
drijvingvanAdamenEvauit hetparadijs.
Žižek spreekt vaneen ‘gelukkige val’: het
momentdatdewegheeft geopendnaarde
erkenningvanhet verschil tussengoeden
kwaad.Vanhet christendomspringtŽižek
overnaarhetboeddhisme, ‘demeest ge-
schikte reactie ophetwereldwijdekapita-
lismeendewetenschappelijkewereldvi-
sie’, ‘de effectiefstemanierwaaropwevol-
ledigkunnendeelnemenaandekapitalisti-
schedynamieken tochnogenigszinsde
indrukkunnenwekkenbij ons verstand te
zijn’.Niet alleen isŽižekdedokterdie vast-
stelt aanwelkekwalenwij lijden, hij
schrijft ookgelijk een remedie voor.Het is
devraagofdit de taak is vandefilosoof.
Žižekkomtpaswerkelijk opdreefwan-

neerhij schrijft overhet ongedaanmaken
vaneengebeurtenis.Als voorbeeldneemt
hijmartelen, een fenomeendatperdefini-
tie kwalijk en immoreel is, endat tegen-
woordigniet als zodanigwordt afgekeurd.
Hij spreekt over eennormalisatie vanmar-
telen, engebruiktZeroDarkThirtyals
illustratie, deHollywoodfilmoverdeope-
ratiewaarbij BinLadenomhet leven
kwam.Dezeoperatie zouonmogelijk zijn
geweest zonderde informatie van
gemarteldegevangenen.

moetenuitmakenvande samenleving?
Zoueenwat afstandelijkerhoudingdever-
wervingvankennis enbegrip, tochdedoe-
lenvandefilosoof, niet tengoedekomen?

Aforismen
Datbrengt ons tot de slotsom.Event is een
rijkboek, evenambitieusals onevenwich-
tig.Als aforist is Žižekopzijn sterkst.
Regelmatig trakteerthij de lezerop raad-
selachtige zinnendieopzichzelf vaneen
grote schoonheid zijn. ‘Elkedaad is een
reactie opomstandighedendieontstonden
omdatwe te laathandelden’, is er zoeen.
Of: ‘Dewerkelijke verschrikkingenvinden
niet plaatswanneerGodonsheeft verla-
ten,maarwanneerGod tedichtbij komt.’

Maaruiteindelijk ontbeertEvent samen-
hang.Deassociatievemethodekomtaan-
zienlijkbeteroverwanneer jehemhoort
sprekendanwanneer je zijnboek leest.
Žižekhoren sprekenheeft iets betove-
rends.Hij voelt precies aanwatde zaal van
hemwil, hij ismeeslepend, geenmoment
blasé.Hij is grappig, ook inzijnonbehol-
penheid.Hij noemtGodeen ‘brutal, chil-
dish idiot’, omschrijft Jobals ‘that guywho
loses everything’.Hij verhaalt overpredesti-
natie, de verdwijningvanGod, over zijn
boekkomthij slechts zijdelings te spreken.
Watheminhet echtnatuurlijk valt, is op

papierproblematischer.Oppapierwor-
stelt Žižek te veelmet zijnpositie: staathij
buitenhetmaatschappelijke veld, of er
middenin?
Žižekbesluit zijnmonoloog inde

Westerkerk (jebent geneigdhet eenpreek
tenoemen)metdewoorden: ‘Okay, Iwas
too long, but that’s life.’WanneerŽižek
ophoudtmet spreken,wordthij bedolven
onderhandtekeningenjagers. Een jonge-
man trekt eenhaaruit Žižekshoofd, voor
in zijnplakboek.Enwat rest de lezer? Ishij
werkelijk op reis geweest, is hij echt verder
gekomen?Vermoedelijkniet.Maarhet
was in elk geval eengebeurtenis.

Eenneutralehouding tenopzichte van
marteling is inŽižeksogenverwerpelijk.
‘Ikwil geendeeluitmakenvaneensamen-
levingwaarinhetnodig is omuit te leggen
waarommenertegen is.’Dit is natuurlijk
eenzeeronzuivere redenering, die elkedis-
cussiebij voorbaatdooft, aangezieneen
inhoudelijkediscussie volgensŽižekeen
perversie is, eneendeel vanhetprobleem.
Bovendien:waaromzoueenfilosoofdeel

Op papier worstelt Žižek
te veel met zijn positie:
staat hij buiten het

maatschappelijke veld,
of er middenin?
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► Žižek signeert. Later trekt een jongeman een haar uit zijn
hoofd voor in zijn plakboek. © FRANKY VERDICKT


