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Een paar dagen voor 11 september 2001, de dag van de aanslag op de WTC-torens in New 

York, wordt Žižek geïnterviewd door Doug Henwood, uitgever van een in die stad 

toonaangevend links economisch blad, de Left Bussiness Observer. Henwood merkt op dat 

Žižek, ondanks zijn uitgesproken linkse stellingen, toch iets gemeen heeft met de 

conservatieve leiders die in Washington de lakens uitdelen: een centrale referentie aan het 

christendom.  Dat blijkt in elk geval uit zijn recente publicaties, en Henwood vraagt hem dan 

ook op de man af wat hij ‘zo waardevol vindt aan het christendom’. Zoals altijd heeft Žižek 

onmiddellijk een antwoord klaar: 

 

Ik ben geneigd te zeggen, ‘het leninistisch gehalte ervan’. Ik ben strijdend atheïst. Mijn neigingen zijn bijna 

die van een maoïst. Kerken moeten graansilo’s of cultuurcentra worden. Maar het christendom schonk het 

idee van hergeboorte, [zij het] in een religieuze, mystieke versie. Tegen het heidense idee van het noodlot, 

opperde het christendom de mogelijkheid van een radicale opening; we kunnen een nulpunt vinden, de tafel 

weer leeg maken. Het introduceerde een nieuwe soort ethiek: niet dat ieder van ons zijn plicht moet doen al 

naargelang zijn plaats in de samenleving – een goede koning moet een goede koning zijn, een goede knecht 

een goede knecht – maar dat ik daarentegen, ongeacht wie ik ben, onmiddellijk toegang heb tot het 

universele. Dit is explosief. Ik ben enkel in die dimensie geïnteresseerd. Natuurlijk is dit later overgenomen 

door seculiere filosofen en vooruitstrevende denkers. Ik verdedig op geen enkele manier de Kerk als een 

instituut, zelfs niet in de geringste mate. 
1
   

 

Žižek vat hier in een notendop samen hoe hij tegen religie aankijkt. Elk engagement ten 

voordele van welke religie ook is hem vreemd. Als de wegkwijnende christelijke kerken 

morgen helemaal van de planeet verdwijnen, zal hij daar geen moment om treuren. Daarvoor 

is het te zeer overtuigd van zijn strijdend atheïsme. En toch roept hij tegelijk op tot strijd voor 
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het christelijk erfgoed. Over de reden waarom die strijd vandaag ons aller zaak moet zijn, 

schreef hij trouwens een boek dat een klein jaar voor het interview met Henwood was 

verschenen. De ondertitel van The Fragile Abslute luidt inderdaad: ‘ – or, why is the Christian 

legacy worth fighting for’.2  Hoe kun je strijdend atheïst zijn, en actief ijveren voor het behoud 

van het christelijk gedachtegoed? 

 In het geciteerde interview schuift Žižek twee zaken naar voren die ook een moderne, 

strijdend atheïstische cultuur moet koesteren: het idee van een ‘hergeboorte’, van een 

mogelijkheid om, vanuit een drastische tabula rasa, iets radicaal nieuws te doen verrijzen; en 

het idee van een nieuwe, want universele ethiek, een ethiek waar iedereen refereert aan 

normen die voor allen tegelijk gelden, een ethiek die alle mensen universeel gelijk verklaart.  

 Verrijzenis en universele gelijkheid: die twee ideeën uit het christelijke erfgoed zijn het 

waard dat we er militant voor opkomen, ook al zijn en blijven we atheïst. Dat we het moeten 

opnemen voor universele gelijkheid, ligt voor ons modernen voor de hand. Wat het precies 

met christendom te maken heeft, is al heel wat minder duidelijk. En het tegenovergestelde 

geldt voor ‘verrijzenis’. Het is zonder meer het centrale concept van het christendom, maar 

wat die fabuleuze idee met moderniteit te maken heeft, is voor velen een raadsel. 

 In wat volgt tracht ik Žižeks redenering achter die positieve waardering voor het 

christelijk gedachtegoed na te trekken. Het brengt ons, zo zal blijken, tot de kern van zijn 

denken, maar ook tot het kernprobleem waarmee zijn hele oeuvre eindeloos lijkt te blijven 

worstelen. Niet toevallig blijft zijn oeuvre al meer dan een decennium lang op ditzelfde punt 

hameren, én omdat hij die ‘Christian Legacy’ wil verdedigen, én omdat hij zich genoodzaakt 

ziet om het probleem waarmee die verdediging hem confronteert telkens weer opnieuw te 

overdenken. 

 Om Žižeks eigengereide appreciatie van het christendom juist in te schatten is het 

evenwel onontbeerlijk eerst goed te begrijpen waarin zijn atheïsme precies gelegen is en 

waarom dit voor hem ‘strijdend’ moet zijn.    

     

1. Atheïsme 

 

Žižeks reserveloze bekentenis tot het atheïsme heeft alles te maken met de lacaniaanse 

achtergrond van waaruit hij steevast redeneert. Voor Jacques Lacan is atheïsme echter geen 

geloofskwestie, geen kwestie die beslist wordt door het feit dat iemand al dan niet in het 
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bestaan van een God gelooft. Of, scherper gesteld, het feit dat het bestaan van God een 

kwestie van geloof is geworden, verraadt op zich reeds dat men er niet langer van uitgaat dat 

die God er zonder meer is. Als atheïsme staat voor het feit dat niemand het bestaan van God 

kan bewijzen, dan is het de horizon of conditie geworden waarbinnen de moderne mens 

opereert, ook de moderne gelovige.  

 De moderniteit gaat uit van ‘de dood van God’, zo stelt Lacan, die zich hiervoor vooral op 

Alexandre Koyré beroept.3 Die ‘dood’ betekent dat God niet langer het uitgangspunt is van 

waaruit we onze relatie tot de werkelijkheid (inclusief die van onszelf) verstaan. In de 

middeleeuwen was dat wel het geval. De christelijke middeleeuwer verstond zich als 

geschapen door God, net zoals de gegeven werkelijkheid rondom zich dat was. Beide, mens 

en wereld, waren gegeven – geschonken –door een zelfde Gever of Schenker: de goddelijke 

Schepper. God was de naam voor die wezenlijke band die mens en wereld met elkaar verbond 

en hen van een ‘oneindig’ stevig (want in de Oneindige gegrondvest) fundament voorzag.  

 Het is die God die ‘sterft’ in de loop van de 17
de

 eeuw, wanneer Hij na anderhalve eeuw 

godsdienstoorlogen, de funderende functie die hij tot dan heeft gehad, niet langer kan 

waarmaken. In plaats van de fundamenteel bindende factor was God sinds het begin van de 

Reformatie een splijtzwam geworden die Europa onafgebroken van de ene in de andere 

oorlog had gestort. Met het Verdrag van Munster (1648) besloten de Europese machthebbers 

– zonder dat evenwel met zoveel woorden te zeggen – dat ze voortaan hun onderlinge 

conflicten niet meer in naam van God zouden uitvechten. Dit verdrag bezegelde Gods ‘dood’. 

Niet dat God nu helemaal weg was, verre van, maar hij hield voorgoed op de basisaanname of 

het paradigma te zijn van waaruit allen elkaar (en zichzelf) spontaan verstonden.  

De modern geworden Europeeër verstond zich voortaan in eerste instantie vanuit zichzelf, 

vanuit een in zichzelf gefundeerde vrijheid. Descartes formuleerde dit in een nieuwe filosofie 

waarin (hoewel hij zelf dit woord nog in de oude zin gebruikte) het subjectum niet langer in 

God lag, maar in het cogito, in het subject - in de betekenis die dit woord sindsdien voor ons 

modernen heeft gekregen. Hoeveel kritiek Descartes ook van andere filosofen en 

wetenschappers te verduren kreeg, zijn cogito werd expliciet of impliciet het nieuwe 

wetenschappelijke uitgangspunt. Ook wetenschap vertrok niet langer vanuit God, maar vanuit 

de menselijke cogito.   

 Als Kant anderhalve eeuw later dit cogito van elke substantie ontdoet en tot pure 

hypothese verklaart, verliest de menselijke kennis elke substantiële grond. De dingen zelf 
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blijven onkenbaar, maar dat maakt – zo toont Kant aan – de wetenschap niet onmogelijk, 

integendeel. Niet gebonden aan enige veronderstelde grond of essentie, weet de menselijke 

geest zich eindeloos meester over een niet meer door einders ingesloten universum.  

In de aan Lévi-Strauss schatplichtige lacaniaanse versie heet het dat het universum met de 

moderniteit een van zijn reële grond losgesneden veld van betekenaars is geworden, waarin 

het menselijk verlangen zijn polymorf-perverse lusteconomie naar believen gestalte kan 

geven. Er is geen oneindig machtige God meer die het oneindige universum bijeenhoudt, 

maar dat universum houdt daarmee niet op oneindig te zijn. Vandaar de angst die het ons 

inboezemt, zoals Blaise Pascal het als eerste moderne intellectueel heeft verwoord. En 

vandaar ook het verlangen dat blijft fantaseren hoe er toch een Oneindige, een God, een Iets 

of Hoe-Je-Die-Of-Dat-Ook-Noemt moet zijn die het unheimlich universum toch tot een 

‘heim’, een ‘huis’ voor de mens maakt, die het zinloos grenzeloze toch een zin geeft. Ook al 

zwijgen voortaan de ‘hemelen’ en leven we in een van God verstoken universum, het 

verlangen naar een instantie die ons in dat universum ‘wortelt’ blijft – een verlangen naar een 

instantie die ons garandeert dat we ‘wezenlijk’ met de werkelijkheid waarmee en waarvan we 

leven verbonden zijn.  

