
DE VERLOREN EER VAN DE ETHIEK  
Hoe de oude ‘eer’ het ‘doodsprincipe’ van de moderne moraal werd  
 
 
 

Les princes ont cela de leur haute naissance 
Leur âme dans leur sang prend des impressions 

Qui dessous leur vertu rangent les passions. 
Leur générosité soumet tout à leur gloire. 

Pierre Corneille, Pompée (v. 370-373) 
 

Plus est en vous 
(Seigneurs de  

Gruthuse) 

 
 
Niet eens zo lang geleden waren faam, glorie en aanzien nog hoge morele waarden. In de 
eeuw van de Verlichting was het nog ‘bon ton’ om de zucht naar eer en roem als een 
belangrijke – zoniet dé belangrijkste – ethische drijfveer te beschouwen. Zo schrijft 
Vauvenargues, één van de Franse Moralisten uit die tijd, in zijn Introduction à la 
connaissance de l’esprit humain (1737) over de eer het volgende:  
 

De eer heerst over onze harten met een natuurlijke autoriteit, die ons zonder twijfel meer beroert dan andere 
gevoeligheden; en beter dan ijdel vermaak, maakt zij ons doof voor onze miserie: in alle opzichten is zij dus 
reëel.1  

 
Onze “natuurlijke autoriteit” als het om ethiek gaat – want dat is de context – ligt in de “eer” 
of, letterlijker, de “glorie”. “De l’amour de la gloire”, zo luidt de titel van het kapitteltje 
waaruit ik hier citeer. Als we ons laten leiden – en, waarom niet, verleiden – door het 
vooruitzicht van eer, glorie en faam, is dat geen smet op onze morele integriteit, maar zonder 
meer haar meest gerechtvaardigde motief, aldus Vauvenargues. Het is de beste leidraad voor 
onze “passie” naar het goede. Aan die verleiding toegeven is niet hetzelfde als bezwijken aan 
een of ander waanbeeld. Het stemt iemands morele houding juist af op wat werkelijk is. In alle 
opzichten, zo maakt de Franse Moralist zich sterk, is de eer “reëel”. 
 Van een boek met als titel “de verleiding van de ethiek” had Vauvenargues waarschijnlijk 
nauwelijks opgekeken. Hij had in ieder geval die titel eenvoudig genomen voor wat hij zegt: 
ethiek is voor hem – minstens voor een niet onbelangrijk deel – verleiding. Hunkeren naar eer 
en glorie is inherent aan een morele houding die naam waardig. 
 In wat volgt wil ik eerst voeling krijgen met Vauvenargues’ notie van “gloire”, om zo te 
achterhalen wat een positief begrepen “verleiding van de ethiek” mag betekenen. De 
lotgevallen die de eer in de loop der tijden te beurt is gevallen, maken vervolgens duidelijk 
hoe zij haar status van hoge morele waarde gaandeweg heeft verloren. Tenslotte wil ik 
aantonen waarom het geen zin heeft die eer vandaag opnieuw een positieve duiding te geven. 
Daarvoor is zij, zeker binnen de ethiek, een te gevaarlijke zaak geworden. Wat van het oude 
ideaal van de eer in een moderne ethiek resteert, zo zal blijken, valt in laatste instantie enkel 

                                                 
1 “La gloire nous donne sur les cœurs une autorité naturelle, qui nous touche, sans doute, autant que nulle de nos 
sensations, et nous étourdit plus sur nos misères qu’une vaine dissipation : elle est donc réelle en tout sens.” 
(Vauvenargues [1981], Introduction à la connaissance de l’esprit humain, Fragments, Réflexions critiques, 
Réflexions et maximes, Méditation sur la foi, introduction et notes par Jean Dagen, Parijs : Garnier-Flammarion, 
p. 88). 
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als een doodsprincipe te beschrijven. Wat niet betekent dat het er niet juist op aankomt om in 
de ethiek met dat doodsprincipe rekening te houden. 
  
1. Eer (1) 
 
Vauvenargues’ term “gloire” is niet makkelijk om vertalen. ‘Glorie’, ‘renomée’, ‘aanzien’, 
‘faam’ zouden voor de hand liggen, ware het niet dat de auteur in “De l’amour de la gloire” 
precies beweert dat “gloire” niet alleen het effect, maar ook en vooral de reële grond van een 
ethische houding vormt.2 Daarom vertaalde ik “gloire” met “eer” en niet met “glorie”. Al is 
het ook dan nog de vraag hoe die “eer” überhaupt de reële grond van de ethiek kan uitmaken.  
 Dit heeft alles te maken met de specifieke, sociaal culturele context waarbinnen 
Vauvenargues schrijft. “Eer” kadert in het soort moraliteit dat eigen was aan het Ancien 
Régime en heeft daarom wortels tot diep in de feodale middeleeuwen en zelfs, zoals zal 
blijken, tot in de antieke tijd. Natuurlijk ligt Vauvenargues, samen met de andere Franse 
Moralisten, mede aan de oorsprong van ons typisch moderne morele gevoel, maar hij draagt 
niettemin nog sterk de sporen van zijn herkomst als ‘seigneur’ en ‘marquis’, als edelman dus. 
De ethiek die hij voorstaat, is door die ‘adeldom’ getekend. Moreel goed is in zijn ogen niet 
zozeer wat iemand gelukkig maakt als wel wat iemand ‘adel’ en uitstraling geeft. Het goede is 
het edele, het nobele.  
 Dat soort morele ‘adel’ is onmogelijk te begrijpen zonder referentie aan de oude feodale 
cultuur. Waar de moderne cultuur gebouwd is op de gelijkheidsidee (sociale, politieke, 
religieuze, seksuele, culturele gelijkheid), is haar feodale tegenhanger gebouwd op het idee 
van ongelijkheid, en meer bepaald op wat men, ietwat ongelukkig misschien, het idee van het 
‘groter’ kan noemen. Dingen en mensen onderscheiden zich van elkaar niet op basis van een 
gelijkheid of gelijkwaardigheid (zoals in de moderniteit), maar op basis van een hiërarchisch 
geordend verschil: er is altijd iets groters, er is steeds iemand groter. De metalen gaan van 
laag naar hoog; goud is niet méér waard omdat het zo schaars is, maar omdat het van nature – 
‘fysisch’ – groter is dan de ‘lagere’ metalen. De adel is machtig, niet omdat zij als usurpator 
de macht heeft gegrepen, maar omdat zij uit ‘zichzelf’ (omwille van het blauwe bloed dat 
‘fysisch’ door haar aderen stroomt) groter is. In tegenstelling tot wat men doorgaans gelooft, 
is het niet de categorie van het (de) grootste – in casu God – die het paradigma van de 
middeleeuwse cultuur vormt. Die Allergrootste, die God, is enkel een onmisbaar kader om het 
paradigma van het ‘groter’ mogelijk te maken.  
 Zo mag Vauvenargues een overtuigd gelovige zijn, de Allerhoogste is niet het grote 
referentiepunt van zijn ethiek. Ethiek begint voor hem niet bij het besef dat we wetten en 
regels moeten respecteren omdat ze van een almachtige God komen. Vauvenargues huldigt 
een vrije ethiek, en die begint met het besef dat alles en iedereen altijd ‘groter’ kan. Vrijheid 
is hier nog niet de ‘liberté’ van de Franse Revolutie, het is nog niet de autonome wilsbepaling 
die een vrij cartesiaanse subject deelt met alle andere subjecten en die zo ook de basis voor 
een sociale gelijkheid vormt. Vrijheid is voor Vauvenargues de ‘vranke’, ‘franke’ vrijheid van 
de ridder en de edelman, die zich niet door weekheid en mediocriteit laat begrenzen, maar wil 
uitblinken en zich door grenzen uitgedaagd weet. Het is het ‘vranke’ en het onversaagde van 
de aristocraat die het aandurft om inderdaad te zijn wat hij is: ‘aristos’, (Grieks voor) 

