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Voorwoord

Deze essaybundel verschijnt vijftig jaar na de eerste grote studie van 
de Frans-Amerikaanse denker René Girard (1923), in het Nederlands 
vertaald onder de titel De romantische leugen en de romaneske waar-
heid. We willen met deze publicatie tevens het dertigjarig bestaan 
van de Girard studiekring markeren. In 1981 was een aantal men-
sen uit verschillende disciplines bijeengekomen om enkele punten uit 
het werk van Girard te inventariseren die zich leenden voor studie 
en bespreking. Dat leidde tot bijeenkomsten, die na het eredoctoraat 
dat Girard van de Vrije Universiteit in 1985 ontving, een regelma-
tig karakter kregen en tot verbazing van sommigen (“Bestaan jullie 
nog steeds?”) ook in de jaren negentig doorgingen. Al die tijd heeft 
de VU onze studiekring gastvrijheid verleend. In 1992 brachten we 
een eerste bundel uit, Nabootsing. In discussie over Girard, in 2004 
kwam er een website, in 2007 organiseerden we een internationaal 
congres ‘Vulnerabilty and Tolerance’ en in 2009 werd de Stichting Gi-
rard Studiekring opgericht, met financiële steun van de Amerikaanse 
denktank Imitatio, die in 2010 ook een zomerschool Mimetic Theory 
mogelijk maakte op de isvw in Leusden. 

Bij die eerste bijeenkomst in 1981 werd nog niet gesproken van 
‘mimetische theorie’. In Nederland en België waren weliswaar enkele 
korte beschouwingen verschenen die ingingen op de boeken die Gi-
rard in de jaren zeventig had gepubliceerd, maar anders dan in de En-
gelstalige wereld was er nog niets van hem vertaald. In Frankrijk was 
La violence et le sacré (1972) door sommigen enthousiast ontvangen, 
vooral na een recensie in Le Monde, waarin werd gesproken van een 
très grand livre, “de eerste echte atheïstische theorie van het religieuze 
en het heilige.” Maar die waardering sloeg daar om toen in 1978 Gi-
rards hoofdwerk Des choses cachées depuis la fondation du monde uit-
kwam, later in het Nederlands vertaald als ‘Wat vanaf het begin der 
tijden verborgen was’. In gesprek met twee psychiaters ontvouwde 
hij daarin aan de hand van de problematiek van het begeren een oor-
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sprongstheorie van menselijke cultuur en religie, die hij fundeerde op 
een ‘niet-sacrificiële’ lezing van de Hebreeuwse bijbel en het Nieuwe 
Testament. In de eenentwintigste eeuw moge de belangstelling voor 
het verschijnsel religie in het publieke debat sterk zijn toegenomen, 
eind jaren zeventig stond Girards benadering haaks op de heersende 
opvattingen omtrent het belang daarvan.

Toch had Des choses cachées invloed, niet het minst omdat het een 
taal voor de humaniora muntte waarin beoefenaars van verschillende 
denkrichtingen en vakken met elkaar in gesprek konden komen. De 
Engelse vertaling verscheen bij de universiteitspers van Stanford Uni-
versity, waar Girard tot zijn emeritaat doceerde. Op de flaptekst van 
De zondebok, in 1986 in het Nederlands uitgekomen, is een citaat van 
Frits de Lange te lezen, waarin staat: “Een feit is [ ] dat sinds in 1978 
Des choses cachées depuis la fondation du monde uitkwam, Girards 
werk langzamerhand het wetenschappelijke discours over de hele 
breedte is binnengedrongen en daar een provocerende rol gaat spelen, 
of het nu de sociologie, de economie, de psychologie, de etnologie of 
de theologie betreft.” Op een colloquium in Cerisy-la-Salle (1983) dat 
de aanzet zou vormen tot ‘schoolvorming’, bleek dat. Want buiten 
genoemde wetenschapsgebieden waren er sessies over pedagogie, an-
tropologie, litteratuur, filosofie, mythologie en christendom. Paul Du-
mouchel, die ook voor onze bundel een bijdrage schreef, redigeerde 
de verslagen van de bijeenkomsten in Violence et vérité, in het Engels 
nog steeds verkrijgbaar als Violence and Truth. In de loop van de jaren 
negentig begonnen wetenschappers uit de neurowetenschappen rela-
ties te leggen tussen het begrip mimesis ‘nabootsing’ en spiegelneuro-
nen. En aan de universiteit van Cambridge worden na de publicatie 
van Girards boek over evolutie (2004/08) verschillende congressen 
gehouden over hominisatie in de mimetische theorie. 

In onze studiekring, waaraan niet alleen wetenschappers en vaklie-
den deelnemen, maar die ook mensen verenigt met een ‘existentiële’ 
belangstelling in het werk van Girard en zijn leerlingen, fungeert de 
mimetische theorie (MT) als interface. In de onderhavige bundel duiden 
we Girard met de overkoepelende term ‘denker’ aan, hoewel hij ook 
dikwijls als litteratuurwetenschapper, filosoof, cultuurwetenschapper 
of antropoloog van het religieuze is benoemd. In een interview met 
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Thomas Regnier in Magazine Littéraire (2004) zei hij: in de Verenigde 
Staten, waar de universitaire wereld enorm groot is maar waar geen 
specifiek publiek is voor essays, word ik als hoogleraar beschouwd, 
in Frankrijk zien ze me als écrivain ‘schrijver’. Tijdens bijeenkomsten 
in de afgelopen jaren hebben verschillende leden van onze studiekring 
voorversies of concepten van artikelen, scripties en dissertaties gepre-
senteerd om feedback te krijgen vanuit de verschillende vakgebieden 
die de theorie bestrijkt. Achterin dit boek hebben we een overzicht 
van dissertaties opgenomen. De diversiteit die wij nog altijd nastreven 
en het uitwisselen van babyroom ideas in een vrije ruimte enthousias-
meert. Doordat de mimetische theorie zoveel aandacht besteedt aan 
rivaliseren en ‘zondebokken’, behoedt ze ons tijdens de bijeenkomsten 
enigszins voor de neiging daaraan toe te geven.