 Is dat dan geen reden om toch maar in God te geloven? Nodigt juist Zijn zichtbare 

afwezigheid in het universum niet uit om ons aan de Onzichtbare over te geven? Het positief 

antwoord op die vraag heeft de typisch moderne religiositeit voortgebracht. Precies omdat we 

God niet kunnen kennen, kunnen we in Hem geloven. Dit van oorsprong kantiaanse antwoord 

op de dood van God is door alle moderne religies overgenomen en elk van hen is haar 

bestaansreden aan de hand van dit paradigma gaan formuleren. 

 Voor Lacan – alsook voor Žižek – ligt daarin echter de reden om het atheïsme op 

militante wijze hoog te houden. Dat ons verlangen spontaan uitkijkt naar een vervangmiddel 

voor die teloorgegane God of dat het ons, ondanks zijn dood, toch in die God doet blijven 

geloven, geeft de religie helemaal geen nieuw volwaardig fundament, aldus Lacan. Het geeft 

haar in elk geval geen vrijgeleide om dat verlangen uit te buiten. Want daar is het Lacans 

denken precies om te doen, om het uitbuiten van het verlangen tegen te gaan. Het verlangen, 

zo luidt het basisinzicht van zijn hele theorie, is primordiaal. Waar de hele traditie het 

verlangen vanuit het verlangde heeft gedacht (vanuit het object van verlangen: het Goede, het 

Geluk, het Zijn, God, et cetera), verplicht de moderniteit ons het verlangen vanuit het 

verlangen ‘zelf’ te denken, dit wil zeggen vanuit het principieel onvervulde en onvervulbare 

karakter ervan. Het verlangen rust niet in zijn vervulling, het rust in zijn onrust, een onrust die 

in principe nergens volkomen door te bevredigen valt. Terwijl voor Augustinus het verlangen 



nog uitgaat vanuit God die zo goed is geweest om in mij het verlangen naar Hem te leggen4, is 

voor Lacan die God ‘dood’, dit wil zeggen niet het fundament en uitgangspunt van mijn 

verlangen (naar Hem of naar wat dan ook). Als ik naar God verlang, is die God een fantasma 

dat zijn grond nergens anders heeft dan in mijn fantasie, en dus in de autonomie van mijn 

verlangen. 

 Waarom moet het atheïsme strijdend zijn? Omdat, aldus Lacan en Žižek, het verlangen de 

neiging heeft zijn eigen autonomie te ontkennen en zich te koesteren in het fantasma dat het 

stevig in het zijn – of in de Schepper van het zijn – gegrond is. Wil de moderne mens zichzelf 

– wat in dit geval wil zeggen zijn verlangen – ernstig nemen, moet hij de neiging om zijn 

fantasie voor werkelijkheid te nemen, tegengaan. Zijn spontane drang om zich in de grond 

van het zijn zelf gegrond – en zich bijvoorbeeld door een God gedragen – te weten, moet hij 

aan een niet-aflatende kritiek onderwerpen. Daarom is atheïsme voor hem een voortdurende 

en militante zorg. De wereld, inclusief wijzelf, wordt niet langer gedragen door een goddelijk 

subject (drager). Het zijn wij die het subject (de drager) van de wereld geworden zijn, wij in 

onze eindigheid. Die moderne opdracht moeten wij scherp voor ogen houden en dus 

verhinderen dat we onze verantwoordelijkheid ontlopen door te denken dat de wereld een 

ander subject heeft, het zijn zelf of een scheppende God bijvoorbeeld. Moderniteit eist met 

andere woorden een militant atheïsme.  

 

2. Christendom 

 

Die eis is trouwens ook het christendom en, ruimer, het monotheïsme niet geheel vreemd. Net 

zoals de andere religies situeert ook het monotheïsme de basis van de werkelijkheid in een 

scheppende godheid. Maar in tegenstelling tot andere, geeft dit soort religie geen echte kijk in 

de inwendige keuken van haar godheid. In zijn monolithisch geslotenheid fungeert die god 

vooral als een streng kritisch devies. Voor die religie komt het er niet zich eenvoudigweg op 

God te verlaten. Geloof in God moet hand in hand gaan met een kritische houding omtrent 

wie of wat ik geloof. Niet wat mensen denk over God is God: alleen God is God, zo luidt het 

monotheïstische axioma. Ook al is het een religie, het monotheïsme heeft in wezen altijd ook 

iets antireligieus. Het stelt zich tot taak elke natuurlijke religiositeit – elk spontane vertrouwen 
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die ik het verondersteld goddelijke heb – zo niet in de kiem te smoren, dan toch verregaand 

uit te zuiveren.5  

 Aan die tendens heeft het christendom nog iets toegevoegd: de kenosis, de goddelijke 

zelfontlediging. Niet alleen de mens moet zijn idee over God leeg maken, het is Gods eigen 

waarmerk om dat ook zelf te doen. Aan dit idee ligt een welbepaald soort joodse 

messianistisch verwachtingsfantasma ten grondslag, dit van de Ebed Jahwe. Volgens die 

kleine, maar bijzonder invloedrijke teksttraditie, is de Messias niet een vorstelijke figuur die 

Gods macht in al zijn glorie laat schitteren, maar precies het tegenovergestelde: de vertrapte 

en vernederde, diegene die door de goegemeente juist als de door God gekastijde wordt 

gezien.6 De gezondene Gods is juist hij die het minst op Hem gelijkt. In die ‘man van 

smarten’7 heeft God zich van zijn prerogatieven ontdaan. En in die ‘ontlediging’ toont Hij het 

meest verregaand zoals hij. Die uitgestotene en door iedereen verachte is diegene die bij de 

Apocalyps – de algehele openbaring van Gods geheimen aan het einde der tijden – de 

waarheid over God zal blijken te zijn.  

 Het christelijke basisfantasma, de incarnatie, ligt volkomen in de lijn van het fantasma 

van de Ebed Jahwe. In Zijn gezant Christus heeft God zich helemaal ontledigd, in hem is Hij 

een sterfelijk mens geworden en is Hij ook effectief gestorven. Met en in Christus sterft op het 

kruis dan ook God. In die zin kun je het christendom de religie van de dood van God noemen. 

Hoe cru het ook lijkt, dit is geheel conform aan de christelijke orthodoxie, meer bepaald zelfs 

aan het dogma van de incarnatie (het vlees worden van de puur geestelijke God, het eindige 

worden van de Oneindige). Het christendom deze titel meegeven is trouwens ook niet echt 

nieuw. Hegel deed het al, daarbij refererend naar een 17
de

-eeuwse luthers gezang dat de 

kruisdood letterlijk de dood van God noemt.8  

 Žižek deelt de fascinatie voor dit idee van de dood van God die het christendom koestert 

en komt er in zijn oeuvre herhaaldelijk op terug. Op een aantal plaatsen doet hij dat vanuit een 

uitgesproken christelijk auteur uit het Engeland van het begin van de twintigste eeuw, Gilbert 

K. Chesterton. Hij citeert instemmend uit diens in 1908 verschenen Orthodoxy, uit een 

passage waar de auteur het vers in het evangelie bespreekt waar de kenosis, de zelfontlediging 

– in casu zelfverlatenheid van God door God – het sterkst tot uiting komt. Het is één van de 
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fameuze ‘zeven laatste woorden van Christus’, waar hij even vόόr hij sterft wanhopig 

schreeuwt: ‘Mijn God, mijn God waarom heb je mij verlaten?’.9 Žižek citeert uit Chesterton:  

 

Toen de wereld op haar grondvesten schudde en de zon van de hemel gevaagd werd, was dat niet bij de 

kruisiging, maar bij de kreet van op het kruis: de kreet die bekende dat God door God verlaten was. En laat 

nu alle revolutionairen een credo kiezen uit alle credo’s en een god uit alle goden van de wereld, […]. Zij 

zullen geen tweede god vinden die zelf gerevolteerd heeft [who has himself been in revolt ]. Ja, (de stof 

wordt te moeilijk om in mensentaal te worden uitgedrukt) laat de atheïsten zelf maar een god uitzoeken. Zij 

zullen slechts één godheid vinden, die ooit aan hun verlatenheid uitdrukking gaf; slechts één godsdienst, 

waarin God een ogenblik lang een atheïst scheen te zijn. 
10

  

 

Als commentaar op die passage lijkt het Žižek voldoende om een al even lang citaat uit de 

vorige pagina van Orthodoxy te citeren:  

 

Het christendom is de enige godsdienst ter wereld die gevoeld heeft dat almacht God onvolledig maakte. 