                                                 
2 Het in vorige noot geciteerde gaat als volgt verder : “Ceux qui parlent de son néant inévitable, soutiendraient 
peut-être avec peine le mépris d’un seule homme. Le vide des grandes passions est rempli par le grand nombre 
des petites: les contempteurs de la gloire se piquent de bien danser, ou de quelque misère encore plus basse. Ils 
sont si aveugles qu’ils ne sentent pas que c’est la gloire qu’ils cherchent si curieusement, et si vains, qu’ils osent 
la mettre dans les choses les plus frivoles. La gloire, disent-ils, n’est vertu ni mérite; ils raisonnent bien en cela: 
elle n’est que leur récompense; mais elle nous excite donc au travail et à la vertu, et nous rend souvent 
estimables afin de nous faire estimer.” (Ibidem) 
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voortreffelijk, uitmuntend, hoogstaand. Daarom houdt hij zich voor steeds groter te zullen zijn 
dan anderen, net zoals hij ook zichzelf onophoudelijk wil overtreffen. 
 Geen wonder dus dat Vauvenargues van leer trekt tegen al wie – ook uit religieuze 
overwegingen – de eindigheid en de nietigheid van het menselijke bestaan inroept om de 
eerzucht en de passies in het algemeen in een kwaad daglicht te stellen. Die zijn niet ijdel of 
nutteloos, zo benadrukt hij herhaaldelijk in zijn Discours sur la gloire3, maar staan juist boven 
de logica van het nut. Niet het nut maakt de passies zinvol. Het zijn, omgekeerd, de passies 
die zin geven aan wat nuttig is. De “eerzucht” – zoals men “l’amour de la gloire” kan vertalen 
– maakt dat de mens zich niet door die enge logica van het nut laat opsluiten, maar dat hij 
‘ruimer’, ‘groter’ is.  
 Ergens in diezelfde tekst laat hij zich, overigens verrassend realistisch, ontvallen hoe 
“zwak, timide, lui, licht, onstandvastig” je als mens wel bent.4 Maar juist daarom heb je 
eerzucht (“amour de la gloire”) nodig. Alleen die tilt je boven al die terneerdrukkende 
eigenschappen uit en belet je in de weekheid te vervallen waar zo velen, in naam van een 
verkeerd begrepen eindigheidsbesef, door worden verlamd. Enkel de eer en de glorie geven je 
een wissel op de “toekomst”.5 Natuurlijk bestaat die eer ook in de eerbetuiging, de glorie en 
de lof die anderen je toezwaaien. Maar dit is maar het effect van een eer en een glorie die 
jouw voortreffelijkheid uit zichzelf al kenmerkten.  
 
2. Goed: nobel en edel  
 
Het is merkwaardig dat Vauvenargues en zijn tijdgenoten die ethiek van de eer moeiteloos 
associeerden met de aristotelische ethiek. Die was sinds Thomas van Aquino de basisethiek 
van het Westen geworden en ondanks de deuk die de scholastiek met het aanbreken van de 
moderniteit gekregen had, bleef Aristoteles in ethische kwesties de grote referentie. Maar 
staat dat soort ethiek niet voor een universele geluksmoraal, voor een moraal die zegt dat het 
geluk erin bestaat om, met zijn allen, onze zijnsmogelijkheden (onze ‘potenties’, onze 
‘deugden’) zo optimaal mogelijk te ontplooien? Biedt zij met andere woorden niet bij uitstek 
de basis voor een universele gelijksheidsethiek, eerder dan voor een discriminerende 
aristocratische moraal? Dit is in ieder geval de reden waarom ook vandaag Aristoteles niet uit 
onze ethische reflectie is weg te denken.6   
 Wat onze actuele referentie aan Aristoteles echter steevast over het hoofd ziet, is het feit 
dat de moraal die deze antieke denker voorstaat niet universeel is in de zin die wij aan die 
term geven. Ook al schrijft Aristoteles een ethiek ‘voor allen’, voor hem betekent dit woord 
‘allen’ iets anders dan bij ons. Voor ons is dat simpelweg en letterlijk iedereen: alle mensen in 
hun hoedanigheid van vrije en gelijke broeders of zusters, om het met de leuzen van de Franse 
Revolutie te zeggen. Maar Aristoteles schreef zijn ethica meer dan twee millennia vóór die 