Ook op internationale congressen gebeurt dat. De belangrijkste or-
ganisatie op het gebied van de mimetische theorie is het in 1990 met 
vooruitziende blik opgerichte cov&r (Conference on Violence and Re-
ligion), een transatlantische vereniging die jaarlijks in Europa en de 
Verenigde Staten conferenties houdt, waarop inzichten en onderzoek 
op het gebied van MT besproken worden. Het bovengenoemde con-
gres dat onze studiekring in 2007 organiseerde, vond in dat kader 
plaats; in 2012 komt cov&r voor het eerst naar Azië: in Tokyo en 
Hiroshima. Een andere organisatie is Imitatio, dat onder het motto 
Integrating the human sciences vanuit Californië de verspreiding van 
Girards gedachtegoed behartigt. In Frankrijk werd een jaar nadat Gi-
rard in de Académie Française werd gekozen (2005), de Association 
Recherches mimétiques opgericht. De websites van deze organisaties 
staan achterin dit boek vermeld: ze geven alle links naar verwante 
organisaties. 

De bijdragen in Rond de crisis gaan grotendeels in op de actualiteit. 
Ze variëren naar onderwerp, stijl en moeilijkheidsgraad. Na een al-
gemene inleiding, waarin we de verschillende essays een plaats ge-
ven binnen het thema ‘crisis’ zoals dat binnen de mimetische theorie 
wordt opgevat, volgen drie overzichtsartikelen, vanuit de antropolo-
gie, de filosofie en de biologie. Het eerste behandelt het begrip crisis 
bij Girard, het tweede zet de mimetische theorie in een hermeneutisch 
kader en het derde gaat over spiegelneuronen. In de daaropvolgende 
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stukken wordt de theorie telkens toegepast op een actueel verschijnsel. 
We hebben ze ingedeeld onder de rubrieken (1) sociaal-economisch, 
(2) conflicten, (3) christendom, (4) litteratuur en communicatie en (4) 
instituties: school, huwelijk, rechtspraak. Achterin dit boek is een al-
gemene bibliografie opgenomen, waarin ook alle Nederlandse verta-
lingen van werk van Girard, vanaf 1986 verschenen, zijn opgenomen; 
de meeste zijn alleen nog antiquarisch te koop. Na een informatiepa-
gina volgen namen- en zakenregisters.

Wij wijden deze bundel aan de herinnering van Roel Kaptein, die de 
Girardkring begon, en alle andere overleden leden van de kring: Seth 
Boonstra, Arnold Douwes, Wim de Haas, Nancy Hoogsteder, Jaap 
Hoogteijling, Martijn Leopold, Aat van Rhijn, Mathijs Schoffeleers 
en Ernst Stern.

15 oktober 2011
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Inleiding

Michael Elias en André Lascaris

Een gastdocent op een hogeschool vraagt in de koffiepauze aan enkele 
studenten wat ze na hun studie willen gaan doen. De antwoorden lo-
pen uiteen, maar worden kort samengevat door een student die grijn-
zend opmerkt: “We willen allemaal beroemd worden.” Zelfs als we 
aannemen dat iedereen recht heeft op slechts vijftien minuten roem, 
wordt dat een heel gedrang op het wereldtoneel. Miljoenen indivi-
duen beklimmen de berg van de roem en proberen hen die eerder de 
top bereikten, weg te duwen om kort daarna zelf omlaag geduwd te 
worden. Is dat wat onze samenleving levendig en dynamisch maakt? 
Tot aan de Franse revolutie mochten mensen in West-Europa alleen 
maar hopen beroemd te worden op hun trede van de maatschappe-
lijke ladder, nu is er geen voorgegeven ladder meer en kan iedereen 
proberen met iedereen te concurreren, te rivaliseren. 
 De eens vast verankerde instituties zoals de familie, de kerk, het 
maatschappelijke middenveld, de staat, brokkelen af. We zijn allen 
gelijk en willen allen gezien worden. Wordt dat een doel op zich, 
je te onderscheiden van anderen en opgemerkt te worden als ‘be-
roemde ander’? Helaas, spoedig ontdek je dat hetgeen jou hielp je 
te onderscheiden, door talloze anderen wordt overgenomen. In het 
verlangen om authentiek, tegendraads of excentriek te zijn, vertonen 
moderne mensen, vaak zonder dat ze dit in de gaten hebben, kud-
degedrag. Ze volgen de mode van het seizoen die hun in glossy’s als 
‘apart’ wordt voorgeleefd door navolgenswaardige modellen. Van 
een nog niet versleten kledingstuk zeggen wij: dat kan echt niet meer! 
Maar wie bepaalt dat? De Franse psychiater Michel Oughourlian, 
een gesprekpartner van Girard in zijn boek Des choses cachées depuis 
la fondation du monde,1 vroeg eens aan de bekende modeontwerper 
Yves Saint-Laurent. “Hoe weet u nou dat de jurken die u momen-