[…] Maar dat schrikaanjagende verhaal van het lijden wil duidelijk de ontroerende gedachte wekken dat de 

maker van alle dingen (op de een of andere manier die men zich niet kan denken) niet alleen doodsangst 

doormaakte, maar ook twijfel. […] In een hof beproefde Satan de mens: en in een hof beproefde God 

God.
11

  

 

Dat Žižek weinig moeite heeft met deze passage die christendom met atheïsme verbindt, heeft 

opnieuw heel wat te maken met het psychoanalytische gedachtegoed van waaruit hij steeds 

impliciet of expliciet redeneert. In Freuds theorie heet het al dat in het christendom het 

fantasma waarop religie en samenleving teruggaan, zo niet doorprikt, dan toch erg duidelijk 

aan de oppervlakte komt te liggen. De samenleving gaat immers terug op een verdrongen 

oervadermoord en religie biedt een manier om dit verdrongen te houden.12 Maar omdat bij een 

verdringing het verdrongene ook onbewust gefixeerd wordt gehouden, blijft het zich tegelijk 

ook altijd naar het oppervlak van het bewuste dringen. Het christelijke fantasma is in die zin 

behoorlijk ‘verlicht’ omdat het, als religie van Gods Zoon, die Zoon laat sterven. Op die 

manier geeft het te kennen dat ‘God’ voor een vadermoord staat, die alleen met de dood van 

de zonen – in dit geval van de exemplarische ‘mensenzoon’ – kan worden goedgemaakt. 

 Lacans structuralistische theorie ontdoet Freuds idee van zijn referentie aan een niet te 

achterhalen historisch gebeuren in de oertijd. De vadermoord staat hier voor de introductie 
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van het libidinale wezen in de symbolische orde, in het universum van betekenaars. Het 

universum waar het lustwezen in leeft, is van zijn reële grond afgesneden en rust in het 

‘niets’, een ‘niets’ dat de werkzame, maar formele vorm heeft van het tekort waarop de 

betekenaar rust en waardoor hij gedwongen wordt onophoudelijk naar andere betekenaars 

door te verwijzen. Het is Lacans (en Lévi-Strauss’) formulering van onze moderne conditie: 

als moderne mensen leven we in een wereld die voorgoed van het reële is afgesneden en waar 

we dus elke idee moeten laten varen die ons zou kunnen garanderen ergens vast in gegrond te 

zijn (in God bijvoorbeeld, zoals we in premoderne tijden dachten). We leven met andere 

woorden in een wereld waar God dood is.  

 Als symbolisch systeem is het christendom daarom inderdaad ‘verlicht’ te noemen. Het 

zegt op zijn manier dat we in een tot betekenaar – tot ‘woord’ – geworden wereld leven (alles 

is door het Woord geschapen, klinkt het in Genesis; en ‘het Woord is Vlees geworden’ 

herhaalt het evangelie van Johannes). Bovendien laat het christelijke fantasma, door God te 

doen sterven, haast onverholen zien dat God hier staat voor een dood, een radicaal tekort, en 

dat alles op een leegte, een afwezigheid (van reële grond) rust. Dat met andere woorden alles 

uit niets is geschapen is en op niets is gegrond. Onder meer in het ‘laatste woord van Christus’ 

dat Chesterton (en met hem Žižek) citeert, geeft het christendom toe dat zijn fabel niets meer 

dan een fabel is: God doorprikt er zichzelf en wordt atheïst. 

 Dit is waar incarnatie, het idee waarmee het christendom staat of valt, voor Žižek op 

neerkomt: dat God zichzelf dood heeft gemaakt en de mens niet langer kan hopen ooit God of 

als God te worden. Dit is de monstrueuze essentie van die religie. In The Monstrosity of 

Christ schrijft hij:  

 

Het punt van de incarnatie is dat men God niet kan worden – niet omdat God verwijlt in een transcendent 

Jenseits, maar omdat God dood is en dus de hele idee om de transcendente God te willen benaderen 

irrelevant is; de enige identificatie is die met Christus [dit wil zeggen met de dode God].
13

 

  

In Christus wordt ons verlangen naar God teruggefloten omdat, in hem, God zichzelf heeft  

omgebracht, aldus Žižek. God zelf heeft de waan van Zijn transcendentie doorprikt. Alleen is 

het van belang te benadrukken dat God zichzelf moet blijven doorprikken. Atheïsme is geen 

kust waar men na moeizame strijd met de goden – met de eigen illusies en fantasma’s – eens 

en voorgoed kan uitrusten op de stranden van de Waarheid. De neiging zich in goden te 

vermeien of zich aan een monotheïstische eenheidsgod vast te klampen is een spontaan reflex 
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van ons verlangen. Maar de moderniteit eist van ons verlangen dat het zijn ‘primaatschap’ 

erkent en die neiging daarom afremt en de steeds spontaan gekoesterde fantasma’s steeds 

weer ontzenuwt. Vandaar dat atheïsme noodzakelijk militant is, niet alleen naar anderen toe, 

maar ook en vooral naar zichzelf.   

 

3. Orthodoxie 

 

Wanneer Žižek Chesterton citeert, is het echter niet omdat die laatste zich atheïst noemt. Het 

hele oeuvre van Chesterton is een vehement vertoog tegen atheïsme. Niet toevallig noemt het 

boek waaruit de aangehaalde citaten komen Orthodoxy. Orthodoxie, de rechte leer: daar pleit 

Chesterton voor. Hoewel Chesterton er zelf de nodige reserve tegen koestert, brengt dit hem 

toch erg dicht bij stroming die een restauratie van het christendom op het oog heeft.14  

 Maar waarom is militant atheïst Slavoj Žižek dan zo gefascineerd door Chesterton? De 

geciteerde passage over Gods eigen atheïstische moment kadert in de ruimere context waarin 

Chestertons hele boek baadt, en het is ook en vooral die context die Žižek, eens te meer door 

zijn lacaniaanse achtergrond, moeilijk anders dan beamen kan. Wat hij erin beaamt, is 

uiteraard niet de christelijke orthodoxie als zodanig, maar het punt van waaruit Chesterton die 

benadert en van waaruit zijn hele oeuvre zich ontvouwt. Het vormt al een thema in de eerste 

pagina’s van het boek. Chesterton introduceert het aan de hand van een verhaal dat hij – door 

drukte en/of uit luiheid, zo voegt hij er laconiek aan toe – nooit heeft geschreven.  

 

Dikwijls is de gedachte bij me opgekomen een verhaal te schrijven over een Engelse jachtbezitter, die een 

kleine fout maakte in zijn koersberekening en Engeland ontdekte in het gevoel dat het een nieuw eiland in 

de Zuidzee was.
15

     

 

De wereldzeeën afschuimen op zoek naar onbekende exotische eilanden, aanmeren op de 

kusten van je eigen vaderland en denken dat je voet aan wal zet op het vreemdste continent 

ooit: dit is wat Chesterton is overkomen bij zijn ontdekking van het christendom. De weg naar 

de ketterij nemen en uitkomen bij de orthodoxie: om dit uit te leggen schreef hij naar eigen 

zeggen Orthodoxy.16 Je eigen thuisland ontdekken alsof je er nooit geweest bent, alsof je er 

vreemd bent, er niet thuishoort.  
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    Voor Žižek beschrijft Chesterton hier niet enkel een mogelijke ervaring, maar de 

structuur zelf van een ervaring zonder meer, van hoe wij überhaupt in de wereld staan. Deze 

stelling ligt in elk geval aan de basis van de lacaniaanse theorie. Die stelt dat we ons niet tot 

de werkelijkheid verhouden vanuit een stevig, in zichzelf gegrond standpunt, het punt waar 

Descartes het cogito, het moderne subject situeerde. De moderniteit heeft, na de dood van 

God, ook de dood van dit substantiële cogito te verwerken gekregen. Toch betekent dit niet 

dat het punt van waaruit we ons tot de wereld verhouden zonder meer tot de wereld behoort. 

We kijken naar de werkelijkheid inderdaad alsof we erbuiten staan, vanuit een plaats die zich 

voor die wereld verborgen houdt. Dat had Descartes al door, toen hij van zichzelf zei dat hij 

zich ‘als een larve op het theater van de wereld begaf’ (of, zoals het met een Latijnse formule 

van zijn hand heet: ‘larvatus prodeo).17 Alleen, zo corrigeert Lacan die cartesiaanse stelling, 

heeft dit punt geen substantie en is het onherroepelijk leeg en puur denkbeeldig. Het punt van 

waaruit we ons tot de werkelijkheid verhouden – ons subject – is een leeg punt dat we 

opvullen met inbeeldingen en veronderstellingen. We beelden ons in dat we de ‘ruimte’ van 

dit punt invullen met ons reële zelf – een noodzakelijke, niet te vermijden inbeelding, maar 

daarom niet minder inbeelding. Wat aan ons (ingebeelde) zelf voorafgaat, is de ‘ruimte’ van 

dit punt buiten de werkelijkheid. En Vanuit dit punt verhouden we tot onszelf. Ook onze 

identiteit gaat met andere woorden terug op dit met verbeelding en veronderstelling ingevulde 

‘punt’.   

 Als je, zoals Lacan, de wereld opvat als en universum van betekenaars, dan situeert ons 

zelf (ons subject) zich in de lege ruimte tussen de betekenaars, een ruimte die we 

onophoudelijke denkbeeldig invullen door elke betekenaar onophoudelijk naar weer een 

andere betekenaar te laten verwijzen. We zijn fundamenteel gealiëneerd in dit universum van 

betekenaars en gebruiken onze Einbildungskraft om die aliënatie te ontkennen of te 

verdringen, om het tekort in het symbolische universum waarin wij ons hebben gesetteld toe 

te dekken met een verhaal waarmee we onszelf en anderen voorhouden dat we juist op die 

plaats de hele zaak stevig in handen houden.       