                                                 
3 Vauvenargues (1968), Œuvres complètes de Vauvenargues, Tome I,  Préface et notes de Henry Bonnier, Parijs: 
Hachette, p. 71-79. 
4 Op. cit., p. 74. 
5 “ […] l’amour de la gloire rapproche et dispose mieux l’avenir” (ibidem). 
6 Zeker een alledaagse morele bekommernis is nog steeds op aristotelische leest geschoeid. Spontaan zien we de 
mens als diegene die de kans moet krijgen én benutten om zich zo optimaal mogelijk te ontplooien. Ook vele, 
meer diepgaande reflecties schuiven Aristoteles vandaag nog steeds naar voren als een belangrijk  – zoniet de 
belangrijkste – morele baken voor onze tijd. Heel wat van wat Martha Nussbaum schrijft, gaat in die richting en 
het merendeel van de zogeheten communitarisen doet dat, zij het om andere redenen, nog duidelijker. Waar 
Nussbaum Aristoteles inroept om een relativerend standpunt in de ethiek te promoten (zie bijvoorbeeld Martha 
Nussbaum [1991], Politieke dieren. Aristoteles over de natuur en het menselijk bedrijf, Baarn: Anthos, p.9 e.v), 
kunnen volgens de communitaristen van Aristoteles opnieuw leren wat het betekent een gemeenschap – een 
communauteit, een ‘polis’ (Grieks) of een ‘civitas’ (Latijn) – te vormen, waarin we met zijn allen de kans krijgen 
ons te ontwikkelen tot wat we in wezen (versta in potentie) al zijn (Zie bijvoorbeeld: Alasdair MacIntyre [1981], 
After Virtue. A study in moral theory, Londen: Duckworth). 
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revolutie, en dat is geen onbeduidend detail. Zijn ethiek is niet opgevat vanuit de 
vooronderstelling dat letterlijk al wie mens is zich daaraan zou  spiegelen. Zij is bedoeld voor 
de toenmalige cultuurdragers en dat waren niet allen, maar slechts een deel daarvan.7 De 
cultuur werd enkel gedragen door vrije mensen en vrij  was enkel wie niet was zoals dat 
andere, vaak numeriek veel grotere deel van de bevolking, met name de slaven. Exacter: vrij 
was pas diegene die meester over mensen was. Over slaven of over anderen die niet ten volle 
subject (lees actieve drager) van de cultuur waren: de vrouwen en de kinderen. Een man was 
vrij als hij heer was over zijn ‘oikonomia’, zijn huishouding, over zijn vrouw(en), kinderen, 
slaven. Én als hij door andere heren daarin werd erkend. Vrij zijn betekende voor Aristoteles 
dus nooit op je eentje kunnen doen waar je zin in hebt, los van de anderen en van je sociale 
omgeving. De antieke ‘vrije’ man was nog geen ‘subject’ (drager) van zijn singuliere, 
voluntaristisch opgevatte ‘zelf’. Dat zal pas met Descartes en de moderniteit het geval zijn. In 
die tijd was de vrije man subject van een ‘oikos’ en, ruimer, van een ‘polis’. Hij was ‘drager’ 
van de gemeenschap van vrije mannen. Ook als individu was hij dus maar vrij in de mate die 
vrijheid een sociaal draagvlak had, in de mate dus waarin slaven en vrouwen hem als vrij 
erkenden en andere vrije burgers hem als hun gelijke beschouwden.  
 Enkel in dit opzicht is hier sprake van gelijkheid, en het hoeft geen betoog dat die mijlen 
ver af staat van wat twee millennia later de Franse Revolutie onder die naam zal propageren. 
De gelijkheid die in het antieke Athene gold, was er één onder meesters, meesters die ook in 
die onderlinge gelijkheid hun meesterschap niet opzij zetten. Het kwam er voor Aristoteles’ 
tijdgenoot op aan in alle opzichten meester te zijn: over zijn ‘oikonomia’, over zijn ‘polis’, 
maar ook – en eerst en vooral – over zichzelf, over zijn eigen capaciteiten, zijn potenties, zijn 
deugden. Dat meesterschap is een ideaal dat hij als ideaal met anderen deelde. Dit plaatste 
hem tegenover die anderen in een sfeer van sportieve competitie. De ene spiegelde zich aan 
het meesterschap van de ander om op zijn manier nog ‘beter’, nog ‘groter’ te doen dan de 
andere. 
 Eén van de grote topics uit de Ethica Nicomachea, de ‘filía’ (vriendschap), de 
wederzijdse loyauteit tussen vrije meesters, moet binnen dit kader worden begrepen. 
Hetzelfde geldt voor de ‘polis’, de gemeenschap van vrije burgers. Die bundelen hun macht 
niet samen om de rest van de ‘polis’ te onderdrukken. Ook hun macht – ook die welke speelt 
in hun onderlinge vriendschapsverhoudingen – profileren zij naar het ideaal van een moreel 
meesterschap. Het is dit ideaal dat hen in hun fascinatie voor – en associatie met – andere 
vrije mannen voor ogen staat en hun ‘meester-ethos’ blijft aanscherpen.  
 Elke bladzijde van Aristoteles’ ethica veronderstelt dus dit soort gemeenschap van 
meesters. Voor onze moderne blik is het vaak niet langer leesbaar, maar de morele reflecties 
en adviezen die hij daar formuleert, houden steevast dat meesterideaal voor ogen. In hun 
aanvoelen dat er altijd ‘groter en meer’ is, wil hij de ‘meesters’ raad, advies en theoretische 
fundering geven. In die context moet je ook zijn ‘theorie van het midden’ (mesotès) begrijpen, 
die hij onder meer in het tweede hoofdstuk van zijn Ethica Nicomachea uitwerkt. Dit pleidooi 
voor het midden heeft in het geheel niets met middelmatigheid of mediocriteit te maken. 
Integendeel, in zijn streven om steeds beter, steeds méér meester, steeds méér ‘aristos’ 
(voortreffelijk) en ‘autarkisch’ (vrij) te worden, moet de meester het midden weten te houden. 

                                                 
7 Het is Jacques Lacan die in zijn seminarie over “de ethiek van de psychoanalyse” alle nadruk legt op dit 
concrete aspect van waaruit Aristoteles’ ethiek moet worden gegrepen. Vooral omdat dat concrete aspect in onze 
moderne tijd afwezig is, is Aristoteles’ ethiek onhoudbaar geworden (ik kom daar verder nog op terug). Zie 
Jacques Lacan (1986), Le Séminaire. Livre VII. L’éthique de la psychanalyse, Parijs: Seuil, p. 21, 32, 338-339, 
363. Ook Foucault drukt zich op een gelijkaardige manier uit over de “antieke ethiek”. Zie onder meer: Michel 
Foucault (1994), Dits et écrits IV, Parijs: Gallimard, p. 698: "la morale antique ne s'adresse qu'à un tout petit 
nombre d'individus, elle ne demandait pas que tout le monde obéisse au même schéma de comportement"). Ook 
Ronald Commers maakt er melding van. Zie onder meer R. Commers (1992), De maat en de orde: over de taal 
van de ethiek, Gent: Communication and Cognition, p. 137.  
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Dat hij om ‘aristos’ te worden zijn grenzen zal moeten verleggen, is duidelijk, maar daarin zal 
hij noch laks noch overhaast te werk mogen gaan. Het komt er niet zozeer op aan in alles de 
middelmaat te zoeken als wel, paradoxaal uitgedrukt, maat te houden in het verleggen –
verhogen – van zijn maat. 
 Eigenliefde hoeft in dit aristotelisch perspectief dan ook niet per definitie een ondeugd te 
zijn. Integendeel, voor wie zijn streven naar datgene wat hem beter, groter en voortreffelijker 
maakt, ernstig neemt, is het onmiskenbaar een deugd. Zo’n nobele eigenliefde is trouwens 
verre van asociaal omdat ze de waardering voor andere vrije mensen alleen maar in de hand 
werkt. Zo schrijft Aristoteles:   
    

Mensen die zich bijzondere moeite getroosten om edel [kalàs] te handelen, dragen ieders goedkeuring weg 
en worden alom geprezen; en als alle mensen dingen naar wat edel [kalòn] is en zich inspannen om de 
edelste [kàllista] daden te verrichten, zal de gemeenschap alles hebben wat ze behoort te hebben en zal ook 
elk individu afzonderlijk de grootste van alle goede dingen bezitten, omdat voortreffelijkheid [aretè] immers 
het grootste goed is. Kortom, een goed mens [agathòn] moet zichzelf liefhebben – hij zal er immers zowel 
zelf als hij edel [ta kalà] handelt als ook anderen mee van dienst zijn; een slecht mens daarentegen mag 
zichzelf niet liefhebben, want hij zal door zijn slechte neigingen te volgen zowel zichzelf als zijn medemens 
schade berokkenen.(1169 a 7-16)8 

 
Een achttiende-eeuws aristocraat – Vauvenargues bijvoorbeeld – herkent zich wonderwel in 
die passage en beluistert daarin moeiteloos een pleidooi voor de ongelijkheidsethiek die hij er 
van thuis uit altijd op na gehouden heeft. In de ethiek, zo leest hij daar, gaat het om het 
‘edele’, om iemands ‘adel’. En spontaan denkt hij daarbij dat de aristocratie als van nature 
over die ‘adel’ –  “aretè”, voortreffelijkheid, morele grootheid – beschikt. Meer dan bij 
anderen, is bij haar het streven om steeds meer ‘aristos’ te worden, haar waarmerk. Geen 
wonder dus dat wie over die morele ‘adel’ beschikt, eerst en vooral bij zichzelf moet 
liefhebben. Pas dan kan die natuurlijke grootsheid ook uitstralen over anderen die niet aan die 
“voortreffelijkheid” (die “aretè”, die ‘aristocratie’) toekomen. Pas dan kunnen ook zij in de 
luister van die morele ‘adel’ mee profiteren. Precies in die uitstraling, in die glorie (in wat 
Vauvenargues in het citaat hierboven ‘la gloire’ noemde) ligt de sociale dimensie die zo’n 
aristocratische ethiek zich op basis van Aristoteles toe-eigent. “Amour de la gloire” en sociale 
verantwoordelijkheid zijn in die zin inherent met elkaar verbonden. Met dat soort 
uitgezuiverde morele eigenliefde heeft zijn verwerpelijke tegenhanger, een eigenliefde als een 
asociale, egoïstische passionele verslaving aan zijn eigen grillen, geen uitstaans. Dat laatste 
soort eigenliefde verschilt van de eerste  
 

evenveel als een rationeel leven verschilt van een gepassioneerd leven en als het verlangen naar wat edel 
[kalou] is verschilt van het verlangen naar wat nuttig lijkt. (1169 a 6-7)  