1. Girard (1978/1990).
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teel ontwerpt, zullen voldoen aan de smaak van het publiek?” Met 
een blik vol verbazing antwoordde Saint-Laurent: “Maar dokter, ze 
zullen simpelweg dragen wat ik wil.”2 De techniek om begeerten te 
manipuleren beheerste hij uitstekend. Toen prins Claus jaren terug in 
een toespraak zijn stropdas afwierp, werd hij daarin terstond gevolgd 
door andere mannen. 
 Ook op tal van andere gebieden is er nabootsing. Wordt de hoogte 
van bonussen in de financiële wereld niet bepaald door die van an-
deren, die zich op hun beurt spiegelen aan wat nog weer anderen 
binnenhalen (‘marktconform’), die zelf ook een ‘model’ hebben? De 
beursterm ‘speculeren’ komt van speculum ‘spiegel’: men probeert te 
observeren wat een ander denkt dat iets waard is en handelt op basis 
daarvan. Zo kan een luchtbel ontstaan. Handelen op grond van wat 
modellen ons aanreiken lijkt eindeloos en heeft een vanzelfsprekende 
functie, bij commerciële reclame natuurlijk, maar ook bij goede doelen 
bijvoorbeeld, die door zogeheten ambassadeurs worden aangeprezen. 
Celebrities werken als magneten: ze geven aan wat we moeten begeren, 
hoe we moeten zijn. Paradoxalerwijs hebben we hen nodig om onszelf 
te kunnen profileren, onszelf te zijn. Veel mensen gaan van tijd graag 
‘uit hun dak’ om te ontsnappen aan een samenleving die hun als een-
vormig en grauw voorkomt, maar die roes beleven ze collectief. In de 
massa verdwijnen de verschillen. Zo blijken levendigheid en dynamiek 
oppervlakkige fenomenen, een bijverschijnsel van de onderlinge rivali-
teit, een vuurwerk dat telkens weer in het duister verdwijnt. 
 Wanneer iedereen achter iedereen aanholt en verschillen verdwijnen, 
bevindt de samenleving zich op de rand van de chaos en is er een crisis. 
Hoe een verschil te vinden dat ons enerzijds het gevoel geeft onszelf 
te zijn en ons anderzijds behoedt voor een nooit eindigende strijd met 
elkaar om hebbedingen en ongrijpbare zaken als roem, om als de ander, 
liever nog de ander te zijn? Hoe zich werkelijk te onderscheiden? 

Girard en crisis 

In het werk van de Frans-Amerikaanse denker René Girard (1923) 
is de klassieke oplossing voor een crisis iemand aan te wijzen als 

2. Oughourlian (2007): 36.
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zondebok,3 die verantwoordelijk wordt geacht voor de ontstane on-
rust in de samenleving. Daarmee worden alle rivaliteiten ‘gericht’ en 
komt er zowel eenheid als onderscheid. In onze samenleving worden 
daartoe aan de lopende band schandalen gecreëerd, al dan niet re-
eel, waardoor mensen in opspraak raken en tot zondebok kunnen 
worden: een kristallisatiepunt voor alle rivaliteiten, die in het denken 
van Girard mimetisch (nabootsend) zijn. Dit woord is afgeleid van 
mimesis, een term waaraan hij een nieuwe dimensie heeft gegeven. 
Traditioneel wordt mimesis vaak min of meer gelijkgesteld met re-
presentatie, maar bij Girard is het een mechanisme, dat patronen van 
actie en interactie genereert. Het vormt de persoonlijkheid en is van 
invloed op geloofsvoorstellingen, attitude, symbolische vormen, cul-
turele praktijken en instituties. Mimesis verbindt hij met begeerte. 
Het gaat niet alleen om nabootsing bij de toe-eigening van objecten, 
mensen imiteren elkaar bovendien in hun al dan niet bewuste ver-
langens daarnaar. Het probleem dat zich voordoet wanneer je een 
ander tot model neemt voor je verlangens, is dat er rivaliteit ontstaat: 
de ander wordt een obstakel voor het realiseren van je eigen begeer-
ten. De waarde van hetgeen begeerd wordt, is een sociaal, economisch 
of politiek gegeven; en die waarde neemt toe naarmate de rivaliteit 
heviger is en het begeerde goed schaarser is. Dan vallen onderlinge 
verschillen weg: rivalen gaan steeds meer op elkaar lijken doordat 
hun verlangens als het ware gelijkgeschakeld worden en onderlinge 
grenzen vervagen. 
 Bij uitbreiding van het conflict naar andere partijen – rivaliteit is be-
smettelijk – komt het tot een crisis, een ‘mimetische crisis’, het gevolg 
van een onbeheersbaar geworden rivaliteit in de samenleving. In het 
verleden werd zo’n crisis opgelost door de zondebok uit te drijven uit 
de gemeenschap, hem te stenigen of op te jagen naar een hoogte buiten 
dorp of stad. De opgehitste gemoederen van de ongedifferentieerde 
massa kwamen daarmee weer tot bedaren. De ‘oplossing zondebok’ 
overtuigt in moderne samenlevingen echter steeds minder, ten gevolge 
van de diepgaande invloed door de eeuwen heen van de joodse en 
christelijke tradities. Er is een einde gekomen aan heksenprocessen en 
wij hebben leren zien dat het slachtoffer onschuldig kan zijn en dit ook 
vaak is. Daarmee hebben deze tradities ons beroofd van de mogelijk-

