘lusten.’ ‘Plaisirs.’ In het Grieks 
staat ‘aphrodisia’: alles wat te maken heeft met datgene waarvoor 
de godin Aphrodite staat, de moeder van Eros, de godin van de 
liefde. Het gaat niet om seksuele verlangens in mij, al helemaal 
niet om de waarheid van die verlangens, om hoe die verlangens 

18 Voor Foucaults analyse van Augustinus’ libido- theorie, zie Foucault Beken-
tenissen, 330-372. 
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mij naar mijn – en de – waarheid leiden. Het gaat om wat mij lust 
en plezier geeft. Om aphrodisia waarvan ik gebruik kan maken. 

‘Gebruik’: de Griekse term is ‘chrèsis’. Eerder dan als ‘instru-
menteel gebruik maken van’ heeft dit woord de connotatie van ‘zich 
verhouden tegenover,’ ‘zich inlaten met,’ ‘zich overgeven aan’.19 
‘Chrèsis aphrodisioon’ betekent: zich inlaten met – zich een houding 
aanmeten in relatie tot – zaken die erotische lust opwekken.20 Die 
‘houding’ vertaalt zich in ethische codes, inclusief die met betrek-
king tot erotiek. En het zijn de verwijzingen naar die codes die 
Foucault heeft gescreend in de massa antieke teksten die hij voor 
zijn studie heeft doorgenomen. 

Het ‘gebruik van de lusten’ is inderdaad een kwestie van ethiek, 
ook al betreft het een praktijk die naar onze huidige morele stan-
daarden een uitgesproken negatieve appreciatie kent. De facto 
wordt de term ‘erotikè’ in het antieke Griekenland immers gereser-
veerd voor de ‘lustvolle’ omgang met knapen, met andere woorden 
voor pederastie.21 Ook in die pederastie laat zich dus ethiek gelden. 
Ook daar, zo leren ons de teksten, is het zaak er op een juiste manier 
mee om te gaan. 

Is er in het ‘gebruik van de lusten’ dan toch zoiets als waarheid 
in het spel? Jazeker, maar het betreft niet de waarheid, niet een 
waarheid op zich die zich ergens in de erotiek (de seksualiteit) ver-
scholen zou houden. Het ware kenmerkt alleen een ‘chrèsis’, een 
houding. Die vindt haar waarheid alleen in de manier waarop zij het 
‘zelf ’ van de mens die zich die houding aanmeet ten goede komt. 
Een juist en waar gebruik van de lusten bestaat in het gebruik dat 
de ‘zorg voor het zelf ’ ten goede komt. 

‘Zorg voor zichzelf ’ (epimeleia heautou): daar draait het in het 
antieke ethos om, aldus Foucault. En het is in zijn ogen ook waar 
het in de antieke filosofie – en in filosofie tout court – om draait. 

19 Foucault gaat, in zijn colleges aan het Collège de France, uitvoerig op dit 
woord in tijdens de les van 13 januari 1982; Foucault L’hermeutique, 56.

20 Foucault Geschiedenis, 195.
21 ‘Erotikè’ is maar een van de domeinen waar de antieke Grieken een ‘ge-

bruik van de lusten’ kennen. De twee andere domeinen die Foucault on-
derscheiden ziet in hun ethos zijn de ‘diètikè’ (diëtiek) en de ‘oikonomia’ 
(het runnen van een huishouding); Foucault Geschiedenis, 261 e.v. & 307 
e.v.
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Wanneer Plato, via Socrates, zo’n belang hecht aan de spreuk 
die boven de ingang van het orakel van Delphi hangt, ‘gnoothi 
seauton’ (ken jezelf ), dan wil hij daarmee niet zijn voorkeur voor 
zelfkennis, en dus kennis in het algemeen, uitspreken. Het kader 
dat hier voor de kennis gepropageerd wordt, zo leest Foucault 
hier nauwkeuriger in Plato’s tekst, is eerder van existentiële aard: 
het gaat erom dat de mens de juiste houding tegenover zichzelf 
ontwikkelt, op de juiste manier ‘gebruik maakt van zichzelf ’. Het 
gaat erom dat hij gebruik maakt van de kennis waartoe hij in staat 
is – en in het verlengde daarvan ook van de lusten, de aphrodisia, 
die zich aan hem aandienen. 

