moeten uitmaken van de samenleving?
Zou een wat afstandelijker houding de verwerving van kennis en begrip, toch de doelen van de ﬁlosoof, niet ten goede komen?

Aforismen

Dat brengt ons tot de slotsom. Event is een
rijk boek, even ambitieus als onevenwichtig. Als aforist is Žižek op zijn sterkst.
Regelmatig trakteert hij de lezer op raadselachtige zinnen die op zichzelf van een
grote schoonheid zijn. ‘Elke daad is een
reactie op omstandigheden die ontstonden
omdat we te laat handelden’, is er zo een.
Of: ‘De werkelijke verschrikkingen vinden
niet plaats wanneer God ons heeft verlaten, maar wanneer God te dichtbij komt.’

Op papier worstelt Žižek
te veel met zijn positie:
staat hij buiten het
maatschappelijke veld,
of er middenin?

drijving van Adam en Eva uit het paradijs.
Žižek spreekt van een ‘gelukkige val’: het
moment dat de weg heeft geopend naar de
erkenning van het verschil tussen goed en
kwaad. Van het christendom springt Žižek
over naar het boeddhisme, ‘de meest geschikte reactie op het wereldwijde kapitalisme en de wetenschappelijke wereldvisie’, ‘de effectiefste manier waarop we volledig kunnen deelnemen aan de kapitalistische dynamiek en toch nog enigszins de
indruk kunnen wekken bij ons verstand te
zijn’. Niet alleen is Žižek de dokter die vaststelt aan welke kwalen wij lijden, hij
schrijft ook gelijk een remedie voor. Het is
de vraag of dit de taak is van de ﬁlosoof.
Žižek komt pas werkelijk op dreef wanneer hij schrijft over het ongedaan maken
van een gebeurtenis. Als voorbeeld neemt
hij martelen, een fenomeen dat per deﬁnitie kwalijk en immoreel is, en dat tegenwoordig niet als zodanig wordt afgekeurd.
Hij spreekt over een normalisatie van martelen, en gebruikt Zero Dark Thirty als
illustratie, de Hollywoodﬁlm over de operatie waarbij Bin Laden om het leven
kwam. Deze operatie zou onmogelijk zijn
geweest zonder de informatie van
gemartelde gevangenen.

► Žižek signeert. Later trekt een jongeman een haar uit zijn
hoofd voor in zijn plakboek. © FRANKY VERDICKT

Een neutrale houding ten opzichte van
marteling is in Žižeks ogen verwerpelijk.
‘Ik wil geen deel uitmaken van een samenleving waarin het nodig is om uit te leggen
waarom men ertegen is.’ Dit is natuurlijk
een zeer onzuivere redenering, die elke discussie bij voorbaat dooft, aangezien een
inhoudelijke discussie volgens Žižek een
perversie is, en een deel van het probleem.
Bovendien: waarom zou een ﬁlosoof deel

Maar uiteindelijk ontbeert Event samenhang. De associatieve methode komt aanzienlijk beter over wanneer je hem hoort
spreken dan wanneer je zijn boek leest.
Žižek horen spreken heeft iets betoverends. Hij voelt precies aan wat de zaal van
hem wil, hij is meeslepend, geen moment
blasé. Hij is grappig, ook in zijn onbeholpenheid. Hij noemt God een ‘brutal, childish idiot’, omschrijft Job als ‘that guy who
loses everything’. Hij verhaalt over predestinatie, de verdwijning van God, over zijn
boek komt hij slechts zijdelings te spreken.
Wat hem in het echt natuurlijk valt, is op
papier problematischer. Op papier worstelt Žižek te veel met zijn positie: staat hij
buiten het maatschappelijke veld, of er
middenin?
Žižek besluit zijn monoloog in de
Westerkerk (je bent geneigd het een preek
te noemen) met de woorden: ‘Okay, I was
too long, but that’s life.’ Wanneer Žižek
ophoudt met spreken, wordt hij bedolven
onder handtekeningenjagers. Een jongeman trekt een haar uit Žižeks hoofd, voor
in zijn plakboek. En wat rest de lezer? Is hij
werkelijk op reis geweest, is hij echt verder
gekomen? Vermoedelijk niet. Maar het
was in elk geval een gebeurtenis.
Slavoj Žižek, Event.
Filosoﬁe van de
gebeurtenis, Boom,
200 p., 19,90 euro.

Frank Vande Veire,
Tussen blinde fascinatie
en vrijheid. Het mensbeeld van Slavoj Žižek,
Vantilt, 432 p.,
24,50 euro.
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