3.  Aan het thema ‘zondebok’ wijdde Girard een apart boek (1982/86).
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heid het zondebokmechanisme toe te passen. In de media is de jacht 
op potentiële zondebokken echter voortdurend gaande: schandaal na 
schandaal versterkt ons gevoel in een permanente crisis te leven. 
 Girard is niet gemakkelijk ‘in een hokje’ te plaatsen want hij heeft 
een eigenzinnige visie op onze situatie. Concreet: als je in een boek-
winkel zijn werk zoekt, ga je dan naar de afdeling literatuurweten-
schap, antropologie, psychologie, theologie of (cultuur)filosofie? Dat 
zijn de vakgebieden waar zijn boeken meestal geplaatst worden. In de 
jaren 1990 kwam er vanuit een heel andere discipline belangstelling 
voor zijn werk: een groep neurofysiologen uit Parma identificeerde 
speciale hersencellen die het imiteren van handelingen uit onze omge-
ving mogelijk maken: spiegelneuronen. Hier stelt zich dus de cruciale 
vraag in hoeverre, naast het culturele referentiekader, ook de biologie 
een rol speelt bij het fenomeen mimesis (Guido Heidendal).4 Of spie-
gelneuronen aangeboren of verworven zijn is nog een open vraag. 
Wel is aangetoond dat ze reeds vroeg na de geboorte aanwezig zijn: 
pasgeborenen spiegelen reeds enkele uren na hun geboorte de gebaren 
van hun moeder.

Antropologie

Mimesis vooronderstelt het bestaan van verschil: als iedereen hetzelf-
de zou zijn, valt er immers niets te imiteren. Wanneer niemand van 
ons iets zou missen, zouden we een ander niet nodig hebben. Pas in 
de dynamiek die vanuit verschillen ontstaat, kunnen mensen tot een 
‘ik’ worden. Ze zijn niet zo creatief en autonoom als ze denken, ze 
volgen elkaar na en ontlenen hun verlangens aan anderen. Maar wat 
gebeurt er als ze tegelijk iets begeren wat ondeelbaar is: een uniek ge-
legen huis, een bijzondere positie – of een geliefde? Het is dit begeren 
dat de bron vormt van rivaliteit en van mogelijk geweld. Waar de een 
niet sterk genoeg is om de ander te overwinnen, wordt naar vrede 
gezocht door in zo’n proces van wederzijdse en zich uitbreidende imi-
tatie gezamenlijkheid te vinden in scapegoating. In deze lezing van de 
werkelijkheid is ‘crisis’ een onvermijdelijke en wezenlijke dimensie 
van ons mens-zijn. 

4.  De cursief geplaatste namen in deze inleiding verwijzen naar de auteurs die het 

besproken onderwerp in deze bundel behandelen.
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 Bij dieren is de imitatie nooit zo sterk als bij mensen. Girard onder-
scheidt de mimetische begeerte van het biologische appétit ‘behoefte, 
trek, lust’. Zin in seks en behoefte aan voedsel zijn nog geen begeer-
ten: dat worden ze pas door imitatie van een model. De mimetische 
begeerte staat dus tussen instincten en sociaal milieu in. De waarde 
van dingen en zelfs van personen hangt samen met de waardering 
daarvan door een belangrijk geachte personen of groepen. Zo is de 
menselijke begeerte niet lineair, maar kent ze een triangulaire struc-
tuur, wat ‘mimetische rivaliteit’ genereert. De literatuur staat vol van 
driehoeksverhoudingen: hoe vaak zet een man niet zijn zinnen op 
de vrouw van zijn beste vriend – die voor haar soms helemaal geen 
aandacht meer heeft, maar wiens begeerte dan weer oplaait? De een 
wordt dan een obstakel voor de ander en de verwikkelingen die vol-
gen, kunnen tot bittere rivaliteit en jaloezie leiden.5 Als de rivalen er 
niet in slagen hun conflict op te lossen, kan het tot geweld leiden en 
zich verspreiden naar anderen. Rivaliteit is namelijk besmettelijk en 
wanneer meer en meer mensen betrokken raken bij het conflict, esca-
leert de crisis. 

Cultuurscenario

Wanneer zelfvernietiging dreigt en een zondebok is aangewezen, zo 
betoogt Girard bij de uiteenzetting van zijn cultuurscenario, wordt 
deze achteraf verantwoordelijk gehouden voor de chaotische toestand 
waarvan vóór het offer sprake was. Anderzijds heeft de zondebok 
eenheid gebracht en wordt het afwenden van de totale crisis als een 
wonder ervaren, waardoor hij goddelijke status krijgt. Het elimine-
ren van een zondebok is al in vroege stadia van de mensheid een rite 
geworden: de rite van het offer, zoveel mogelijk beheersbaar gemaakt 
om groter geweld en een alles vernietigende crisis te voorkomen. Het 
offer wordt gekenmerkt door ‘heilig geweld’ en bepaalt nauwkeu-
rig de positie van de gemeenschap tot het slachtoffer, dat er zowel 
deel van uitmaakt als buitengesloten is. In het offerritueel is er dan 
ook niets dat niet streng door de gewoonte wordt voorgeschreven. 