De ‘zorg voor zichzelf ’: daarmee begint het westerse denken. 
Als Socrates een filosoof is, is dat omdat hij uitgerekend dit wil bij-
brengen aan eenieder die met hem in discussie gaat op de Atheense 
Agora. ‘Hij is bij uitstek diegene die er zorg voor draagt dat ande-
ren voor zichzelf zorgen: dit is de bijzondere opstelling van de 
filosoof.’ Zo laat Foucault zich over hem uit tijdens een interview 
uit januari 1984.22

Het zal duidelijk zijn dat de definitie van de mens die hieruit 
spreekt, zich niet laat formuleren in termen van verlangen. Als hier 
waarheid in het spel is, is die niet van het soort waarnaar verlangd 
kan worden. Waarheid is hier geen instantie, geen entiteit, niet 
iets wat vóór de mens uit ligt en waarnaar hij op weg moet gaan. 
Waarheid kenmerkt hier een gebruik, een chrèsis, een houding in 
het hier en nu. Die chrèsis kent zijn normen en reguleringen in de 
zelfzorg (de epimeleia) waarin zij functioneert.

Sinds de late oudheid is het accent in die zelfzorg meer en 
meer op een geobjectiveerd ‘zelf ’ gaan liggen en, met de komst van 
het christendom, op een transcendente waarheid waaraan dat zelf 
onderworpen is en waarnaar het verlangt als naar zijn oorsprong. 
Zelfzorg transformeert in een ‘zorg’ om conform te worden aan 
wat een wet voorschrijft en zo toegang verleent tot wat die wet 
belooft. ‘Zorg’ wordt ‘verlangen’, geregeerd door een verzuchting 
ooit eens voorbij de wet te komen. Hopend op een soevereine 
vrijheid, blijft men, ook en precies in de meest revolutionaire 

22 Foucault Breekbare vrijheid, 92. 
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vrijheidsstrijd, onderworpen. Men blijft namelijk verlangen naar 
een verondersteld paradijs voorbij de ‘macht’.

De biopolitieke cultuur die sinds de negentiende eeuw legio is, 
vraagt om een verhouding tot – een verzet tegen – de macht die 
zich niet meer laat strikken door de list van die vrijheidslogica (of, 
zoals Foucault het noemt, van het ‘soevereiniteitsdispositief ’). In 
de ‘zorg voor zichzelf,’ zoals beleefd en beschreven in de klassieke 
oudheid, onderkent hij de mogelijkheid van een alternatief ethos 
dat ons, realistischer, in een wereld van macht- tegenmacht plaatst. 
Ethiek moet voor hem een ‘zorg voor zichzelf ’ zijn, een actief en 
creatief vormgeven aan het leven. In plaats van gehoorzaamheid aan 
een wet (inclusief die van het verlangen), is ethiek wat de Grieken 
‘technè tou biou’ noemden: een levenstechniek, een levenskunst.

Zorg voor zichzelf

Foucault heeft zich, voor zover mijn lectuur reikt, niet met de 
mythe van Narcissus ingelaten. Hij verwijst sowieso zelden naar 
mythes en houdt het, wat vanuit zijn onderzoek begrijpelijk 
is, doorgaans bij ethische regels en codes. In de antiek Grieks- 
Romeinse teksten waarnaar hij verwijst, ontwaart hij terecht het 
ethos van de ‘zorg voor zichzelf,’ en daar wordt de mens niet als 
subject van verlangen neergezet. Maar verlangens heeft die mens 
uiteraard wel. En daar staan de antieke mythes dan weer vol van. 
Doordrongen van het ethos van de zelfzorg was dezelfde antieke 
mens ook danig in mythische verhalen geïnteresseerd. Ook in dat 
over Narcissus. 