 Als de Britse jachteigenaar waarover Chesterton het heeft, voet aan wal zet op een 

vreemd eiland dat geen andere is dan dat waarvan hij is vertrokken, dan lijkt zijn oude 

vertrouwde omgeving hem als nieuw. Waarom? Lacaniaans uitgedrukt: omdat hij het bekijkt 

vanuit het tekort waarop zijn symbolische orde rust. Zijn reis heeft hem buiten zijn 
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symbolisch universum gebracht,  niet een buiten aan de verre rand ervan, maar een buiten 

waarop het rust, waarin het zijn draagvlak, zijn subjectum heeft.  

 Wat de reiziger hier meemaakt, is wat een analysant ervaart aan het einde van zijn 

analytische kuur. In zijn jarenlange praatkuur  heeft hij een reis heen en weer doorheen zijn 

eigen levensverhaal gemaakt om eindelijk te achterhalen waar hij aan toe is, wat met hem 

scheelt en wie hij eigenlijk is. Aan het einde van de reis ontdekt hij niet iets nieuw en wordt 

evenmin aan zijn levensverhaal iets gewijzigd. Maar hij bekijkt zijn oude getrouwe verhaal 

vanuit zijn herwonnen subjectpositie, vanuit het ‘niets’ waarop zijn verhaal steunt. Hij heeft 

zich verzoend met datgene wat in het verhaal over hemzelf onophoudelijk bleef ontbreken en 

beseft nu dat uitgerekend dit tekort zijn meest ware zelf is, dit wil zeggen het punt van waaruit 

hij heel zijn libidinale economie regelt en waarin zij een ‘grond’ heeft. Dit is een pijnlijke 

ervaring, omdat het hem confronteert met de fundamenteel gealiëneerde conditie van zijn 

identiteit (hij blijft een vreemde ook voor zichzelf). Maar dit is tegelijk een bevrijdende 

ervaring, een ervaring niet volkomen aan ‘zichzelf’ gebonden te zijn, maar vrij te zijn, ook ten 

aanzien van zijn problemen of, beter nog, ten aanzien van het ‘probleem’ waarmee hij 

samenvalt: met het onvervulbare van zijn verlangen. Het verhaal waarin hij zich als lustwezen 

heeft gerealiseerd rust in een ‘niets’, een ‘tekort’: in het punt waar hij niet met zijn verhaal – 

met zichzelf – samenvalt en waar hem een zekere vrijheid gelaten wordt, een vrijheid die hij 

niet als een domein kan veroveren, maar van waaruit hij zijn verhaal en zijn wereld als nieuw 

kan bekijken en zich daardoor iets vrijer kan voelen.  

 Het is in die zin dat Chestertons ‘filosofie’ (zo noemt hij het onderwerp van zijn boek18) 

niet zonder meer als een restauratiekatholicisme kan worden afgedaan.  Als hij een pleidooi 

voor de christelijke orthodoxie houdt, is dat niet uit heimwee naar een doctrine die de 

problemen die we met vrijheid hebben mooi voor ons oplost. Wat hij van de orthodoxie heeft 

geleerd is wat hij zocht toen zijn hart naar ketterijen uitging, en dit is precies vrijheid. Hij 

wilde weg van wat hem aan het oude vertrouwde bond, hij wilde vrijheid. En hij vond die 

onverwachts in wat hij ontvlucht was, in de orthodoxie. Niet in de orthodoxie zelf, maar in de 

blik van buitenaf die hem op een onbewaakt moment plots werd gegund en die hem 

openbaarde dat de orthodoxie die blik van buitenaf, die vrijheid, niet alleen toeliet, maar ook 

koesterde en mogelijk maakte. Het werd hem plots duidelijk dat het de orthodoxie om het 

vrijwaren van de vrijheid te doen was.  
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 Vrijheid is geen goed dat op zichzelf staat, maar bestaat slechts bij gratie van de ruimte 

die het wordt gegeven. Vrijheid is het ‘niets’ waarop alles rust, zij het een ‘niets’ dat slechts 

‘bestaat’ dankzij datgene dat erop rust. Lacaniaans uitgedrukt: het subject dankt zijn vrijheid 

aan het ‘niets’, het ‘tekort’ van de symbolische orde, en het vervult zijn functie als 

subject/drager van die orde door zich uitgerekend op dat ‘tekort’ te positioneren. Het 

positioneert zich met andere woorden waar de symbolische orde niet zonder meer samenvalt 

met zichzelf, waar ze niet sluit maar een zekere speling laat. Die speling is de vrijheid van het 

subject. 

 Chestertons ‘filosofie’ kun je inderdaad structuralistisch lacaniaans lezen. Zijn pleidooi 

voor de christelijke orthodoxie betreft niet in de eerste plaats de inhoud, maar de positie van 

diegene die zich als drager/subject van die symbolische orde opwerpt. Waar het hem om gaat 

is niet dat iedereen zich strikt conform naar die inhoud van de doctrine gaat gedragen, maar 

wel dat die doctrine – die symbolische orde –  zo vorm krijgt dat het subject zich inderdaad én 

drager van die orde én vrij ten aanzien van die orde kan weten. Met Lacan is Chesterton het 

eens dat vrijheid op zich een onmogelijke zaak is. Louter aan zichzelf – of om het met Hegel 

te zeggen, aan haar eigen negativiteit overgelaten – vernietigt de vrijheid zichzelf. Zij is pas 

mogelijk dankzij iets waartegenover ze vrij kan zijn, tegenover wat Lacan een symbolische 

orde noemt, een orde die vrije dragers/subjecten veronderstelt en tegelijk voor die subjecten 

een marge van vrijheid garandeert.  

 Het is in dit licht dat we Chestertons kritiek op het radicale scepticisme en zijn ode aan de 

religie als behoedster van het (vrije) denken moeten begrijpen. Verwijzend naar dat 

scepticisme schrijft hij in een passage die ook Žižek (gedeeltelijk) citeert:  

 

Er is een denken dat een eind maakt aan het denken. Dat is de enige denkwijze waar een eind aan gemaakt 

moet worden. Dat is het alleruiterste kwaad, waartegen alle godsdienstig gezag gericht was. […] De 

geloofsbelijdenissen en de kruistochten, de gezagsordeningen en de afschuwelijke vervolgingen werden 

niet, zoals onwetenden zeggen, georganiseerd voor het onderdrukken van de rede.  Zij werden 

georganiseerd voor de moeilijke verdediging van de rede. De mens wist door een blind instinct dat, als de 

dingen eenmaal zo maar in het wilde weg in twijfel werden getrokken, de rede het eerst van allemaal in 

twijfel getrokken kon worden. De macht van de priester om zonden te vergeven, het gezag van de paus om 

het gezag af te bakenen, zelfs het gezag van de inquisiteurs om schrik in te boezemen: dat alles vormde 

slechts duistere verdedigingswerken , opgericht rond één centraal gezag, minder bewijsbaar, 

bovennatuurlijker dan al het andere – het gezag, de bevoegdheid van de mens om te denken. […] In zoverre 

als de godsdienst verdwenen is, is de rede bezig te verdwijnen.
19
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Als symbolische orde rust ook een religieuze doctrine in haar tekort, in het ‘punt’ waar ze niet 

met zichzelf samenvalt, waar ze vrij is tegenover zichzelf. Daarom heeft ze zelf geen 

subject/drager (of, zoals het hierboven heette: ‘God is dood’) en moet de mens die functie op 

zich nemen. Hij moet de vrijheid nemen die doctrine een grondvlak – een platform, een 

subjectum – te geven. Het risico bestaat echter dat hij zich, uit angst voor die vrijheid, de 

vrijheid permitteert om deze doctrine een grond in zichzelf toe te dichten, om er een volstrekt 

in zichzelf rustende, sluitende doctrine van te maken, waaraan de mens zich enkel nog 

onderwerpen kan. Chesterton keert zich uitdrukkelijk tegen dit conservatief restauratief reflex. 

Zoals hij de doctrine – de orthodoxie – voorstelt, heeft die haar grondvlak in het menselijk 

subject en dient zij primordiaal om de vrijheid waarmee de mens zich van die taak kwijt (en 

sinds de moderniteit moet kwijten) te vrijwaren en te garanderen.  

 Ondanks de schijn van het tegendeel en ondanks de talrijke passages waarin hij tegen de 

moderniteit te keer gaat, blijft Chestertons pleidooi voor orthodoxie een modern pleidooi. 

Zeker in de zin waarin de lacaniaanse theorie de moderniteit interpreteert: nu met Gods dood 

de wereld geen grond meer heeft, moet de mens die grond, dit ‘subjectum’ zijn. En dit subject 

mag zijn vrijheid noch overschatten (en dus doen alsof de wereld aan zijn willekeur is 

overgeleverd), noch minimaliseren (en de wereld tot een doctrine maken waaraan alle vrijheid 

wordt geofferd). Ook wie – of, sterker, enkel wie – vandaag voor orthodoxie pleit, pleit voor 

vrijheid. Daar komt de kern van Chestertons oeuvre op neer.  