5.  Behalve in zijn eerste grote studie (1961/86) behandelt Girard dit onderwerp 

in zijn boek over Shakespeare (1991/95), dat in de Nederlandse vertaling als 

ondertitel heeft Het schouwspel van de afgunst. 
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Zelfs de kleinste wijziging in de hiërarchische indeling van mensen 
kan het offersysteem verstoren.6 In dat licht zijn verboden en taboes 
te begrijpen:7 ze bewaken grenzen en moeten voorkomen dat geweld 
de kop opsteekt. Uit verbod en ritueel ontspringt de cultuur (Simon 
Simonse).8 De duurzaamheid van de vrede die door het offer wordt 
bewerkstelligd, hangt samen met het geloof dat het slachtoffer schul-
dig is. Daarover ontstaat in de loop van de tijd meer twijfel. Ethische 
beginselen worden belangrijker dan offerrituelen. Voortbouwend op 
de joodse traditie9 onthult het christendom dat het slachtoffer niet 
schuldig is. Elk individu moet nu leren met zijn begeerte en met riva-
liteiten om te gaan zonder de leugen van het zondebokmechanisme, 
maar zal nooit een definitieve oplossing vinden. Mensen dreigen tot 
het uiterste te gaan om zelf een na te volgen model te zijn. 

Actualiteiten

Dit boek gaat in op actuele verschijnselen en gebeurtenissen die voor-
beelden zijn van de crisis waarin onze samenleving verkeert. De au-
teurs hopen te laten zien dat de mimetische theorie helpt bij het inter-
preteren daarvan. Het is hun ervaring dat je denkt te weten hoe onze 
samenleving ‘werkt’, maar dan toch weer verrast wordt wanneer je de 
verschillende situaties analyseert vanuit het gezichtspunt van Girards 
theorie (Joachim Duyndam). Het verlangen beroemd te worden dat de 
hierboven aangehaalde student verwoordde, sluit aan bij de cultuur 
van onze media: topmanagers, topmodellen, topadviseurs, topambte-
naren, topatleten en niet te vergeten topverdieners worden vereerd als 
afgoden. Het schieten op mensen op een school of in een winkelcen-
trum en de verspreiding van reality televisie laat zien dat veel gewone 
mensen bijna alles willen doen (inclusief het vernederen van zichzelf 
en hun gezinnen) om beroemd te worden – wat de postmoderne ver-

6. Girard (1972/94): 45.

7. De huidige etiquetteregels zijn ervan afgeleid: Girard (2001): 35.

8.  Les origines de la culture (Girard 2004) is het laatste boek dat zijn hele theorie 

omvat; de Engelse vertaling verscheen in 2008.

9.  Zie boek III van Girard (1978/1990). Ook in zijn studie over Job (1985/87) 

liet Girard het fundamentele verschil zien tussen bijbelse verhalen en Griekse 

mythen.
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vanging van onsterfelijkheid is. Facebook heeft de pretentie mensen 
met elkaar te verbinden, maar de gebruikers ontwikkelen een vals 
gevoel voor autonomie en raken zichzelf steeds meer kwijt (Melanie 
van Oort-Hall).
De huidige crisis van de westerse samenleving is niet louter econo-
misch van aard, maar vormt een dimensie van een groter geheel. 
Schaarste is geen natuurlijk gegeven, maar wordt door onszelf ge-
schapen. Er is geen reden om romantische te dromen over oude sa-
menlevingen die het zoveel beter gedaan zouden hebben. Zodra leden 
daarvan aan de verleidingen van de moderne wereld zijn blootgesteld, 
smelt hun vermeende wijsheid meestal weg als sneeuw voor de zon. 
Schaarste is een instituut geworden wanneer individuen gaan denken 
dat zij geen verplichtingen van solidariteit hebben: uiteindelijk komt 
dat neer op onverschilligheid voor wat er met anderen gebeurt (Paul 
Dumouchel). In de jaren negentig van de twintigste eeuw groeide er 
een soort stilzwijgende consensus: economische groei zou de weg zijn 
naar het oplossen van alle sociale en ecologische problemen. Rege-
ringen, economen en bedrijfsleven deelden allen hetzelfde belang en 
propageerden daarom hetzelfde parool: een hogere consumptie. Bezit 
werd gelabeld als een zichtbare vorm van persoonlijk succes. Spullen 
verschaften identiteit en status. Nu groeit het bewustzijn dat onze 
economie op een ander uitgangspunt gestoeld moet gaan worden. 

Tussen nabootsing en ‘jezelf zijn’