Kijkt de antieke mens naar Narcissus als naar een voorbeeld? 
Leest hij daarin hoe hij diens ‘zorg voor zichzelf ’ moet waarmaken? 
Dit blijkt in elk geval niet uit de overgeleverde teksten. Maar dat 
hij er iets in ziet, blijkt wel. De vele fresco’s en teksten liegen er 
niet om: op de een of andere manier moet de antieke mens zich in 
dit verhaal herkend hebben. En wat als hij in Narcissus een beeld 
ziet waarin hij iets ontwaart over wat ‘zorg voor zichzelf ’ betekent? 
Narcissus, niet als voorbeeld, maar wel als beeld, een beeld dat iets 
over ‘zelfzorg’ vertelt, zonder ook iets te willen zeggen over hoe 
zoiets moet?
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Zorgen voor zichzelf: dit is wat Narcissus wil doen. Het is 
hem om zichzelf te doen. Hij laat zich niet afleiden, laat staan zich 
innemen door anderen. Hij negeert elke avance in die richting. En 
dan ontdekt hij plots diegene die hem aankijkt in zijn spiegelbeeld. 
Eindelijk staat hij oog in oog met iemand met wie hij zich wil 
wagen aan een ‘gebruik van de lusten’. In de aphrodisia- verhouding 
die Narcissus installeert tussen hemzelf en diegene die lusten in 
hem opwekt – dus tussen Narcissus en zichzelf – speelt geen ethiek. 
Maar wat er wel speelt is verlangen. 

Door zijn object dat lust opwekt exclusief bij hemzelf te leg-
gen, komt het verlangen helemaal aan de oppervlakte te liggen. 
Is Narcissus het subject van dit verlangen? Zeer zeker. Daarmee 
zou Foucault het trouwens helemaal eens zijn. Tegen de notie van 
subject als zodanig maakt hij geen bezwaar. Een van zijn seminaries 
is er helemaal aan gewijd.23 Voor wat Narcissus’ fascinatie voor 
het eigen spiegelbeeld betreft, is hijzelf het subject, maar niet het 
subject van zijn verlangen, maar van zijn handelen. Het betreft een 
subjectpositie die hem niet tot onderworpene (horige, onderdaan) 
maakt, maar hem typeert als agens van het eigen handelen en de 
eigen positionering. 

Denk aan wat Foucault in datzelfde seminarie schrijft over 
Alcibiades, een van Plato’s vroegste dialogen. In deze dialoog 
wordt Socrates opgevoerd als de laatst overgebleven aanbidder 
van de wondermooie en in alle opzichten succesrijkste jongeling 
in Athene, Alcibiades. Al zijn andere aanbidders zijn vertrokken. 
Waarom? Omwille van Alcibiades’ even groot als onverbeterlijk 
narcisme, aldus Socrates. Niet dat die het woord in de mond neemt 
(hoe zou hij ook?), maar daar komt het op neer. 

Uit liefde voor Alcibiades wil Socrates binnenbreken in diens 
narcisme. Socrates heeft immers door dat Alcibiades terdege beseft 
dat hij ‘de rest van zijn leven niet kan teren’ op de amoureuze 
idolatrie waarmee de Atheense aanbidders hem bejegenen.24 Hij 
wil meer. Hij wil ervoor zorgen dat hij ooit geëerd wordt als de 
machtigste man van Athene die zijn stad nog machtiger en groot-
ster heeft gemaakt dan die al is. 