 
Zo formuleert Aristoteles het in de zin net vóór het vorige citaat. Die zin is om een specifieke 
reden interessant. Hij geeft iets prijs van de vertalerslogica achter het woord ‘edel’. Dat woord 
staat hier voor het Griekse ‘kalos’, wat in de eerste plaats ‘mooi’ betekent en pas in de tweede 
plaats – als het in een morele context wordt gebruikt bijvoorbeeld – met ‘goed’ te vertalen 
valt.9 Dat we niet zo goed weten wat Aristoteles precies met het ‘goede’ of het (moreel) 

                                                 
8 Aristoteles (1999), Ethica Nicomachea, Vertaald, ingeleid en van aantekening voorzien door Christine Pannier 
& Jean Verhaeghe, Groningen: Historische Uitgeverij, p. 289-290. 
9 De oude Nederlandse vertaling blijft in die zin dichter bij de letter van de tekst: “[…] welke beide zoveel van 
elkaar verschillen […] als het streven naar het schone verschilt van het streven naar wat voordelig schijnt” 
(Aristoteles [1954], Ethica Nicomachea, Vertaald en ingeleid door Lr. R.W. Thuijs O.P., Antwerpen: De 
Nederlandse Boekhandel, p. 259). De vertaling van Hupperts en Poortman staat dan weer verder af van de 
oorspronkelijke tekst door het woord ‘kallos’ telkens anders of met diverse omschrijvingen te vertalen 
(Aristoteles [1997], Ethica Nicomachea, Vertaald, ingeleid en van aantekening voorzien door Charles Hupperts 
en Bartel Poortman, Amsterdam: Kallias, p. 281). 
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‘mooie’ voor ogen heeft, komt hier in dit vertaalprobleem even aan de oppervlakte. ‘Kalos’ 
betekent niet ‘goed’ in de zin dat het iets of iemand ten goede komt, dat het voor iets of 
iemand nuttig of voordelig is. Dat betekent het juist niet, zo stelt de geciteerde zin 
uitdrukkelijk. Waar wíj geneigd zijn het goede als iets nuttigs of voordeligs te zien, stelt 
Aristoteles hier dat het juist ontsnapt aan de logica van nut en voordeel. De Nederlandse 
vertaling van Pannier en Verhaeghe heeft dat opgelost door het woord ‘edel’ te gebruiken, 
zich kennelijk inspirerend op de klassieke Engelse vertaling uit de Loeb Classical Library, die 
op die plaats het woord “noble” geeft.10  
 Ofschoon voor een modern oor onhoorbaar, schuilt achter de keuze voor het woord ‘edel’ 
de hele aristocratische lezing van diezelfde aristotelische ethiek. Die laatste stelt het goede 
inderdaad boven het nuttige: het gewone volk is bezig met wat bruikbaar en voordelig voor ze 
is, en blijft op die manier gefixeerd op hun overleven, op hun zelfbehoud. Het ware 
(aristocratische) goede overstijgt dat. Een echt hoogstaande morele houding laat de logica van 
het boude zelfbehoud achter zich en streeft iets groters na. Ze wil een soevereiniteit uitstralen 
die alleen nog een trotse vranke vrijheid te kennen geeft. In die zin getuigt het ware goede van 
een ‘adel’ en is het ‘nobel’, ‘edel’.  
 
3. « Le mieux: l’ennemi du bien … » 
 
Dit soort streven naar ‘steeds beter’, ‘steeds groter’ is echter niet zonder gevaar. Dreigt het 
niet binnen de kortste keren ten prooi te vallen aan zijn eigen lege eindeloosheid? Er is 
immers altijd wel iets beters, iets groters, en dat maakt ons streven algauw ijdel, vergeefs, 
zinloos. Of, zoals een Frans spreekwoord zegt: “le mieux est l’ennemi du bien” (het betere is 
de vijand van het goede).  
 Aristoteles’ filosofische constructie is in die zin te beschouwen als een poging om dit 
gevaar te bezweren. Zij dicht dit streven een ontologische grond toe. Het zijn zelf is in wezen 
een streven naar groter. Ons streven is de exponent van een gang naar voltooiing die het hele 
universum kenmerkt. In laatste instantie rust ons onrustige streven in zichzelf als in zijn 
soevereine zijnsgrond. Het is het zijn zelf: ziehier de crux van de hele aristotelische filosofie.  
 In de middeleeuwen werd het ‘ethos van het groter’ ingepast in de christelijke theologie. 
De mens heette het beeld van de Allerhoogste te zijn, en het kwam er voor hem op aan om, op 
de eindige maat van zijn vrijheid, zijn maat (zijn grens) steeds hoger te leggen. De ijdele 
eindeloosheid van die drang werd ten goede gekeerd dankzij het religieus theologische kader 
waarin alles uiteindelijk in een soevereine oneindige God rustte.  
 Wanneer aan het begin van de moderne tijd dit kader zijn allesomvattende draagkracht 
begint te verliezen, blijft in een eerste moment dat ‘ethos van het groter’ gehandhaafd, onder 
meer in de aristocratische code, die nog doorwerkt in de vroeg moderne ethiek van de Franse 
Moralisten. Vauvenargues illustreerde dit uitstekend. Voor hem zijn we in ethisch opzicht 
méér dan wat goed voor ons is, wij zijn meer dan ons lijfsbehoud of ons geluk. Onze morele 
grootheid is pas daar voelbaar waar wij ons lijfsbehoud in de weegschaal werpen. Waar we 
met andere woorden onze eer (onze ‘honneur’ of onze ‘gloire’) verkiezen boven ons leven.  
 Zo lang die eer (of hoe men dat ‘grotere’ of datgene wat voorbij het goede/nuttige ligt ook 
mag noemen) ingebed is in een cultuur waarin het transcendente en het hogere een 
vooraanstaande plaats innemen, komt het aporetische dat erin schuilt nooit echt aan het licht. 
Maar in de zeventiende eeuw, en precies in het toenmalige aristocratische ethos dat de eer een 
laatste keer haar centrale plaats geeft, komt dat aporetische plots wel aan het licht. Zo zet het 
theaterwerk van Pierre Corneille (dat in zijn geheel één grote ode aan het aristocratisch ethos 