Dit weerspiegelt zich in reclame en communicatie, waar het inzicht 
toeneemt dat het niet langer draait om het opwekken van de begeerte 
naar het product of de dienst zelf, maar om de nabootsing van de 
begeerte van een ander daarnaar – conform de mimetische theorie. 
Consumenten worden aangesproken op hun begeerte naar de levens-
houding, stijl, of visie van een model. In de westerse wereld individu-
aliseren ze en zijn ze op zoek naar merken en producten die de eigen 
identiteit versterken. Omdat producten die iedereen al heeft, hun in-
teresse verliezen, gaat het de marketeers om die identiteit – wat een 
double bind genereert: wees authentiek, origineel, blijf jezelf… maar 
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hier is de cola die je moet drinken om erbij te horen.10 Maar de ver-
spreiding van een betekenisvol gedachtegoed alleen is onvoldoende, 
stelt Huub ter Haar. Voorlopers in deze branches dringen aan op het 
centraal stellen van betekenissen en richtingen die een bestendige toe-
komst van de mens en de aarde beloven. Hoog opgeleide en bewuste 
consumenten willen meer en meer zelf bepalen waar ze bij willen ho-
ren en wat goed is voor de aarde en de naasten. Voor hen lijken bezit 
en zekerheden in mindere mate te tellen; ze concentreren zich voor 
het profileren van hun identiteit op betekenisvolle ervaringen die in 
het moment en in het zelf te vinden zijn. Persoonlijke groei, empathie, 
warmte, liefhebben en professionele ontwikkeling vormen ankerpun-
ten van het individuele leven.
 De mimetische theorie doet ons de vraag stellen wat wij kunnen 
leren van de crisis. Moderne economen hebben steeds meer oog voor 
imitatie en sociale beïnvloeding. De publieke verontwaardiging die de 
bankiers over zich heen gestort kregen zegt iets over de wijze waarom 
mensen met crisis omgaan. Het zoeken van aanwijsbare zondebok-
ken is altijd gemakkelijker dan te accepteren dat we te maken hebben 
met een complex mimetisch systeem. Of onze eigen verantwoordelijk-
heid te erkennen, schrijft Hans Weigand: als het daarom gaat, is het 
goed om ons meer bewust te zijn van onze mimetische begeerte. Wan-
neer we ons realiseren dat de omstandigheden telkens veranderen, is 
het aan te raden eigen bezit te relativeren. Zelfbeperking is beter dan 
proberen het onderste uit de kan te halen. Daar staat dan tegenover 
dat we wellicht meer aandacht overhouden voor de ander. Hoe wij 
omgaan met onze mimetische begeerte meer is dan een persoonlijke 
zaak. Van het bijbelse verhaal over Jozef, dat economen altijd bijzon-
der heeft geïnteresseerd, valt nog veel te leren. 

Conflicten: unanimiteit en mimetische dubbels 

De mimetische theorie maakt het mogelijk een verschijnsel als de Ara-
bische lente van 2011 terug te plaatsen in de geschiedenis en cultuur 

10.  Volgens Girard (1978/90: 343) gaat het in dergelijke gevallen om de double 

bind van de nabootsing, die zich tegen de nabootsers keert, terwijl de hele 

cultuur juist zegt dat vooral wel te doen. Hij baseert zich hier op inzichten 

van Gregory Bateson. 
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van bijvoorbeeld Egypte en de revolutie aldaar te zien als een revo-
lutie zonder kleren, naar het bekende sprookje van Hans Christiaan 
Andersen (Mark Anspach). In het sprookje applaudisseert iedereen 
voor de prachtige nieuwe uitrusting van de keizer zolang alle ande-
ren dit doen. Het copycat-effect is sterk genoeg om de menigte blind 
te maken voor wat ze met eigen ogen ziet. Maar zodra een kind de 
waarheid eruit gooit, keert het tij van de imitatie en maken unanieme 
toejuichingen plaats voor unanieme hoon. Als iedereen tegelijk zijn 
vrees kwijtraakt, doen mensen de ontdekking dat ze de macht heb-
ben de dictator weg te jagen. En vervolgens verbazen ze zich dat zij 
ooit voor zijn gezag hebben gebogen. Het eeuwige mysterie van de 
politieke macht wordt ontmaskerd: zij berust op de eensgezindheid 
van het publiek. De mimetische theorie ziet grote gebeurtenissen op 
het wereldtoneel niet als behorend tot een geheel andere categorie 
dan het proces van ieders dagelijks leven. Ze helpt ons de slogans en 
benamingen te verstaan die Joden en Palestijnen op elkaar afvuren 
en die een gesprek bijna onmogelijk maken (Michael Elias). Er zijn 
twee stijlen van spreken ontstaan over bijna alles wat aan de orde is 
en lijkt het vrijwel onmogelijk om de vele tegenstrijdige perspectieven 
zo te benoemen dat er überhaupt over een onderwerp gediscussieerd 
kan worden. Het hevigst strijden de rivalen tegenwoordig om wie het 
grootste slachtoffer is. Hoe is dit discours te doorbreken?
 In een mimetische wereld zijn zowel in ons persoonlijk leven als 
in de politiek de meest begeerde goederen die zaken die onze rivaal 
ons belet te bezitten doordat hij ze zelf bezit – of suggereert dat hij ze 
bezit. Een extreem voorbeeld daarvan is het conflict tussen Fransta-
ligen en Vlaamstaligen over het beheer van de op- en afritten van de 
Brusselse stadsring die op Vlaams grondgebied liggen. Centraal staan 
hier al lang niet meer de goederen zelf, het gaat om begeerte en de 
symboliek waarbinnen de strijd zich afspeelt. Philippe de Keukelaere 
vraagt zich af of België een ‘mimetische dubbel’ is. Is het conflict ont-
aard in louter wederzijdse rivaliteit, waarin de rivaliserende dubbels 
hetzelfde doen, terwijl zij er heilig van overtuigd zijn telkens weer een 
verschil te bevestigen?
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Indifferentiatie