23 Foucault L’hermeutique.
24 Plato, 558.
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En om dit bereiken, zo maakt Socrates hem duidelijk, ont-
breekt het hem aan iets fundamenteels, iets onmisbaars: zelfkennis. 
Na een pagina’s lang spel van vraag en antwoord, vol impasses en 
reprises, komt de dialoog daarbij uit. Alcibiades, de volmaakte, 
diegene die niets nodig heeft, heeft wel degelijk ambities, verlan-
gens, en wil zich waarmaken als leider van zijn stad. Maar daarvoor 
moet hij eerst zichzelf kennen. 

En wat is die zelfkennis? Zij is ‘epimeleia heautou’, zorg voor 
zichzelf. Of zoals Plato het noemt: ‘psychè’, ziel. Alcibidades moet 
zichzelf, zijn ziel kennen: niet de ziel met deze of gene eigenschap-
pen, niet de ziel die opgesloten zit in de kerker van het lichaam. De 
ziel die Socrates Alcibidades wil duidelijk maken is de ‘epimeleia 
heautou’, zijn ziel als de zorg voor zichzelf. Hij moet zichzelf ken-
nen, hij moet weten wie hij is, weten dát hetgeen hij doet, om hém 
gaat, dit wil zeggen dat in zijn doen híj aan zet is en dat hij in wat 
hij doet, zichzelf tot zorg moet zijn. Of zoals Foucault het tijdens 
zijn college van 13 januari 1982 met een vraagzin formuleert: 

[Wat is] die verhouding, wat wordt aangeduid met het reflexieve 
voornaamwoord heauton, wat is dat element dat hetzelfde is van 
de kant van het subject en van die van het object?25 

Alcibiades zelf en niemand anders is het start- en het eindpunt 
van zijn handelen. Voorafgaandelijk aan wat hij ook doet, moet 
hij die beide eerst goed kennen. Beide zijn hemzelf: hijzelf als 
subject of agens van de zelfzorg, en hijzelf als object, als voorwerp 
van diezelfde zelfzorg. En, niet onbelangrijk, hij moet de relatie 
tussen beide kennen, een relatie waarmee hij samenvalt, die zijn 
‘psyche’, zijn ‘ziel’, zijn ‘zelf ’ is. Daarin ligt ook zijn waarheid, 
zijn waarachtigheid. Het is zaak ‘voor zijn ziel te zorgen’ (‘psychès 
emimelèteon’; Alcibiades 132c), en in die zorg ligt zijn waarheid: 
in de waarachtigheid waarmee hij de spanningsboog tussen de 
subjectpool en de objectpool gestalte geeft, zodat het diens ‘zelf ’ 
ten goede komt. 

25 Foucault L’hermeutique, 52; ik vertaal, MDK.
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Kent Alcibiades verlangens? Uiteraard, die dansen intens op 
en rond deze spanningsboog. Maar hun drager/subject ligt niet 
in een vastgesteld doel op zich, in een transcendente en/of intiem 
verborgen waarheid. Het subject ligt, immanent, besloten in die 
boog zelf. Het is niet het subject van een (op zich staande) waar-
heid, het is de agens van een handelen dat de zorg voor zichzelf op 
waarachtige wijze op zich neemt. 

Is Narcissus zo’n subject? Biedt hij een beeld van de drie ele-
menten die in het spel zijn bij de ‘epimeleia heautou’, de ‘zorg voor 
zichzelf ’? Jazeker, maar dan in een tragische setting. Narcissus wordt 
neergezet als iemand die deze spanningsboog meteen ongedaan wil 
maken. Hij wil zichzelf direct, onmiddellijk kennen, hij wil van 
zichzelf ‘gebruik’ maken als een rechtstreeks, onmiddellijk aan zijn 
hunkering beantwoord ‘aphrodision.’ 