                                                 
10 Aristotle (1994 [1926]), The Nicomachean Ethics, with an English Translation by H. Rackham, Cambridge 
(Mss) & Londen (UK): Harvard University Press, p. 553: “ […] from which he differs as much as […] aiming at 
what is noble [differs] from aiming at what seems expedient”.  
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vormt) de eer op zo’n meedogenloos harde wijze op scène, dat ze zich haast als een open 
wonde aan ons aanbiedt.11 Althans dat is wat ons opvalt. Het offer dat de held er voor zijn 
boude ‘eer’ brengt – een offer dat hij steevast met zijn leven betaalt – komt ons al lang niet 
meer over als een embleem van hoogstaande ethiek (wat voor Corneille’s aristocratische 
publiek nog zeer het geval was). Ons lijkt dat gedoe met die ‘eer’ veeleer ziekelijk, 
waanzinnig of ronduit gevaarlijk. De onwrikbare bereidheid waarvan, in Horace (1640) 
bijvoorbeeld, de Horiatii blijk geven om, tot meerdere glorie van hun Romeinse vaderland, 
hun familie, hun liefde en zichzelf te offeren, roept bij ons zelfs onwillekeurig reminiscenties 
op aan de gekende fascistische retoriek.12   
 Kant weet misschien als enige de eer nog een min of meer aanvaardbare plaats te geven 
binnen de ethiek. Ook in zijn ogen draait het in de ethiek niet zonder meer om het goede, 
maar om het ‘grotere’, om datgene wat daar voorbij ligt: daar ligt haar soevereiniteit, haar 
‘eer’. We zijn de ethische wet en onze vrijheid (wat voor Kant op hetzelfde neerkomt) 
absolute achting verschuldigd, precies omdat we, in ons onvermogen om die wet in realiteit 
om te zetten, nooit op gelijke hoogte met haar waardigheid kunnen komen. Op die manier 
komt de ‘eer’ echter alleen nog de ethische wet zelf toe en wordt zij voorgoed onttrokken aan 
de mens. De eer die wij allen de wet verschuldigd zijn, maakt ons bovendien ook allen aan 
elkaar gelijk. Voor het eerst in de geschiedenis wordt de eer losgekoppeld van de socio-
ethische ongelijkheidscultuur, het enige kader waarin zij als concrete morele waarde kon 
fungeren.   
 Wanneer de ethiek, in de geest van de Amerikaanse en Franse revolutie, integraal op het 
idee van de sociale gelijkheid gaat steunen, is voor zoiets als eer helemaal geen plaats meer. 
Het utilisme van Jeremy Bentham en John Stuart Mill laten er zich op geen enkele manier nog 
mee in. Voor hen heeft het ethisch goede geen andere grond dan wat de mensen concreet 
willen. Niet de beste mensen, niet de morele ‘aristocraten’, maar de mensen in hun massale 
algemeenheid; en evenmin het beste van wat men kan willen, het hoogste goede (Aristoteles) 
of de ware vrijheid (Kant), maar de grootste gemene deler van wat men zoal concreet kan 
verlangen. Natuurlijk wil men geluk, zoveel is ook voor Bentham en Mill duidelijk, maar dat 
geluk gaat niet langer terug op een of andere essentie, zoals dat bij Aristoteles (en bij de hele 
traditie na hem) nog het geval was. Het geluk waarop het ethisch streven steunt, kan enkel 
nog het resultaat van een optelsom zijn. Het is wat voor het grootste aantal mensen het 
grootste kwantum geluk brengt. Voor een ideaal van eer, waarin ik mij precies uitdrukkelijk 
groter dan anderen profileer, kan hier geen plaats meer zijn. Let wel, men wil het bestaan en 
het psychisch belang van een eergevoel niet ontkennen, maar het komt niet langer tussen in de 
ethiek, laat staan die het er de basis van zou vormen. Die basis ligt in wat mensen concreet 
goed vinden, in waar ze het directe nut en voordeel van inzien. 
 Het utilisme mag de eer dan voorgoed van de lijst met ethische waarden hebben 
geschrapt, toch is het naïef te denken dat daarmee ook ‘het ethos van het groter’ uit de wereld 
zou zijn. In elk geval is de ‘drang naar groter’ dat niet. Wordt onze hele vooruitgangscultuur 
niet meer dan ooit door zo’n drang voortgedreven, een drang die nu letterlijk grens noch einde 
blijkt te kennen omdat we geen idee meer hebben waar die drang op afstevent? Vroeger 
verstonden we het nog om, met Aristoteles, die drang een einddoel toe te dichten. Ook 
wanneer het christendom dat doel naar het oneindige verschoof, was er nog altijd de 
                                                 
11 Octave Nadal, auteur van een klassiek geworden studie over die auteur, drukt het ergens als volgt uit “Au 
fond, ce qui est en jeu dans les chefs-d’œuvre où Corneille a dessiné le héros, c’est la grandeur de l’homme. 
Celui-ci n’est grand qu’autant qu’il observe la loi de la gloire intérieure; elle seule peut l’entraîner au-delà de lui-
même, jusqu’au sacrifice de soi.” (Octave Nadal [1948], Le sentiment de l’amour dans l’oeuvre de Pierre 
Corneille, Parijs: Gallimard, p. 311). Over Corneille en zijn ethisch ideaal van “l’amour de la gloire”, zie ook: 
Paul Bénichou (1948), Morales du grand siècle, Parijs: Gallimard. 
12 Dat was ook zo voor wie er uitgesproken fascistische sympathieën op nahield, zoals bijvoorbeeld Robert 
Brasillach in zijn boek over Corneille uit 1938 (zie: R. Brasillach (1961), Corneille, Parijs: Fayard, p. 130). 
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Oneindige waarin die drang zijn ultieme einddoel kon vinden. Met de moderniteit kent die 
‘drang naar groter’ echter op geen enkele manier nog een vooraf bepaald einddoel en holt hij 
nu echt eindeloos en tevergeefs voor zich uit. Het utilisme tracht ons wijs te maken dat we dat 
allemaal voor het grootste geluk van de meesten onder ons doen, maar de vraag is of ook dat 
geen verdoken vorm is om het geluk steeds verder, steeds in iets ‘groters’ te kunnen leggen. 
Kan ons ethos zich wel neerleggen bij dat ‘grootste’ geluk? Willen we niet altijd ergens nog 
iets groters en schuilt in die houding niet ons ware ethos?  
 Ook de gekende schreeuw om een restauratie van de vaste waarden kan men interpreteren 
als een poging die hyperbolische neiging van de ethiek af te remmen. Om het goede te 
beschermen tegen die gevaarlijke drang naar het betere, grijpt men naar stevig in de traditie 
gewortelde principes. Alleen is het nog de vraag of ook die zogenaamde vaste waarden ons 
niet heimelijk verleiden tot iets wat dan toch op een of ander manier steeds weer ‘groter’ en 
‘beter’ is. Is het niet veelbetekenend dat die vaste waarden altijd net buiten ons bereik liggen, 
dat hun vastheid telkens weer opnieuw een laatste inspanning van ons vereist om ze tot echt 
vaste waarden te maken? Op een verdoken wijze houdt ook dat soort waarde-ethiek ongewild 
dat ‘ethos van het groter’ levendig. De oude ‘ethiek van de eer’ was nog in staat om dat op 
een bewuste manier te doen. In een moderne ethiek gebeurt dat onderhuids, ongemerkt, 
onbewust. Het effect is er misschien daarom niet minder om. Ook in negatieve zin.  
 