Het stoppen van de ‘mimetische machinerie’ is uiterst moeilijk. Van 
bewustwording inzake eigen en andermans gedrag is immers geen 
sprake zolang we ‘de anderen’ als de ware boosdoeners beschouwen, 
schrijft Sonja Pos. Dan gaan we door hen ten minste symbolisch als ‘de 
hel’ te beschouwen. Zo blijven we de anderen tot zondebok maken, 
tot het ogenblik aanbreekt waarop we wakker worden en ons bezin-
nen op geweld en gewelddadige gedachten. Wat zich kan voordoen 
in een situatie waarin niemand als zondebok kan worden verwijderd, 
werd door Sartre al in 1944 indringend verbeeld in het toneelstuk Met 
gesloten deuren, waaruit het beroemde citaat komt “De hel, dat zijn 
de Anderen.” Een echt zondebokproces en daarmee enige saamho-
righeid blijkt onmogelijk omdat men niemand gezamenlijk voorgoed 
kan verdrijven. Pogingen in deze richting leiden door de herhaling on-
herroepelijk tot eenvormigheid: elke ordening zal ten slotte verloren 
gaan en alles zal eindigen in volslagen en uitzichtloze betekenisloos-
heid. Een nimmer eindigende reeks van onderling geweld, een rond-
wervelende mimetische crisis, leiden tot de onmogelijkheid tot zinge-
ving. Elk betekenisdragend verschil zal verloren gaan, en uitmonden 
in ‘indifferentiatie’, een term die Girard gebruikt voor een situatie 
waarin alle verschillen wegvallen: kenmerk van een mimetische crisis 
die niet tot oplossing komt.

Die indifferentiate treedt telkens op wanneer wij via ons vermogen 
om ons aan anderen te spiegelen – ons mimetisch vermogen – leren de 
schijnbaar succesvolle positie van een ander in onze omgeving voor 
onszelf te dromen. Met alle gevolgen van dien voor de aard van onze 
onderlinge relatie. De ander wordt een concurrent van wie we steeds 
afhankelijker van worden. Hij bepaalt immers steeds meer waar we 
ons mee bezig houden. Dat geldt ook voor de puber die in een con-
currentiestrijd met zijn opvoeders verwikkeld geraakt. De mimetische 
theorie maakt duidelijk dat het zogenaamd vrijgevochten karakter 
van de opstandige tiener eigenlijk een gevolg is van mimetische ri-
valiteit, en dat die tiener in die zin ook helemaal niet zo vrij is. De 
identiteitsvorming van de ‘muitende’ jongere blijft afhankelijk van 
de gezagsdragers waartegen hij zich afzet (Erik Buijs). Leerkrachten 
kunnen alleen een bevrijdende rol spelen als ze gestalte geven aan ‘de 
crisis van het creatieve verschil’. Wanneer ze het risico aandurven om 
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zelf zondebok te worden, kunnen ze hun roeping gestalte geven om 
voor leerlingen richtingaanwijzers te zijn.

Mikpunt

Pogingen van instellingen binnen onze samenleving zich te reorga-
niseren bieden maar voor korte tijd soelaas. Roddelen, ‘vliegen af-
vangen’ en strategisch pesten kunnen telkens weer hoogtij gaan vieren, 
zodat het samenwerkingsverband niet langer functioneert. Zoals iedere 
mimetische crisis kent ook het ritueel van het reorganisatieproces zijn 
samenbindende factor in het richten van alle spanningen op een zon-
debok. Een persoon of groep personen wordt in saamhorigheid aange-
wezen als de schuldige van de crisis en verwijderd. De stabiliteit in de 
organisatie is wederom hersteld, althans voor enige tijd, want spoedig 
begint het proces opnieuw (Frits Bakker).

Van oudsher heeft men geprobeerd een hogere instantie te vinden die 
de conflicten tussen mensen kan oplossen: de rechtspraak. In zekere 
zin, zo stelt Nico Keijzer, is de hedendaagse strafrechter een voortzet-
ting van de oude offerpriester. Maar in onze samenleving is de rechter 
zijn transcendentie, zijn positie van boven de partijen te staan, aan het 
verliezen. Hij wordt steeds meer mikpunt van kritiek en het publieke 
vertrouwen in de rechtspraak komt onder druk te staan. Wrakings-
verzoeken nemen in frequentie toe. In een wereld die geen rechterlijke 
transcendentie kent, moet iedereen echter vrezen voor het ergste. De 
media nemen ten dele die functie over en vellen, terwijl ze geen verant-
woording hoeven af te leggen, maar wel verstrengeld zijn met tal van 
belangengroepen, over alles en nog wat hun oordeel. Het handelings-
verloop dat ze met hun ‘formats’ kijkers graag presenteren, is sacrifi-
cieel en gericht op spanning, schuld en loutering, zodat we opgelucht 
verder kunnen met de dagelijkse gang van zaken, tevreden met de her-
stelde orde. Er is iemand gestraft, geofferd, ten onder gegaan. Er zijn 
winnaars en verliezers in een publieke arena, waar het individu het 
moet opnemen tegen de collectiviteit. Zelfs als men probeert integer te 
handelen, loopt het oordeel uit op georganiseerde rivaliteit of gezamen-
lijke vervolging (Els Launspach), wat een moreel houvast geeft. Niet wij 
zijn schuldig of verantwoordelijk, maar ‘die ander’.
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Inzet voor de slachtoffers

Een van de onderscheidingen die onze samenleving geleerd heeft te 
maken is die tussen vervolger en vervolgde, tussen dader en slachtof-
fer. Vele eeuwen was er betrekkelijk weinig oog voor het slachtof-
fer, de dader met zijn slechte daad stond in het middelpunt. Na de 
Eerste Wereldoorlog kreeg men meer oog voor slachtoffers en in de 
tweede helft van de twintigste eeuw werd het een voordeel jezelf als 
slachtoffer te kunnen afficheren. Je kreeg respect, vaak ook materiële 
voordelen en privileges. In Polen ging de discussie naar aanleiding van 
de Tweede Wereldoorlog daarover: waren de Joden of de Polen het 
grootste slachtoffer? De inzet voor slachtoffers is zelf onderdeel ge-
worden van het rivaliseren. Een symbool voor dit gebrek aan unani-
miteit is bij herdenkingsbijeenkomsten van public shootings de vraag 
over het al of niet laten branden van een kaars voor de dader tegelijk 
met die voor de slachtoffers (Berry Vorstenbosch).

