
6 boeken.

Zijnuitgesprokenheidheeft hemdeme-
morabelebijnaam ‘the Elvis of cultural
theory’ opgeleverd. Sommigenzienhem
als eenfilosofischegrootheid, anderen
schilderenhemliever af als eenclown.

Uitverkocht
OnlangsverscheendeNederlandseverta-
lingvanzijn in2014 inhetEngels versche-
nenEvent. Omdat te vieren,wasŽižek
vorigeweekdonderdag inAmsterdam,
waarhij in ééndag tijd twee lezingenver-
zorgde.Beidevoorstellingen, inde
Westerkerk,warenuitverkocht.
Ikbezoekdeavondvoorstelling. Buiten

hangenpostersmet eenFidelCastro-ach-
tige tekeningvanŽižekshoofd tegeneen
rodeachtergrond.Eronderde tekst:
‘Something’s about to happen’. Ikneem
plaats opdeeerste rij, enkelemeters vande
houtenkerkstoelwaarŽižekzometeenzal
plaatsnemen.Vijfhonderdmensenstro-
menbinnen, voornamelijk studenten,
salonrevolutionairenenOccupy-volk, dat
ondertussende locatiedeelt op Instagram.
Methetbij de ingangverstrektewitte
muntje (dat eruitziet als eenhostie) kun je
zijnboekverkrijgen.
Almet al ishet eenvreemdepseudo-

christelijke ervaring; ik zie geen toeschou-
wers,maarvolgelingen.Aandeandere
kant: zulke volle zalen trektdeHeeral
jarennietmeer. Een luidapplaus stijgt op
wanneerŽižeknaar voren stapt, in eenver-
wassenblauwepolo.Hij heeft eenvet
accent, slist, spreekt zijnhuit als eeng, hij
klinkt kortomals eenRussischemeester-
crimineeluit eenblockbuster.Maaraange-
zienexcentriciteit dekern is vandeŽižek-
ervaring,werkthet allemaal in zijn
voordeel.
DeEngelseondertitel vanhetboek,A

Philosophical Journey through a Concept, is
inhetNederlandsveranderd in:De filosofie
van een gebeurtenis. En toch isdeEngelse
ondertitel vanbelang, omdatdaarinvervat
ligtwatdeauteurde lezerbelooft. Žižek
belooft geenafgewogenoordeel, geen
doordachte theorie, slechts een reis.
(Hiermeeontslaathij zich tegelijk van
iedere verantwoordelijkheid; je kunt alles
wel een reisnoemen.)
Het isniet eenvoudigomdereis van

Event samen te vatten, omdatŽižekuiterst
associatief tewerkgaat. Zijnoriginaliteit
schuilt niet zozeer in zijn eigendenken,
maarveeleer indemanierwaarophij het
denkenvananderen toegankelijkmaakt
voor lekenenhalve leken,waarophij het
denkenvananderen toespitst oponze leef-
wereld.Moeiteloos schietŽižekvan
DonaldRumsfeldnaarLacan,naarLars
vonTrier, naarPlato, naarSteven
Spielberg, naarSolarisvanTarkovsky.

Hoog en laag
Žižekput zoweluithighalsuit low culture.
Dat is zijnkracht enzijn zwakte: hij verle-
vendigthet abstractedoor voorbeeldenuit
depopulaire cultuur te gebruiken,maar
verzandt af en toe inanekdotiekdiemet
filosofieofdiepgangweinig temakenheeft.
Soms isdeovergangvanhigh ernstnaar
low scherts ronduit ongemakkelijk. Zo
bevindt zich slechts éénpagina tusseneen
verhandelingoverdeHolocaust eneen
analyse vandepartymovieProject X.
Wat is eengebeurtenis?Metdie vraag

begintŽižekzijnboek.Eenvoorlopig ant-
woord: eengebeurtenis is ‘iets schokkends,
iets ontwrichtends, datplotseling lijkt te
gebeurenendenormale loopderdingen
onderbreekt’. Žižek schrijft degebeurtenis
dus een revolutionair alsookeenmystiek
karakter toe; degebeurtenis ontstaat
schijnbaaruit hetniets.
Žižek isniet geïnteresseerd inoorzaken,

redenenenaanleidingen.Wie inEvent
politiekeanalyses enachtergrondenver-
wacht aan te treffen, komtbedrogenuit.
Het gaatŽižekomdegebeurtenis an sich.
Eengebeurtenishoeft overigensniet

externwaarneembaar te zijn. Eenverande-
ring inperspectief, indemenszelf, kan
evenzeer eengebeurtenis genoemdwor-
den. Indie categorie valt de liefde, aange-
zienze in retrospectief oorzaakengevolg
vannieuwebetekenissenvoorziet:watde
verliefdeooit als toeval zag, namelijkde
ontmoetingmet zijn geliefde, ziet hij nuals
noodzakelijk enonafwendbaar.Het ismet
anderewoordeneenverandering inde
kaderswaarinwehet levenervaren, endus
vanhet levenzelf.

Kwaal en remedie
Interessant is datwij sommigebelangrijke
maarabstracte gebeurtenissennietwaar-
nemen, omdat ze voorafgaanaanreële
gebeurtenissendieniet temissenzijn.
LeunendopHeidegger stelt Žižekbijvoor-
beelddatde catastrofe vandeatoombom
niet denucleaire zelfvernietigingvande
mensheid is,maar ‘de verhouding tot de
natuurdiedeze laatste reduceert tot de
technisch-wetenschappelijke exploitatie
ervan’.Kortom,degebeurtenis ishet ont-
staanvaneenwereldwaarindeatoom-
bommogelijk is.
Degrootste gebeurtenis indemense-

lijke geschiedenis is deZondeval, de ver-
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