 

4. Waarheid  

 

Het laatste woord over Žižeks interesse in Chestertons pleidooi voor de christelijke 

orhtodoxie is hiermee echter nog niet gezegd. Het waardevolle van het christendom – ‘the 

Christian legacy worth fighting for’ – ligt voor Žižek niet enkel in het feit dat zij de vrijheid 

van het subject garandeert. Zijn interesse gaat een stap verder. Hij zoekt naar de actieve 

slagkracht van die vrijheid: niet enkel de vrijheid die door de traditie beschermd en 

gekoesterd wordt, maar ook de vrijheid waarmee de traditie – haar orthodoxie incluis – 

gemaakt, gecreëerd is. En waarmee ze dus ook veranderd, omvergegooid en vernietigd kan 

worden.  

 Het punt van waaruit Chesterton naar de christelijke orthodoxie kijkt is het punt van 

waaruit de ontdekkingsreiziger naar zijn eigen thuisland kijkt in de waan dat het een 

onbekend exotisch eiland betreft. Maar wat als het thuisland in oorsprong ook vanuit dit soort 

blik is opgebouwd? De orthodoxie waartegen Chesterton aankijkt om te beseffen dat zij in 



feite de ware, vrije ketterij is waarnaar hij op zoek was, vindt haar oorsprong ook in die 

onorthodoxe, ‘ketterse’ blik. Een symbolische orde rust in een ‘tekort’, een ‘niets’, in een punt 

waar ze precies niet ‘sluit’. En, zo benadrukt Žižek: het is vanuit dit tekort, vanuit die niets dat 

ze ontsloten en ontsproten is, dat ze geworden is tot wat ze momenteel is. Haar traditie rust in 

laatste instantie op radicale andersheid en veranderbaarheid, kortom in ‘revolutie’.  

 Vindt trouwens onze moderne politieke orde – van welke signatuur die ook is – haar 

oorsprong niet in een reeks revoluties, in een omverwerpen van een ancien régime om, na de 

vernietiging daarvan, uit het ‘niets’ een nieuwe symbolische orde op te bouwen? De moderne 

cultuur – zeker in haar politieke gestalte - is niet  ontstaan omdat de oude symbolische orde op 

een bepaald ogenblik meer ruimte – lees meer vrijheid – gaf aan haar eigenlijke subject, haar 

tot soeverein verklaarde onderdanen. Zij is modern geworden na revolutie, dit wil zeggen 

nadat de bestaande symbolische orde eerst door het gat van haar eigen tekort is weggespoeld. 

Pas daarna kon men, op de plaats van dat gapende ‘tekort’, de taak op zich nemen om 

drager/subject van de nieuwe symbolische orde te worden – een orde die het subject 

inderdaad ook meteen nieuw moest opbouwen. 

 Als dit Žižeks interesse is, waarom is hij dan toch zo geïnteresseerd in Chestertons 

Orthodoxy waarin revolutie en revolutionairen steevast negatief worden afgeschilderd? Omdat 

Žižek wel degelijk ook gefascineerd is door het letterlijk orthodoxe karakter van Chestertons 

stelling. Chesterton pleit voor het christendom omdat het in zijn ogen waar is, universeel 

waar: omdat het een waarheid verkondigt die boven onze vrije wilskeuze verheven is, een 

waarheid die, ondanks het tekort waarin ze rust, een voor iedereen geldend karakter heeft. 

Orthodoxie is dus niet alleen een behoeder van onze particuliere vrijheid, zoals de lacaniaanse 

interpretatie hierboven kon beamen. Orthodoxie is ook wat ze zegt dat ze is: een ware leer, 

waaraan eenieders particuliere vrijheid zich te onderwerpen heeft.  

 De ware leer is in het eigen tekort, in ‘niets’ gefundeerd én die leer is daarom niet minder 

universeel waar. Nergens ziet Žižek die paradox scherper aan de orde gesteld dan in het 

christendom. Want het christendom pretendeert de ware boven de tijd verheven leer te 

verkondigen én verkondigt dat die ware leer een openbaring Gods is, een goddelijke ‘creatio 

ex nihilo’. Het ‘niets’ waarop de Schepping rust, is ook het fundament waarop de waarheid is 

gegrondvest, een waarheid die daardoor niet naar relativisme gaat neigen, maar streng 

universeel blijft.  

 Pas nu zijn we in staat om juist in te schatten wat Žižek bedoelt met de twee elementen uit 

het christelijke erfgoed die hij vermeldde in het interview dat we aan het begin van dit 

hoofdstuk aanhaalden. Wat is zo waardevol in het christendom om er ook vandaag nog voor 



te vechten? De verrijzenis en het universele karakter van de waarheid, zo klonk het in zijn 

prompte antwoord: het idee van een ‘radicale opening’, een ‘niets’ van waaruit altijd helemaal 

opnieuw begonnen kan worden; en ‘een nieuw soort ethiek’, een ethiek waar alle regels 

universeel geldig zijn, een ethiek die een waarheid voorhoudt waaraan mijn particuliere 

vrijheid zich te onderwerpen heeft. Het ‘niets’ van de orthodoxie garandeert niet enkel mijn 

particuliere vrijheid, het fundeert tegelijk ook datgene wat die orthodoxie als zodanig claimt, 

haar leerstellige waarheid.  

 De achtergrond van waaruit Žižek denkt, is hier niet zozeer het denken van Lacan als wel 

dat van Alain Badiou. Hij is het die met zijn eerste opus magnus, L’être et l’événement  de 

‘waarheid’ weer op de kaart heeft gezet in een postmodern landschap dat daarvoor geen plaats 

meer wist in te ruimen.20 Het besef van radicale eindigheid en relativiteit deed het 

postmodernisme de waarheid naar de achtergrond schuiven en voelde zich daarbij gesteund 

door de nefaste gevolgen die een al te strenge waarheidsclaim hadden teweeggebracht in de 

loop van de 20
ste

 eeuw (denk aan de totalitaire wandaden van fascisme en communisme). 

Ingaand tegen dit postmodernisme, maar zonder iets af te doen aan de radicale eindigheid en 

‘relativiteit’ van het menselijke denken, stelde Badiou’s filosofie de waarheid opnieuw 

centraal, en wel in haar uitdrukkelijk universele pretentie.      

    Alleen, zo stelt Badiou, is die waarheid niet zoals we ons die voorstellen, maar is zij precies 

wat aan onze voorstelling ontsnapt. Eind achttiende eeuw stelde politiek Europa zichzelf voor 

als bestaande uit drie standen (adel, geestelijkheid en burgerij) en had het niet door dat de 

waarheid te zoeken was bij de niet-gerepresenteerden, de uitgeslotenen van die standen: bij 

alle anderen dus of, exacter, bij allen, zonder verder onderscheid van rang of stand. Die 

waarheid is in de geschiedenis gekomen als een ‘evenement’, een contingent gebeuren 

waarvoor de heersende ‘gesettelde’ waarheid blind bleef. Tot het evenement openbarstte in 

wat sindsdien de Franse Revolutie heet. Dat evenement is trouwens pas geworden wat het is 

dankzij hen die de waarheid ervan hebben onderkend en militant doorgedrukt, dit wil zeggen 

een politiek in het leven hebben geroepen die uitging van een universele gelijkheid onder alle 

mensen. 

 Het zijn, zo gaat de ‘ontologie’ van Badiou, toont zich niet in de totaliteit van alle 

particuliere deelverzamelingen waarin het vertegenwoordigd is. Het toont zich in die 

elementen die in geen enkele van die deelverzamelingen passen en alleen maar bestaan in 

referentie aan het zijn als zodanig. De waarheid die de Franse Revolutie heeft onderkend is 
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ontologisch: het is het zijn van de mens die de ware grond van de politiek vormt – het zijn niet 

in zoverre de diverse groepen mensen zich dit voorstellen, maar het zijn zoals mensen dat, 

voorbij de diverse zelfbeelden waarmee ze zich van elkaar onderscheiden, universeel met 

elkaar gemeen hebben.  

De waarheid van ‘de rechten van de mens’ is dus het resultaat van een evenement, een 

evenement dat zijn waarheid slechts prijsgeeft dankzij een revolutie, dankzij een scheiding 

van de geesten die de bestaande voorstellingen over wat is in hun grondstructuur onderste 

boven gooien. In die zin illustreert de revolutionaire declaratie van de mensenrechten de kern 

van Badiou’s kritische ontologie.  

 Žižeks interesse in Chestertons Orthodoxy heeft dus alles te maken met de 

waarheidsclaim die hij er vanuit een badiouäans perspectief in herkent. Maar ook zijn 

inhoudelijke interesse voor het typische christelijke van Orthodoxy is door Badiou’s filosofie 

bemiddeld. Een van de eerste boeken die Žižek van Badiou las, is niet toevallig Paulus: De 

fundering van het universalisme geweest.21 In dit relatief korte boek past Badiou zijn 

ontologische waarheidstheorie toe op het christendom. Die religie staat of valt met de 

waarheid die ze verkondigt. Niet een eeuwige waarheid die na generaties studie langzaam is 

blootgelegd, maar een waarheid die zich op een toevallig moment in de geschiedenis aan een 

klein groepje enkelingen heeft geopenbaard en die haaks stond op wat de gevestigde machten 

zich toen als waarheid voorstelden. De waarheid die deze enkelingen verkondigden beperkte 

zich niet tot de mensen die zich tot de Joodse religie bekenden waarbinnen ze was gepredikt. 