In deze tragische setting springt dan de eros, het verlangen, 
op de voorgrond. In de onmogelijkheid de zorg voor het zelf vol-
strekt sluitend te maken, in het onvermogen de spanningsboog 
tussen de subject- en de objectpool helemaal te slechten en van 
zichzelf gebruik te maken op dezelfde manier als waarop hij van 
de aphrodisia die anderen hem aanbieden gebruik zou maken, in 
dat geëtaleerde onvermogen treedt het onherleidbare van de span-
ningsboog naar voren. De ‘narcistische’ poging om een ‘gebruik van 
de lusten’ waar te maken waarbij subject en object samenvallen, 
mislukt. De tragedie van Narcissus maakt dit duidelijk en laat zo, 
precies omdat het een tragedie is, de coördinaten zien waarin een 
‘zorg voor zichzelf ’ zich afspeelt. De differentie, onmisbaar voor een 
zorg- relatie, valt niet weg te werken. Waar men dat wel probeert, 
laat de eros – het verlangen – zijn tragische feitelijkheid zien. 

Deze differentie stelt zich hier als een ‘wet’, als wat niet te 
overschrijden valt, maar tegelijk ook als wat Narcissus verlangt te 
overschrijden. Installeren die wet en transgressie hier een soevereine 
waarheid waarin hij zich van de wet bevrijd kan weten – zoals 
Foucault diagnosticeert in het soevereiniteitsdispositief dat nog 
steeds werkzaam is in (onder meer) de psychoanalyse? Dit is niet 
het geval. Wet en transgressie fungeren hier in een context van 
tragedie. Aan gene zijde van de wet ligt niet de waarheid, maar 
het domein dat appelleert aan de menselijke ‘hubris’ en dat voor 
wie het betreedt, zonder meer fataal is. Wat niet betekent dat de 
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antieke mens niet door die hubris – en dus door dit transgressief 
verlangen – zou zijn getekend. Alleen is dit transgressief verlangen 
hier niet omgezet in een filosofisch (neoplatoons) of christelijk 
(transcendent) verlangen. Het verlangen vindt in het transcendente 
waarnaar het hunkert niet zijn waarheid, maar zijn dood – een 
dood die, in tegenstelling tot wat filosofie en christendom zullen 
beweren, op geen enkele manier in iets als eeuwig leven of ultieme 
waarheid kan worden gekeerd. 

Naakt verlangen

Verlangen is dus niet per se ingebed in het soevereiniteitsdisposi-
tief waarbij de mens er als subject aan wordt onderworpen. Dit 
spreekt het verlangen zoals het in de psychoanalyse centraal gesteld 
wordt, evenwel niet vrij van Foucaults kritiek. Overtuigend toont 
Foucault aan dat dit verlangen gaandeweg – door toedoen van de 
manier waarop filosofie en christendom zich in onze cultuur heb-
ben ingeplant – een zodanige plaats heeft gekregen in de dominante 
discoursen van het Westen dat de westerse mens zich ging definië-
ren als subject van verlangen. En ondanks het recente, biopolitieke 
paradigma dat zich inmiddels al sinds meer dan twee eeuwen heeft 
geïnstalleerd, blijft de moderne mens met zichzelf omgaan als sub-
ject van verlangen, als onderworpen aan het verlangen naar een 
waarheid die de wet transcendeert – een idee waardoor de wet de 
mens handig aan zich onderworpen weet te houden.

Aan dit idee werkt de psychoanalyse tot op vandaag driftig 
mee, aldus Foucault. Haar theoretisch model huldigt nog steeds 
het primaat van ‘de wet van het verlangen.’ Zo definieert ze het 
verlangen waarmee de mens samenvalt als in wezen ‘incestueus’ en 
‘transgressief ’. Op die manier houdt ze het fantasma hoog dat er een 
toestand buiten de wet zou bestaan, waarin de bevrediging van drift 
en lust een oorspronkelijke vrijheid en (dus) waarheid zou kennen 
die ontsnapt aan de machtsinstanties waaronder dat verlangen altijd 
gebukt is gegaan. In onze biopolitieke tijden zijn we, aldus Foucault, 
toe aan een ander, alternatief denken over seksualiteit. Dat vindt hij 
in het ‘gebruik van de lusten’, de ‘zorg voor het zelf ’ en de ‘levens-
kunst’, zoals die te ontwaren zijn in de Grieks- Romeinse oudheid. 
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Ook als we ervan uitgaan dat op die stelling niets af te dingen 
valt, dringt zich niettemin de vraag op of dit voor ons effectief 
als een alternatief kan gelden. Kunnen wíj ‘gebruik maken van 
de lusten’? Kunnen wíj een eigen ‘zorg voor onszelf ’, een eigen 
‘levenskunst’ ontwikkelen? Niet dat we überhaupt niets in die zin 
zouden kunnen. De facto zijn we daar op allerlei manier mee bezig. 
Maar kunnen wij dat zoals de antieken dat deden? 