4. … ou pire (Lacan) 
 
Waar ligt het vaste van een ethische waarde? Waar vindt de ethiek solide grond onder de 
voeten? Niet in de eer, zoveel lijkt duidelijk. Zeker niet in de eer in de reële zin die 
Vauvenargues daaraan geeft. Evenmin, zo voegen we er bijna automatisch aan toe, in het 
soort eer dat hij bekritiseert, de eer als puur oppervlakte-effect, als loze roem, glorie, aanzien. 
En toch. Wat, als een moderne ethiek nergens anders in gegrond kan zijn dan precies in dit 
pure oppervlakte-effect, in dat loos soort ‘renommee’? Wat, als een moderne ethiek haar 
grond vindt in een oppervlakkige verleiding? 
 Een moderne ethiek is noch in het zijn (Aristoteles) noch in God (christelijke 
middeleeuwen) gegrond. Wijzelf zijn er de grond van. Alleen, en hier ligt meteen het cruciale 
punt: wij hebben ook zelf niet echt vaste grond onder de voeten. We zijn niet het substantiële 
en reële zelf waar Descartes ons nog voor hield. Als we freudiaanse, lacaniaanse en 
andersoortige inzichten uit de twintigste eeuw ernstig nemen, moeten we toegeven dat we 
onze identiteit niet primordiaal uit onszelf halen, maar uit de anderen waaraan wij ons 
spiegelen. ‘Je est un autre’ wist Arthur Rimbaud al, en Jacques Lacan heeft zijn hele leven 
lang het freudiaanse denken herkneed en herschikt om het onomkeerbare belang van dit 
inzicht scherp te stellen. De grond waarop onze identiteit rust, wordt ons verstrekt door het 
verleidende spiegelbeeld dat we elkaar bewust of onbewust voorhouden. Wij zijn niet eerst 
dat atomaire en zelfstandige ‘zelf’ waarvoor we onszelf graag houden om pas daarna, in 
tweede instantie, op anderen betrokken te zijn. We zijn – net andersom en socialer dan een 
liberale ideologie in staat is te denken – eerst op anderen betrokken; we hebben ons, nog vóór 
wij ‘wij’ waren, al aan anderen gespiegeld, en construeren pas dan, in tweede instantie en op 
basis van die primaire identificatie, een eigen identiteit. In die zin moeten wij de grond voor 
ons vermeende ‘zelf’ buiten onszelf zoeken. Op het meest fundamentele niveau zijn het 
anderen die ons ertoe hebben verleid  te zijn wie we zijn.  
 Hetzelfde geldt voor de ethiek. Die heeft geen andere grond dan wat ons wordt aangereikt 
door het verleidelijke spiegeleffect waaruit we onze identiteit putten. Als het niet langer 
omwille van de eer en de roem is dat we ons ethisch profileren, komt dat omdat we altijd al 
van de appreciatie van de anderen hebben geleefd. Nog vóór we een ethische identiteit 
hadden, waren we al door anderen verleid en hebben ons daarom met hen geïdentificeerd. 
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Meer dan ooit is ethiek, ethische identiteit en moreel bewustzijn het resultaat van identificatie 
en (dus) verleiding. Uiteraard ontkennen we dat met klem. Het is onmogelijk je er op elk 
moment ten volle bewust van te zijn dat je een ander bent en dat je identiteit (ook je morele 
identiteit) het effect is van een oppervlakkige verleiding. Het vast statuut dat we aan onze 
waarden graag toeschrijven, is één van de manieren om dat te verdonkeremanen. Het trekt de 
aandacht weg van de oppervlakkige verleiding waar onze ethiek van leeft. Wat niet belet dat 
die waarden er op die manier alleen maar verleidelijker op worden. Het wekt de indruk dat ze 
boven de logica van de verleiding verheven zijn, en uitgerekend het wekken van die indruk is 
veruit de meest trefzekere van alle verleidingslisten. 
 De hyperbolische ‘drang naar groter en beter’ blijft dus ook in onze moderne ethiek 
verder woekeren. In het oude ethos van de eer kon ik mij nog boven de ander stellen zonder 
die ander te (moeten) vernietigen. Ik kon met gerust geweten groter dan die ander zijn en 
daarin zelfs door hem in positieve zin worden erkend. Ons moderne ethos laat dat niet langer 
toe. Voor ons is de ander onze gelijke. Maar hij is ook ons moreel voorbeeld, en dat maakt de 
zaak problematisch. Als model en spiegelbeeld is die ander immers groter, kijk ik naar hem 
op en identificeer ik mij om die reden met hem. Nu heeft die identificatie een niet te 
vermijden keerzijde. Ze maakt die ander aan wie ik mij spiegel ook tot een obstakel. Ik wil 
immers niet als die ander zijn, ik wil hem zonder meer reëel zijn, ik wil dat ík diegene ben die 
hij is. Ik wens met andere woorden – onbewust weliswaar – dat hij verdwijnt. ‘Onbewust’: 
want bovenal wil ik dat alles niet geweten hebben, zodat ik mij op elk moment ongestoord 
volledig en reëel mijzelf kan voelen. Om echt ‘mezelf’ te zijn, blijf ik onbewust wensen dat 
die ander, bij wie ik dat ‘zelf’ gestolen heb, nooit had bestaan. Elke imaginaire 
spiegelverhouding loopt op een of andere manier op die impasse uit, aldus Lacan. De 
imaginaire constructie waarmee ik mij groot houd, werkt maar als ik ze voor mijzelf integraal 
ontken.  
 Ik word dus verleid door de andere om zich aan zijn goedheid te spiegelen, maar die 
zelfde verleiding toont zich van haar negatieve zijde waar ze mij ertoe brengt met (het primaat 
van) die ander komaf te maken. Hier wordt duidelijk dat een gelijkheidsethiek niet per 
definitie geweld uitsluit. Dat we allen aan elkaar gelijk zijn, dat we allen samen de wereld 
naar onze wensen kunnen uitbouwen en het zo goed kunnen hebben als wij willen, brengt ons 
haast onvermijdelijk in een conflictueuze verhouding ten aanzien van elkaar. Het is trouwens 
goeddeels dankzij harde ontkenning en verdringing dat dit alles nog niet meer geweld 
teweegbrengt dan nu al het geval is. 
 Een imaginair geconstrueerde identiteit, zo blijk dus, kan die hyperbolische drang naar 
‘groter en beter’ onvoldoende ondervangen. Onder meer om die reden construeerde Lacan een 
nieuwe theorie die de identiteit niet alleen als een beeld, maar ook als een (eveneens van de 
ander afkomstig) verhaal dacht.13 Niet toevallig, zo stelde hij, zijn wij onverbeterlijke 
praatzieke wezens die zwemmen in de taal zoals vissen in het water. Daar, in die taal, kunnen 
we immers altijd ‘groter en beter’ zijn, omdat elk woord of, technisch, elke betekenaar  
opnieuw naar weer een andere betekenaar verwijst zonder dat we daarom die betekenaars 
moeten vernietigen. Zolang datgene wat we reëel wilden zijn een beeld was, moesten we het 
wél vernietigen. Als onze identiteit een verhaal is, kunnen we, wanneer we reëel onszelf 
willen zijn, dat verhaal steeds veranderen zonder dat we daarom de taal moeten vernietigen. 