Het is juist Paulus die het tot speerpunt van zijn prediking maakte om te verkondigen dat de 

waarheid van het evangelie én voor Joden én voor Grieken gold – wat in zijn tijd betekende: 

voor iedereen, voor de universele mensheid van de toenmalige (Grieks-Romeinse) wereld. 

Meer nog, volgens Badiou is dit ook simpelweg de centrale inhoud van Paulus’ prediking. De 

waarheid maakt iedereen tot gelijke: dit is voor de kern van de ‘Blijde Boodschap’.  

 En, tweede badiouiaanse aspect van het christelijke kerygma: die ‘blijde’ waarheid heeft 

haar oorsprong in een contingent evenement. Zij ontspringt aan een gebeuren dat niet te 

plaatsen is binnen de krijtlijnen van de bestaande voorstellingswereld. De naam voor dit 

evenement in het christendom is ‘verrijzenis’. Uit wat de bestaande wereld voor dood 

verklaart, ontstaat het ware leven, het zijn als zijn, de waarheid.  

 Inderdaad de twee elementen die Žižek als militant atheïst in het aangehaalde interview 

noemt: verrijzenis en universaliteit. Precies de zaken die Badiou in zijn Paulusboek als 
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blijvende waarheid van het christendom overhoudt. Precies ook de zaken uit Chestertons boek 

die Žižek te denken geven. De waarheid van Engeland wordt pas zichtbaar voor wie er naar 

kijkt als naar een onbewoond eiland, voor wie er met andere woorden het nieuwe in ziet die 

hij met diezelfde blik overal elders ook zou zien. De waarheid van de orthodoxie ligt in haar 

uit het niets verrezen karakter en ze is slechts waar omdat ze eist dat allen er zich in kunnen 

erkennen als gelijken.  

Dit is de christelijke legacy waarvoor het waard is te vechten. En daarom moet, met die 

legacy, ook de revolutie gevaloriseerd worden. Geen waarheid zonder revolutie noch zonder 

traditie die de waarde van revoluties erkent en in ere houdt. Daarover zijn Žižek en Badiou het 

eens. Maar over de manier waarop zoiets in zijn werk moet gaan verschillen beide auteurs 

behoorlijk van mening.  

 Voor Badiou is het in zekere zin erg helder omdat hij een duidelijk zicht heeft op het 

subject van de revolutie, op wie de trouw aan het evenement gestalte moet geven. Het grote 

evenement van de 20
ste

 eeuw is voor Badiou de Oktoberrevolutie. In dit evenement kwam de 

waarheid die in de Franse Revolutie – en in alle linkse revoluties nadien22 – was 

geïntroduceerd, nog eens als nieuw uitgevonden, en dankzij een trouw aan dit evenement 

realiteit geworden. En wie deed dat, wie was het subject van die revolutie? De Partij, zo luidt 

Badiou’s antwoord. En dat subject wordt verder nooit echt geproblematiseerd. Uiteraard 

onderkent hij het probleem van het geweld en de terreur waaraan een revolutionair bewind 

zich schuldig kan maken, maar dit heeft in zijn ogen niet rechtstreeks met het probleem van 

het subject te maken. Dat subject is voor hem niet inherent problematisch. Dat dit wel zo is, 

dat het fundamenteel gespleten is en datgene waarvan het de drager (het subject is) altijd ook 

subverteert: dit alles vormt bij Badiou niet het kernpunt van zijn filosofische reflecties.  

 

5. Subject 

     

Niet zo bij Žižek. Hij is gefascineerd door Badiou’s manier om tegelijk de universaliteit en de 

contingentie van de waarheid te denken, maar is te sterk doordrongen van Lacans kijk op de 

inherent problematische natuur van het subject dat daarbij in het spel is, om zich zonder meer 

in Badiou’s theorie thuis te weten. Wie het actief op zich wil nemen om drager/subject te zijn 

van de symbolische orde, of in dit geval, van de trouw aan het in het evenement onderkende 
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waarheidsmoment, moet een ‘daad’ stellen, aldus Žižek. De problematische aard van die 

‘daad’ kwam in een vorig hoofdstuk al aan bod. Zo’n daad eist precies dat men de waarheid 

waarvan men de drager meent te zijn , loslaat; dat men het tekort, dat ook aan de waarheid ten 

grondslag ligt, als tekort op zich neemt en zich daar zonder meer in verliest. In The Tickless 

Subject, waar Žižek Badiou’s idee van de ‘trouw aan het waarheidsevenement’ bespreekt, 

schrijft hij:  

 

Wat, als wat Badiou het Waarheidsevenement noemt in zijn meest radicale vorm een puur formele daad van 

beslissing is, niet enkel niet gebaseerd op een eigenlijke waarheid, maar tenslotte onverschillig tegenover de 

precieze status (reëel of fictief) van het Waarheidsevenement waarnaar het verwijst? Wat als we hier te 

maken hebben met een inherent element van het Waarheidsgebeuren – wat als de ware trouw aan het 

evenement ‘dogmatisch’ is in de precieze betekenis van onvoorwaardelijk Geloof [unconditional Faith], van 

een houding die om geen reden vraagt en die juist daarom door geen ‘argumentatie’ te weerleggen valt?
23

  

 

Žižek neemt hier niet de badiouiaanse notie van ‘Waarheidsevenement’ op de korrel. Hij wil 

graag aannemen dat een revolutie, juist in haar contingentie, een waarheid in zich draagt en 

dan wij in staat zijn de drager (het subject) van die waarheid te zijn. Maar willen we dat op 

een actieve wijze doen (en dat is nu juist wat een revolutie definieert), dan moet we ons als 

subject in het tekort waarop die waarheid rust durven verliezen, en dus ook onze band met – 

en trouw aan – die waarheid opgeven. Niet om de waarheid voorgoed buiten spel te zetten, 

maar om haar  integendeel juist een kans – lees een subject – te geven. Dit is onmogelijk 

zonder een daad, in de strenge betekenis die Žižek aan die term geeft.  

 In een vorig hoofdstuk vermelden we al even een voorbeeld van zo’n daad waar Žižek 

graag op terugkomt en waaraan hij een apart boek heeft gewijd. Het betreft de daad die aan de 

Russische revolutie ten grondslag ligt. Die grootste marxistische revolutie uit de geschiedenis 

ligt niet zonder meer in rechte lijn met het marxistische gedachtegoed. Haar basis, wat haar 

maakt tot wat ze is, ligt in een daad die, juist als daad, de negatie van het marxisme en zijn 

logica inhield. En toch is het juist die daad die instaat voor een ware marxistische revolutie. 

 Žižek zet die eigengereide dialectiek van de daad uiteen in Revolution at the gates, een 

selectie uit teksten die Lenin in 1917 schreef en die Žižek in een voorwoord en een lang 

nawoord van commentaar voorziet.24 Het betreft een amalgaam van teksten waarin Lenin 

commentaar levert op de februari-revolutie van dat jaar, een revolutie die tsaristisch Rusland 

in een parlementaire democratie had veranderd. Dit parlementaire bestel was voor de 
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overtuigde marxist Lenin uiteraard niet het doel waartoe de revolutie had moeten leiden. Dit 

bestel was nog door en door ‘burgerlijk’, wat in marxistisch opzicht wil zeggen dat het nog 

volledig vrij spel liet aan het kapitalisme en dus de vervreemding van de arbeider – en dus de 

onderdrukking van het proletariaat – alleen maar in de hand werkte. De ware revolutie hoorde 

Rusland tot voorbij het kapitalisme te brengen en een begin te maken met een eindelijk 

klasseloze maatschappij. Alleen, zo was bij Karl Marx te lezen, kon dit soort revolutie slechts 

plaatsvinden nadat er eerste een kapitalistische economie en dito samenleving was geweest. 

De inherente dialectische spanningen zouden het systeem dan ‘logischerwijs’ naar een 

revolutie brengen. Feit was nu dat het Rusland van 1917 nog een boerenstaat was die 

nauwelijks de feodaliteit achter zich had, laat staan dat het een hoog kapitalistisch ontwikkeld 

land was. Anders dan in Duitsland bijvoorbeeld, waar de toenmalige marxisten de nakende 

revolutie verwachtten, was de basisvoorwaarde voor revolutie in Rusland helemaal niet 

vervuld.  

 In zijn teksten van 1917 ziet Lenin zich met dit probleem geconfronteerd. En toch neemt 

hij in oktober van dat jaar het besluit een marxistische revolutie te ontketenen. Met welke 

argumenten? Niet met de argumenten hem aangereikt door de marxistische doctrine. Maar 

ook niet geheel buiten die argumenten. Hier stelt Lenin een daad, aldus Žižek. Hij neemt een 

beslissing die geen andere grond heeft dan haar eigen grondeloosheid, ‘niet gebaseerd op een 

eigenlijke waarheid’ en zelfs ‘onverschillig tegenover de precieze status (reëel of fictief) van 

het Waarheidsevenement waarnaar ze verwijst’ (om het met de termen van Badiou te stellen 

uit het citaat hierboven). Maar het is precies die grondeloze beslissing die voor Žižek Lenins 

revolutie wel degelijk tot een ware revolutie maakt. Alleen dit soort radicale daad activeert het 

tekort waarin die waarheid rust en maakt dat, vanuit dit tekort, alles als nieuw kan worden 

opgebouwd.  