Het is een feit dat we er nog steeds vatbaar voor zijn om onszelf 
als subject van verlangen te begrijpen; de persistentie van de psy-
choanalyse en zovele andere aanverwante discoursen en praktijken 
lijken dit alleen maar te bevestigen. De vraag is dan of wij dit zelf-
verstaan kunnen veranderen op basis van onze eigen vrije, bewuste 
beslissing. Of, algemener: kan een zelfverstaan zelf beslissen zichzelf 
op een andere manier te verstaan? 

Hier stelt zich opnieuw de vraag naar het subject. Is het punt 
van waaruit wij ons tot de realiteit verhouden iets waarover wij 
beslissen, of is dat punt zodanig het resultaat van een historisch 
spel van macht en tegenmacht dat het zich aan de actuele greep 
van een vrije wil onttrekt? 

Uit Foucaults ‘archeologische’ studies – niet alleen van de 
seksualiteit, maar ook van de waanzin, het strafwezen, de mens-
wetenschappen en de psychiatrie – blijkt veeleer hoe listig de 
discoursen en de praktijken inwerken op de het zelfverstaan van 
de mens en hoeveel ‘genealogisch’ onderzoek het vergt om dat aan 
het licht te brengen. 

Natuurlijk is het de mens zelf die zich als ‘subject van verlangen’ 
heeft gedefinieerd. Denk aan Augustinus die op tal van manieren 
antwoorden formuleert op de twistpunten in de doctrinaire strijd 
van het vroege christendom en er zo toe komt die definitie naar 
voren te schuiven. Maar de manier waarop dit zelfverstaan het dis-
positief is gaan uitmaken van de leidende discoursen en praktijken 
van een cultuur, is iets wat aan de directe greep van het individu 
ontsnapt. 

Foucaults denken laat zeker toe de contouren in het vizier te 
krijgen van de vertogen en de praktijken die onze cultuur domi-
neren en in die zin opent hij onze blik op de mogelijkheid van een 
andere manier om mens te zijn. Maar zodra we denken dat we ook 
in staat zijn die andere manier tot de onze te maken, doen we dat 
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dan niet onvermijdelijk vanuit de subject- positie waarin we ons 
altijd al bevonden? Als de moderne mens, gefascineerd door de 
erotische cultuur van de Grieks- Romeinse oudheid, ‘gebruik wil 
maken van de lusten’, kan hij dat moeilijk anders doen dan vanuit 
een zelfverstaan dat, zoals Foucault analyseert, nog steeds luistert 
naar het soevereiniteitsdispositief. Hij doet dit met andere woorden 
vanuit een punt waar hij zich buiten het machtsspel waant dat hem 
als subject van verlangen heeft neergezet. Waarmee hij, de facto, het 
dispositief van laatstgenoemde subjectpositie alleen maar bevestigt. 

Om de vraag nog op een andere manier te stellen: wanneer 
iemand ervoor kiest zijn leven uit te bouwen als een ‘kunstwerk’ 
en een ‘zorg voor zichzelf ’, neemt hij dan effectief een gelijkaar-
dige subjectpositie in als de antieken deden in hun ‘technè tou 
biou’ en een ‘epimeleia heautou’? Kent zo iemand zichzelf als de 
spanningsboog tussen de subject- en de objectpool waarbij het 
gespannen houden van die boog primeert? Of wil hij die boog juist 
ontspannen, die afstand tussen subject en object – tussen ‘mij’ en 
‘mezelf ’ – slechten? 