                                                 
13 Lacan hield aan zijn imaginaire subjecttheorie vast tot aan het eind van de jaren veertig. Zie zijn in 1949 
hernomen uiteenzetting van 1936, “Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je” (J. Lacan [1966], 
Écrits, Parijs: Seuil, p. 93-100). Onder invloed van de linguïstiek (Roman Jacobsen, en langs hem om Ferdinand 
de Saussure) en de ‘Anthroplogie structurale’ van Claude Lévi-Strauss ontdekt hij begin de jaren vijftig het 
belang van de ‘symbolische orde’ (de betekenaars, de taal) en komt zo tot zijn nieuwe subjecttheorie. Zie zijn 
beroemde ‘Discours de Rome’ uit 1953: “Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse” (op. 
cit., p. 237-322). 
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We kunnen steeds weer nieuwe betekenaars kiezen die ons steeds weer doen verlangen om 
dichter bij ons reële zelf te komen. Bij dat reële komen we toch nooit, maar ondertussen 
hebben we ons wel gerealiseerd als een verlangen (naar onszelf). We zijn drager (subject) 
geworden van betekenaars die ons, in ons verlangen naar een echte, reële identiteit, 
onophoudelijk weer naar nieuwe betekenaars verwijzen.14 
 Dat geldt ook voor het goede. Dat goede is een betekenaar, iets dat ons eindeloos weet te 
verleiden met de belofte dat ons verlangen ooit met een reëel goed zal worden ingelost. 
Uitgerekend in die lege verleiding  ligt voor Lacan het ware ethisch karakter van het goede. 
Omdat het goede nooit iets anders dan een verleidelijke betekenaar is, omdat het steevast fake 
en nooit reëel is, houdt het ons verlangen blijvend levend. En dat verlangen zijn we, we vallen 
ermee samen, we zijn er het subject (de drager) van. De reële vervulling van ons verlangen – 
ook van ons verlangen naar het goede – zou onze dood betekenen. Wat verleidelijk en vals is 
aan belofte van het goede geeft haar volgens Lacan precies haar hoogste ethische waarde. 
 In de loop van zijn oeuvre heeft Lacan zijn identiteitstheorie nog een keer bijgesteld.15 Hij 
had de identiteit gedefinieerd als een verlangen (naar identiteit), een verlangen dat zich 
integraal in het element van de taal (of, exacter, betekenaar) waarmaakt. Een reële identiteit – 
en het reële tout court – wordt tot in het oneindige opgeschort. Tot zover zijn oude theorie. 
Lacan voegt daar nu aan toe dat het verlangen niettemin de neiging heeft de grenzen van de 
betekenaar te buiten te gaan. Het reële betekent voor het verlangen de dood: voor Lacan blijft 
dat zo. Maar niettemin ontdekt hij dat dit verlangen in laatste instantie juist op dat dodelijk 
reële is georiënteerd. Het mag dan slechts leefbaar zijn binnen de taal, het is niettemin gericht 
op – alsook verstoord door – het reële daarbuiten. In het genot (dat Lacan op dat moment tot 
een concept maakt: jouissance) geniet ik van een object voorbij de betekenaar.16 Het genot is 
niet de realisatie van mijn wensen; in het genot laat ik die juist ver achter mij en verlies ik mij 
in wat niet langer object of subject te noemen is. Gelukkig is dit zelfverlies (in het reële) zelf 
niet reëel, anders zou dat mijn dood betekenen. Dat genot, met zijn ankerpunt in het reële, 
wordt nu de kern van de identiteit, zij het dan een kern die voor het subject ‘exterieur’ blijft. 
De kern van mijn identiteit, de basis van mijn eigenheid, kan niemand zich dus toe-eigenen, 
ook ikzelf niet. 
 De verhouding tot mijn meest intieme ‘zelf’ – tot die “extieme” kern van mijn identiteit17 
– gaat in laatste instantie terug op wat Freud de doodsdrift noemde, op een driftmatigheid die 
voorbij het zelfbehoud gaat. Waar ik dus het meest ‘mezelf’ ben, dreig ik ook het meest 
mijzelf op het spel te zetten. Hier ondergaat de lacaniaanse manier om de hyperbolische drang 
naar ‘groter en beter’ te denken een ingrijpende verandering. Voordien werd het gevaar van 
die drang ondervangen omdat het ‘grotere’ nooit anders dan (ook) een betekenaar is. In de 

                                                 
14 Voor een korte uiteenzetting over Lacan subjecttheorie, zie mijn essay “Naar het subject keer je nooit terug”, 
in: Toon Braeckman, Rob De Vos & Barbara Verdonck (red.) (2003), Terugkeer van het subject?, Leuven: 
Universitaire Pers. 
15 Die breuklijn in Lacans denken neemt een aanvang in zijn zevende seminarie (J. Lacan [1986], Le séminaire. 
Livre VII. L’éthique de la psychanalyse (1959/60), Parijs: Seuil). Onder meer introduceert hij daar de notie van 
“das Ding”, waarmee hij de reële zijde van het object van ons verlangen aanduidt. Het is van daaruit dat hij  zijn 
theorie over het “objet petit a” zal ontwikkelen. Voor een omstandige lectuur van dat zevende seminarie, zie 
mijn boek Eros & Ethiek (M. De Kesel [2002], Eros & Ethiek: een lectuur van Jacques Lacans Séminaire VII, 
Leuven: Acco). 
16 Jouissance is dus de driftbevrediging op het niveau van het subject. Kenmerkend is dat het verlangend subject 
slechts genot gegeven is in zoverre het daar als subject niet bij aanwezig ben, in zoverre ik op het moment van 
het genieten niet in staat ben te zeggen ‘ik geniet’ (zie onder meer J. Lacan, Écrits, op. cit., p. 821). Het genot is 
dus per definitie fantasmatisch, wat in Lacans conceptualisering betekent dat de drifteconomie, op moment van 
de ‘fading’ van het subject bij het genot, alleen nog gedragen wordt door een een fantasma, dit is een imaginair 
scenario van betekenaars gecentreerd rond het ultieme object van verlangen (het ‘objet petit a’). 
17 Zo noemt Lacan in zijn zevende seminarie het ultieme onbereikbare object waarrond de hele economie van het 
verlangen (en dus de hele identiteit) gecentreerd is (op. cit., p. 167). 
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nieuwe theorie ligt dat grotere voorbij de betekenaar en dreigt het de betekenaar zelf in dat 
transgressieve elan mee te sleuren. Waar ik opkom voor mezelf, kan ik opkomen voor wat, in 
plaats van mij ten goede te komen, mij juist kapot maakt. De identiteit van de mens gaat terug 
op iets wat hem niet noodzakelijk ten goede komt. Vandaar onze ‘natuurlijke’ weerbarstigheid 
tegen goede raad, onze spontane onachtzaamheid met de bestbedoelde regels en wetten. Het 
goede waarop we uit zijn, de kern van wat we zijn, ligt voorbij alle raad en regels. Alleen is 
het ook voor ons onmogelijk om tot bij die kern te komen. Ons rest alleen onze listige double 
bind relatie waarmee we ons tegenover raad, regels en wetten verhouden: we tarten en 
overtreden ze om ze niettemin telkens opnieuw te gehoorzamen, en we geven er gehoor aan 
om ze stiekem met meer genot te overtreden. Genot  en wet, jouissance en verlangen, 
transgressie en gehoorzaamheid: ze houden elkaar in een nooit stabiel te krijgen en daarom 
steeds gevaarlijk soort evenwicht. 
 