 Daarom ligt de reden waarom het christelijk erfgoed het waard is dat men ervoor vecht in 

‘het leninistich gehalte ervan’, zoals Žižek zegt in het interview dat we aan het begin van dit 

hoofdstuk aanhaalden. De waarheid van universaliteit en verrijzenis die het christendom 

voorhoudt, gaat voor Žižek terug op een daad, eerder dan op een ‘evenement’ zoals Badiou 

dat definieert. Die daad stelt Paulus. Hij is op de hoogte van wat over Christus wordt gezegd, 

hij moet de voorlopers van de evangelische tekst hebben gekend, maar het is niet daarom dat 

hij zich tot Christus bekent. Hij doet dat op basis van een daad, een daad die maakt dat hij in 

zijn brieven nooit een woord rept over de levensverhalen die over Christus de ronde doen en 

dat hij diens boodschap reduceert tot de verrijzenis. Met Christus verrijzenis is de dood 

overwonnen en wordt de tijd van ‘tijd en vergankelijkheid’ ingeruild voor het niet meer tijd en 



dood getekend Eeuwig Leven. Die eschatologische en apocalyptische boodschap doet meteen 

ook het onderscheid tussen Jood en niet-Jood (voor een volksgodsdienst als het jodendom van 

essentieel belang) wegvalt en ervoor zorgt dat de waarheid voortaan universeel is. Verrijzenis 

en universaliteit: die blijvende waarheid van het christendom gaat voor Žižek terug op een 

daad.     

 Tegelijk houdt Žižek echter niet op zijn idee over de ‘daad’ ook telkens weer opnieuw te 

bevragen en te problematiseren. Want, zoals in een vorig hoofdstuk al aangegeven, beseft 

Žižek terdege hoe dicht de subjectpositie waartoe zo’n daad dwingt, in de buurt van de 

perversie ligt en hoe gemakkelijk ze daarin iemand kan doen kantelen. In naam van een 

overgave aan het niets dat aan een waarheid ten grondslag ligt, kan een op die basis genomen 

beslissing pretenderen de spreekbuis van de waarheid zelf te zijn. Dit is de ‘perverse kern van 

het christendom’, meteen de titel van een van Žižeks boeken. De waarheid van het 

christendom gaat terug op een daad die het tekort van die waarheid wel affirmeert maar er 

tegelijk toe neigt daarom in die daad de waarheid zelf onverkort aan het woord te wanen – wat 

erop neerkomt dat het tekort ontkend wordt.  

Vandaar, zo moesten we in hoofdstuk *** besluiten, dat een daad zich op een of andere 

manier van zijn inherente kwaadaardigheid, van zijn ‘terreur’ bewust moet zijn en dat 

bewustzijn in zijn zelfreflectie mee opnemen.  We verwezen naar het esthetische, en de 

ethische functie die Lacan daaraan toekende, als mogelijke aanvulling op dit žižekiaanse 

standpunt.  

 

6. Zondag 

 

Hier dringt zich opnieuw een referentie aan Chesterton op – een referentie die Žižek zelf op 

diverse plaatsen in zijn oeuvre maakt. Het betreft een roman over mensen die daden stellen, 

zowel daden die de bestaande orde bevestigen als  daden die haar willen omverwerpen: daden 

van politierechercheurs en daden van terreur zaaiende anarchisten. Beide categorieën van 

mensen tonen in elk geval hoe de grond van de samenleving een actief te bewaken 

contingentie is die daarom even actief voorwerp van anarchistisch geweld kan zijn.  

 Chesterton schreef de roman, The Man Who was Thursday (een ‘nachtmerrie’, meldt de 

ondertitel), gelijktijdig met Orthodoxy.25 Syme, een politierechercheur met filosofische 

interesse, krijgt een job aangeboden bij Scotland Yard, bij een speciale eenheid die speurwerk 
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doet naar intellectueel terrorisme. De leider van de eenheid, die Syme nooit te zien krijgt 

omdat hij enkel in een pikdonkere kamer met zijn personeel communiceert, is ervan overtuigd 

dat er een samenzwering van anarchisten gaande is en dat het zaak is om het filosofische hart 

van die samenzwering te detecteren. Een collega licht Syme in over het soort werk dat van 

een ‘filosofische politieagent’ wordt verwacht:   

 

Het […] is zowel stoutmoediger als subtieler dan dat van een normale detective. Een normale detective gaat 

naar kleine huisjes om dieven te arresteren, wij gaan naar artistieke feestjes om pessimisten te ontdekken. 

Een normale detective ontdekt in een boekhouding of een dagboek dat een misdaad is gepleegd. Wij 

ontdekken in een bundel met sonnetten dat een misdaad gepleegd zal worden. Wij moeten achterhalen wat 

de oorsprong is van de verwerpelijke gedachten die de mensen uiteindelijke drijven tot intellectueel 

fanatisme en intellectuele misdaden. 
26

 

 

Die speciale eenheid is op zoek naar ‘deconstructie-filosofen’, want die zijn ‘veel gevaarlijker 

dan eigenlijke terroristen’, zo becommentarieert Žižek die passage.27 De grootste dreiging 

voor cultuur en samenleving komt van denkers en sceptici, van hen die eraan twijfelen of 

eigendom wel eigendom, moord wel moord, misdaad wel misdaad is. Die zijn oneindig veel 

gevaarlijker dan gewone dieven en moordenaars, want die hebben tenminste nog een besef 

van wat fout is. Symes collega vervolgt:  

 

Wij zeggen dat de meest gevaarlijke misdadiger momenteel de volkomen wetteloze moderne filosoof is. 

Vergeleken met hem zijn inbrekers en bigamisten in wezen keurige mannen, ik heb medelijden met ze. Zij 

aanvaarden het wezenlijke ideaal van de mens, ze zoeken het allen in een verkeerde richting. Dieven hebben 

respect voor eigendom. Ze willen alleen maar dat het eigendom hùn bezit wordt, zodat ze er nog meer 

waardering voor kunnen hebben. Maar filosofen houden niet van eigendom als eigendom, zij willen elk idee 

van persoonlijk eigendom vernietigen. […] De gewone misdadiger is een slecht mens, maar hij is als het 

ware in principe ook een goed mens. […] Hij is een hervormer, geen anarchist. Hij wil het bouwwerk 

zuiveren, niet vernietigen. Een boosaardige filosoof echter probeert de dingen niet te veranderen, maar te 

vernietigen. Ja, de moderne wereld heeft de politietaken die werkelijk onderdrukkend en schandalig zijn, 

het kwellen van armen en het bespieden van ongelukkigen, in stand gehouden. En de waardiger taken, het 

straffen van de machtige verraders in de staat en de machtige ketters in de kerk, worden niet meer vervuld. 

De modernisten zeggen: we moeten de ketters niet straffen. Mijn enige twijfel is of we wel het recht hebben 

om iemand anders te straffen.
28
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We herkennen hier het basisthema van Orthodoxy, dat zich keert tegen de moderne filosofen 

die scepsis verafgoden en niet zien dat de orthodoxie de ware ketterij is. Zij is het immers die 

het punt van waaruit scepsis en denken opereren koestert en vrijwaart, terwijl de moderne 

sceptici juist vooral ook dit punt in hun onbesuisde vernietigingsdrang meesleuren. In dit 

soort kringen moet Symes ‘speciale eenheid’ infiltreren om zo het kwaad in zijn kern bloot te 

leggen en het van binnenuit te bestrijden.  

 Speurder Syme heeft geluk want een reeks toevallige contacten brengt hem algauw in 

contact met een radicaal anarchistische organisatie en door de speling van het lot wordt hij, 

undercover, verkozen als lid van de zevenkoppige ‘Centraal Anarchistische Raad’, waarvan 

de leden de namen van de week dragen. Syme vervangt de net overleden Donderdag (vandaar 

de titel van de roman). Zo komt hij in contact met Zondag, de leider. Die heeft net een nieuwe 

strategie uitgestippeld en laat de wekelijkse vergaderingen van de raad niet langer doorgaan 

op geheime locaties maar, voor iedereen zichtbaar, op het balkon van een centraal gelegen 

hotel. Precies op die manier, zo redeneert hij, zullen we het meest verborgen blijven. Niemand 

zal immers zo gek zijn onze openlijke discussies en plannen over anarchistische aanslagen 

ernstig te nemen.  

 Wanneer op zo’n vergadering Zondag een van de raadsleden als een undercover 

politierechercheur ontmaskert, slaat Syme de schrik om het hart, maar ontdekt ook al snel dat 

hij daarin, binnen dit gezelschap, niet echt alleen is. Hoofdstuk na hoofdstuk wordt duidelijk 

dat alle leden van de Centrale Anarchistische Raad undercover rechercheurs zijn. Die nemen 

dan ook het besluit om tijdens de volgende vergadering open kaart te spelen en Zondag 

daarover rekenschap te eisen. Op die bewuste samenkomst weet Zondag evenwel te 

ontsnappen, maar niet zonder hen tot hun verbazing mee te delen dat hij ook diegene is die 

hen bij Scotland Yard heeft aangenomen als lid van de speciale eenheid ‘intellectueel 

anarchisme’. Na een wilde achtervolging vinden ze hem terug in zijn domein ver buiten 

Londen, waar hij, zonder het met zoveel woorden ook te zeggen, zijn verbazingwekkende 

antwoord bevestigt. De leider van de anarchisten is niemand minder dan het hoofd van de 

antianarchistische cel bij de politie.  