Dit laatste is wat Narcissus wil: in de manier waarop hij 
‘gebruik maakt van de lusten’ vallen subject- en objectpool samen. 
Of liever dit is wat hij betracht, verlangt. Want, inderdaad, in de 
plaats daarvan springt eros – verlangen – onverbloemd in het veld. 
Midden in het ‘gebruik van de lusten’ is er plots alleen nog het 
naakte verlangen. Dat verlangen is niet wat Narcissus de weg naar 
de waarheid van zichzelf wil tonen (en wat hem dus tot subject van 
verlangen en waarheid maakt). Maar niettemin is het constitutief 
voor dat ‘gebruik van de lusten’ en voor de ‘levenskunst’ waarin 
dit zich inpast. De mythe van Narcissus zet de mens niet neer 
als subject van verlangen, maar zij laat wel het verlangen zien als 
een dragend element in de spanningsboog waaruit een ‘zorg voor 
zichzelf ’ bestaat.

Het verlangen treedt hier naar voren als een ‘wet’. En Narcissus’ 
‘gebruik van de lusten’ kan niet zonder die wet, maar kan ook niet 
zonder de neiging die wet te overschrijden. Zijn mythe toont de 
tragisch transgressieve dimensie van het verlangen dat, precies in 
die hoedanigheid, constitutief is aan dit verlangen. 

Wanneer een hedendaagse psychoanalyse termen als wet, trans-
gressie, dood en tragiek in haar conceptenapparaat opneemt en 
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die tools een rol laat spelen in haar theorie van het verlangen, 
betekent dit niet dat ze noodzakelijk een vrijplaats voorbij de wet 
viseert, waar de mens zijn waarheid en zijn vrijheid zou vinden. 
Niet dat er niet zo’n psychoanalytische theorie mogelijk is en 
effectief ook bestaat (denk bijvoorbeeld aan theorieën als die van 
William Reich). Maar het ‘soevereine’ jargon dat bijvoorbeeld de 
freudiaanse of lacaniaanse theorie hanteren, beoogt juist de waar-
heidsclaim die de mens in zijn zoektocht naar zichzelf aanhangt, 
te deconstrueren, en die waarheid als imaginair te ontzenuwen. 
En toch ontkent ze evenmin het verlangen naar die waarheid. Die 
wil ze enkel ontdoen van haar gesubstantiveerd karakter. Zij is niet 
‘iets’ waarnaar de mens verlangt om daaraan de waarheid van zijn 
verlangen te ontlenen. De waarheid van het verlangen ligt in het 
verlangen zelf, in de manier waarop de mens in staat is de ‘zorg 
voor zichzelf ’ die hij daarin aan de dag legt, op die zorg zelf – en zo 
op zichzelf – terug te plooien en op die manier de spanningsboog 
tussen de subject- en de objectpool gespannen te houden. 

Levenskunst is niet die houding waarbij iemand, vanuit een bui-
tenpositie, vrij van zijn leven kan maken wat hij wil. Levenskunst is 
de vrijheid die men zich verwerft in het proces van het maken zelf, 
en dit ondanks de inherent tragische structuur van die ‘kunst’, dit 
wil zeggen van die niet te slechten kloof die tussen mij en mijzelf, 
tussen subject en object gaapt. In die gaping beweegt het verlangen, 
op en over de wetten naar wier pijpen het danst, met de oedipale 
dubbelheid die liefde aan haat paart, flirtend op een manier waarop 
‘dood’, imaginair en frivool, een erotische partner kan zijn. Dit 
verlangen is het materiaal waarvan de zorg voor zichzelf een ‘technè 
tou biou’, een ‘levenskunst’ moet maken. 
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