5. Eer (2) 
 
Ongemerkt zijn we opnieuw bij de “eer” terechtgekomen. Want wat is die genotskern die 
Lacan in ons verlangen (naar het goede) ontwaart, anders dan het ‘reëel’ soort “eer” waarover 
Vauvenargues het had? Met die notie wilde ook die Franse Moralist aangeven dat de kern van 
het goede buiten de logica van het nut viel, buiten wat Lacan het universum van de betekenaar 
zou noemen. Daar, in dit boven elk nut verhevene, soevereine domein ligt de reële kern van 
onze drang naar het goede en – wat op hetzelfde neerkomt – van onze identiteit. Alleen is dat 
reële niet langer het domein van een essentie of een zelfrealisering waar Vauvenargues en de 
hele (aristotelische en andere) traditie het voor hielden. Sinds Kant beseffen wij dat we juist 
alles te danken hebben aan een radicale breuk met dat reële. Leven op het niveau van dat reële 
‘Ding an sich’  zou ons onmenselijk onvrij maken, zo besefte Kant al. En Lacan radicaliseert 
die gedachte waar hij stelt dat leven op het niveau van het reële zonder meer onze dood 
betekent. Maar hij voegt eraan toe dat dit reële, precies omdat het onmogelijk is, niettemin 
onze kern uitmaakt, een kern waar we niet bij kunnen, die we op afstand houden zonder onze 
gerichtheid ernaar op te geven. Waar het op aankomt als ik met mezelf in de knoop lig en naar 
dit ‘zelf’ op zoek moet (in een psychoanalytische of anders georiënteerde kuur bijvoorbeeld), 
ligt voorbij alle raad en richtlijnen die hulpverleners, therapeuten, ethici en andere autoriteiten 
mij kunnen geven. Daar, in dat domein voorbij het goede dat men mij – overigens terecht – 
aanwijst, ligt mijn ‘eer’, of, zoals Lacan het zou noemen, mijn ‘genot’. Daar komt het in mijn 
zoektocht naar het goede (of, wat op hetzelfde neerkomt, naar mijzelf) op aan: op wat ‘groter 
en beter’ is dan wat nuttig en goed voor mij is.  
 ‘Eer’ en ‘genot’ zijn beide termen die voor ons alleen de grenzen van  onze morele 
reikwijdte aangeven. We kunnen iemand (onszelf incluis) veel goeds geven, maar we kunnen 
hem per definitie niet het goede geven waar hij om vraagt. Wat hij vraagt of waarnaar hij 
verlangt, is in laatste instantie ‘eer’ of ‘genot’. En die gaan de logica van de vraag en zelf de 
logica tout court (de logica als logos, als universum van betekenaars) te buiten, aldus Lacan. 
Hier botst de ethiek op haar eindigheid. Ze kan de mens in de zoektocht naar het goede enkel 
tot aan een bepaalde grens begeleiden. Op het moment echter dat ze in de buurt van de kern 
komt waar het om draait, net op het moment dat ze het antwoord op de haar gestelde vraag in 
het vizier krijgt, moet ze halt houden en diegene die ze begeleidde, alleen laten.18 Zij moet 

                                                 
18 “[J]e pointe que déjà l’action morale nous pose des problèmes précisément en ceci que, si l’analyse y prépare 
peut-être, en fin de compte elle nous laisse à sa porte. [...] En quoi l’analyse nous y amène-t-elle, si l’on peut dire 
à pied d’oeuvre? Et pourquoi nous y amène-t-elle ainsi? Pourquoi aussi s’arrête-t-elle à ce seuil? [...] Je dirai tout 
de suite que les limites éthiques de l’analyse coïncident avec les limites de sa praxis. Sa praxis n’est que prélude 
à une action morale comme telle [...].” J. Lacan, L’éthique de la psychanalyse, op. cit., p. 30: Reeds Lacans 
lezing uit 1948 over “Le stade du miroir” eindigde in die zin: “Dans le recours que nous préservons du sujet au 
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hem alleen laten met zijn (gevecht met zijn) ‘eer’, zijn ‘genot’. Die zijn strikt singulier. Daar 
komt geen algemene regel of ethisch advies bij, ook al raakt het de kern zelf van de ethiek. 
 Vandaar dat we ook niet in naam van die eer of dat genot kunnen spreken. Hier ligt het 
grote verschil met Vauvenargues. Eer was voor hem iets reëels dat hem daarom recht van 
spreken gaf. Het inzicht dat wij in het reële verworven hebben en dat ons leert dat ons inzicht 
net vóór dat reële ophoudt, geeft ons niet langer het recht om vanuit dat reële te spreken. We 
weten dat het in de ethiek in laatste instantie om het genot gaat – daar vindt de mens de ‘eer’ 
die hem soeverein maakt ten aanzien van het goede dat hij (slaafs) nodig heeft – maar we 
kunnen niet vanuit die eer of vanuit dat genot spreken of opereren. Wie de plaats van een 
ethische autoriteit bekleedt of wie door anderen (hulpvragers, patiënten, cliënten) op die 
plaats wordt geduwd, zal zich daar terdege bewust moeten van zijn. Hij of zij staat op de 
plaats waar een ander (hulpvrager) zijn genot projecteert, en dat genot kan de hulpverlener per 
definitie niet geven. Niettemin is onze cultuur er bijzonder handig in om net het 
tegenovergestelde te suggereren. Overal wordt ons gesuggereerd dat bij elke vraag een 
passend antwoord hoort en dat die harmonie tussen vraag en antwoord – of tussen therapeut 
en cliënt, leraar en leerling, televisiemaker en kijker, politicus en burger – door IKZ- en ander 
evaluaties perfect beheersbaar is. Op die manier loochent men dat datgene waar men in laatste 
om vraagt een genot is, dat – gelukkig maar! – aan de vraag ontsnapt en op die manier het 
verlangen dat in de vraag schuilt levend houdt.  
 Onze cultuur legt het nog handiger aan boord waar ze uitdrukkelijk het genot zelf gaat  
promoten. Geen reclamebord, geen videoclip, geen film die niet in alle mogelijke toonaarden 
het genot aanprijst. De list ligt hier in de promotie zelf. Ook dat is een manier – en misschien 
wel de manier bij uitstek – om het genot te loochenen en de radicale singulariteit ervan te 
miskennen. Het genot kan per definitie niet het voorwerp van een algemene aanbeveling 
vormen, het kan alleen in een dubieuze, niet door het subject te beheersen transgressie 
plaatsvinden.  
 Het genot bekleedt vandaag een gelijkaardige plaats die vroeger door het aristocratische 
ethos aan de eer werd toegewezen: de plaats waar de hyperbolische neiging tot ‘meer en 
beter’ uitdrukkelijk aan bod kon komen. Maar waar die eer in dat soort ethiek nog een  
positieve waarde was, kent het genot in ethisch opzicht vandaag enkel een exclusief negatieve 
plaats. Het genot ligt voorbij de waarden. Het ligt daar waar men alles wat goed is en waarde 
heeft achter zich laat. Niet dat men om ethische redenen tegen genot zou moeten zijn, zoals 
een hele traditie dat altijd geweest is. Integendeel, ook al ligt het genot voorbij het goede, het 
blijft datgene waar het in ons streven naar het goede om gaat. Maar het genot is vooral een 
concept waarmee de grenzen van onze ethische praxis wordt aangeduid. Dat het doel van een 
ethisch engagement in het genot ligt, betekent dat het bij dat doel niet bijkan, dat het zich in 
dat doel alleen kan verliezen en dat een ethische praxis, precies om ethische redenen, net voor 
dat doel halt moet houden. In dit besef – dat meteen een besef is van haar eigen eigenheid – 
moet een ethiek die grens bewaken, want alleen dat kan ons behoeden tegen de hyperbolische 
neiging tot ‘groter en beter’ die in het hart van ons ethische en andere blijft woekeren. Een 
ethos van de eer heeft hier niet langer zin. En van een ethos van de genot – de erfgenaam van 
de eer – kan al helemaal geen sprake meer zijn, omdat genot per definitie elk ethos en elke 
ethiek te buiten gaat. Wat – nogmaals – niet betekent dat een ethiek mag vergeten dat haar 
hele bestaansreden in dit verboden genot is gelegen.  
 
 
 

                                                                                                                                                         
sujet, la psychanalyse peut accompagner le patient jusqu’à la limite extatique du «Tu es cela», où se révèle à lui 
le chiffre de sa destinée mortelle, mais il n’est pas en notre seul pouvoir de praticien de l’amener à ce moment où 
commence le véritable voyage.” (J. Lacan, Ècrits, op. cit., p. 100). 
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