  Wat heeft Chesterton met die ‘nachtmerrie’ willen zeggen? Heeft hij hier zijn centrale 

these uit Orthodoxy toegepast op zijn tegenstanders? Dit lijkt wel, want als de juiste blik op de 

orthodoxie die van de ketter is die ertegen aankijkt als tegen een exotische vreemdheid, dan 

doet de juiste blik op de anarchie iets dergelijks, maar dan niet vanuit de kant van de ketters, 

maar van de orthodoxie. Het orthodoxe standpunt is met andere woorden bij uitstek geschikt 

om een juiste kijk op het anarchisme te ontwikkelen. Niet toevallig is de sterkste 



anarchistische groep dus door een topman van de politie geleid en zijn de leden juist zo 

doortastend in hun anarchistische acties omdat zij als politie buitenstaanders en tegenstanders 

van het anarchisme zijn. Dat zij het onderling van elkaar niet weten, versterkt nog de druk om 

zichzelf rücksichtlos als anarchist te gedragen – met een passie als die van de jachteigenaar 

die zonder het te beseffen zijn eigen thuisland ontdekt.  

 Maar blaast Chesterton daarmee zijn eigen stelling niet op? Belandt hij niet zelf in het 

‘wetteloos moderne’ scepticisme dat hij juist wil tegengaan? Installeert hij de facto niet de 

twijfel of diefstal wel diefstal, moord wel moord, misdaad wel misdaad is? Organiseert 

Zondag zijn goedbedoelde actie niet vanuit het kwade dat hij zegt te bestrijden en maakt dit 

zijn actie niet onontwarbaar dubieus?  

 Chesterton gaat nooit zover in zijn suggesties, maar de vraag dringt zich op of hij in zijn 

verhaal de verdediging van het goede – en dus ook het goede als zodanig – inderdaad in de 

handen van het kwade legt, in de handen van een Malin Genie die in dit geval wel finaal het 

goede beoogt, maar in principe evenzeer (en zonder met welke reden ook rekening te moeten 

houden) voor het kwade had kunnen opteren en de superanarchist blijven die hij de facto 

speelt. Zondag gaat ervan uit dat zijn misdaad (zijn anarchisme) het goede dient en schort 

zodoende (minstens formeel) het onderscheid tussen goed en kwaad op – precies zoals de 

intellectuele anarchist dat doet die hij zegt te bestrijden. Exacter nog: Zondag veronderstelt 

dat de grond van het goede – en dus van de wet – niets minder dan het kwade is – dat met 

andere woorden aan de morele wet een kracht ten grondslag ligt die niet onder die wet valt en 

daarom als kwaad moet worden bestempeld.29 Zoals Paulus ergens schrijft: ‘de kracht van de 

zonde is de Wet”.30 Dit is in elk geval Žižeks conclusie:  

 

[…] wat Chesterton niet inziet is dat de ‘geuniversaliseerde misdaad’ die hij projecteert in de ‘wetteloze 

moderne filosofie’ en haar politiek equivalent, [i.e.] de anarchistische beweging die zich tot doel stelt de 

totaliteit van het beschaafde leven te vernietigen, reeds gerealiseerd is in de gedaante van het bestaande 

recht [rule or law], zodat het antagonisme tussen Wet en misdaad zich toont als iets dat inherent tot de 

misdaad behoort […].
31

  

  

Chesterton gaat duidelijk niet zo ver. Al is het alternatief dat hij voorstelt weinig overtuigend. 

De ontmoeting van de zes rechercheurs/anarchisten met Zondag aan het eind van de roman 

baadt in een al te sacrale sfeer die vooral moet verhullen dat de auteur zelf geen raad weet met 
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het provocatieve parallel tussen wet en anarchie dat zijn verhaal heeft ontwikkeld. Allen 

krijgen een gewaad dat past bij hun respectieve naam en dat verwijst naar de scheppingsact 

die Jahwe-God op die dag volgens het verhaal in Genesis heeft verricht. In die hoedanigheid 

nemen ze deel aan een soort liturgie waar ook de plaatselijke bevolking bij  

betrokken wordt en die vooral Zondag de gelegenheid heeft zich in mystiek zwijgen te blijven 

hullen. Zondag blijft een enigma.32  

 Dit betekent niet dat de roman daarom minder te denken geeft. Bijvoorbeeld over wat 

Žižek een daad noemt, een revolutionaire daad die aan de basis van een maatschappelijk orde 

ligt. Wil die orde de waarheid die ze in zich draagt een kans geven, moet een daad haar 

telkens weer als nieuw uit het tekort dat haar draagt doen verrijzen.  

En dit is wat Zondag doet. Als hoeder van wet en orde stelt hij een daad. In de normale zin dat 

hij de strijd organiseert tegen hen die deze orde omver willen werpen. Maar ook in de 

žižekiaanse zin dat hij in die strijd alle coördinaten van zijn eigen ideeëngoed loslaat en zich 

zodoende radicaal verliest in het niets, het tekort waardoor die orde zowel gedragen als 

bedreigd wordt. De hoogste politierechercheur wordt de meest extreme anarchist en laat zijn 

ondergeschikte hoeders van de wet regelrechte anarchistische aanslagen plegen.  

 Het verhaal maakt duidelijk dat een daad, precies omdat hij loslaat wat hij wil 

bewerkstelligen, gevaarlijk met het kwade flirt. En de vraag blijft of die daad dit kwaad 

überhaupt meester kan. Of het subject van die daad de perverse positie kan vermijden die 

hem, ‘springend’ in het ‘niets’ van de waarheid, onverkort doet spreken in naam van de 

waarheid. Of hij zich met andere woorden uit naam van de waarheid waarvoor hij vecht niet 

voor zichzelf het kwaad toestaat dat hij aan het bestrijden is.  

 Dat lijkt het euvel waaraan Zondag zich schuldig maakt. Zich installerend buiten de 

waarheid, geheel in het kamp van de leugen en gebruik makend van haar verzamelde 

wapenarsenaal, waant hij zich nog steeds de volle profeet van de waarheid. Hij laat de 

waarheid zelf het te bestrijden kwaad uitvoeren en verheft daardoor het kwaad tot waarheid. 

Door zich helemaal in het kwaad – het tekort – te storten, handelt hij alsof er helemaal geen 

tekort meer is en ook de waarheid waarvan hij zich de drager waant niet meer door enig tekort 

getekend is. Zondags positie komt wel heel dicht in de buurt van wat Lacan als die van de 

perversie beschrijft, van een ontkenning van het tekort waarop een ‘waarheid’ rust, een 

ontkenning die dit tekort op anderen afschuift en van die anderen steevast slachtoffers maakt, 

in dit geval slachtoffers in naam van het goede.  
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 Het plot van Chestertons roman stevent regelrecht op die conclusie af, en de auteur kan 

die enkel vermijden – en zo zijn romanfiguur (alsook zijn roman als zodanig) – redden 

dankzij een mystiek religieuze sluier waarin hij de profeet van de waarheid sacraal - en dus al 

te veelzeggend of, wat op hetzelfde neerkomt, al te dubieus – laat zwijgen.  

In Orthodoxy verdedigt Chesterton religie als wat de vrijheid van de mens – het punt van 

waaruit hij tegen de wereld als nieuw aankijkt – in bescherming neemt. In The Man Who Was 

Thursday ontwikkelt hij die vrijheid en werkt hij het punt van waaruit de wereld als nieuw 

kan verschijnen verder uit. Maar wanneer dat punt alles gemeen lijkt te hebben met de positie 

van waaruit zijn tegenstanders tegen de wereld aankijken, grijpt hij naar sacraliteit en religie 

om dat niet te moeten zien. Anders dan hij in Orthodoxy verdedigde, dient Religie dan om de 

vrijheid toe te dekken en om te plooien naar een devotie die, ook in Chestertons roman, geen 

eigenlijk object meer heeft.  

Žižeks daad heeft ook geen object – of, exacter, hij verliest zijn subject in een abject object 

kleine a – maar als Žižek het christendom op een daad laat teruggaan is dat niet om die 

objectloosheid of dat verlies religieus toe te dekken. Integendeel, als religie en christendom 

een strijd waard zijn, is het omdat ze die objectloosheid of dit verlies juist centraal stellen en 

in het centrum van onze aandacht houden.  

Daarom is de religie waarvoor het waard is te vechten voor Žižek nooit zonder geweld. Het is 

haar taak om het geweld van de daad waarin elke orde is gegrond levendig te houden. Niet om 

het goed te praten, maar om die orde aan het niet toe te eigenen tekort te herinneren waarin ze 

nochtans is gegrond. En om zo te verhinderen dat die orde zich, via haar tekort, de 

rechtstreekse spreekbuis van de waarheid waant.  

Uitgerekend omdat het risico van een perverse subjectpositie bij religie – en a fortiori bij het 

christendom – zo groot is, is religie en christendom zo’n centraal thema bij Žižek. Niet omdat 

religie dat probleem oplost, maar omdat ze zo overduidelijk met dat probleem worstelt. 

 Die worsteling expliciteren, dit is waarom Žižeks denken het waard is om militant verdedigd 

te worden.   
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