In de eenentwintigste eeuw krijgt het woord slachtoffer een negatieve 
betekenis. Een slachtoffer is een zeurpiet, een loser. Het gaat erom een 
zelfbewust individu te zijn en gezien te worden. Het slachtofferschap 
moet worden omgesmeed tot een werktuig waarmee men de wereld 
aan kan en zelfs roem kan vergaren. In dit perspectief lijkt de christe-
lijke traditie weinig aantrekkelijk, omdat het een slachtoffer in het cen-
trum plaatst – ook al is het een slachtoffer dat ‘is opgestaan’. Het ver-
schil tussen dader en slachtoffer dreigt te verzwakken en de crisis duurt 
voort op een nog dieper niveau. “Ik ben geslachtofferd”, zeggen ‘grote 
graaiers’ die in ongenade zijn gevallen. Wil men een weg uit de crisis 
vinden, dan moet in elk geval het verschil weer gezien worden tussen de 
vervolgende menigte en het slachtoffer, dat gepest, getreiterd, vervolgd 
en zelfs gedood wordt. Het evangelie wil ons bekeren tot het inzicht dat 
er een verschil is tussen slachtoffer en dader. Het wil ons de liefde doen 
ervaren – niet als een emotie, maar als een daad – met haar wonderlijke 
eigenschap mensen gelijk te maken en tegelijk hun verschil, hun anders 
zijn, te bevestigen (André Lascaris). De liefde vermenselijkt de vijand, 
maakt mensen tot individu en verbindt ze aan elkaar. 

Een van de belangrijke historische bijdragen van het christendom aan 
onze samenleving, schrijft Wiel Eggen, is dat de kerk vanaf de elfde 
eeuw ging eisen dat man en vrouw beiden ja of nee moesten zeggen 
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bij het aangaan van hun huwelijk. De middeleeuwen zijn vaak als een 
sinistere tijd afgedaan, waarin het individu door kerkkaders onder-
drukt werd. Toch was het in die periode dat het besef van eigenwaar-
de snel groeide. Man en vrouw vertegenwoordigden niet meer hun 
families of stamverband, maar zichzelf. Mannen en vrouwen die vaak 
vanuit hun familiegeschiedenis, als zondebokken elkaar naar het le-
ven stonden – elkaars bloed konden drinken – keren die rivaliteit om 
tot wederzijds geven en vergeven, wat het narcistische ik ontregelt. 

De titel van deze bundel Rond de Crisis geeft aan dat de artikelen in 
dit boek niet de pretentie hebben de crisis op te lossen of deze geheel 
transparant te maken. De reflecties van de leden van de Girard Stu-
diekring cirkelen rond de crisis, tasten haar af, zoeken een weg. Niet 
zelden kwam tijdens de vele bijeenkomsten die wij de afgelopen jaren 
hadden, de vraag op in hoeverre de mimetische theorie ons nog de 
vrijheid laat om keuzes te maken. Het werk van Girard besteedt veel 
aandacht aan vormen van mimesis die negatieve gevolgen hebben: 
wanneer de competitiezucht niet wordt ingetoomd, is er een bedrei-
ging voor de saamhorigheid en begint het zoeken naar een zondebok. 
Maar kunnen mensen niet ook een inspirerend leraar navolgen, een 
barmhartige weldoener tot model kiezen of zich de levenslessen van 
hun ouders eigen maken? En als mimetische begeerte een positieve 
kant heeft, hoe verwerven we dan de vrijheid daartoe? Een van de 
vele antwoorden daarop is het gezamenlijk bestuderen van teksten 
‘die ertoe doen’. De interpretaties die Girard ons daarvan aanreikt, 
zijn gebaseerd op de tradities die onze cultuur hebben gevormd. Ze 
hebben velen van ons geïnspireerd om nieuwe wegen in te slaan.
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1. Het begrip crisis in het werk van René Girard

Simon Simonse

In het denken van Girard is ‘crisis’ een onvermijdelijke en wezenlijke 
dimensie van ons bestaan. Wij mensen, zijn altijd bezig met het ver-
oorzaken, het vermijden of oplossen van crises. De dreiging om de 
controle te verliezen en onder te gaan in een crisis is nooit helemaal 
afwezig. Ons nabootsend gedrag leidt vaak regelrecht tot conflict, 
met name wanneer we de wensen, begeerten en ambities van hen die 
ons tot voorbeeld dienen kopiëren. Wanneer onze verlangens uitgaan 
naar iets dat een ander toebehoort en dat niet verdeelbaar is – denk 
aan prestige of aan een geliefde – dan ligt een botsing voor de hand. 
Conflicten hebben de neiging te verergeren en ons te doen belanden 
in een situatie waar ik en mijn tegenstander niet zonder hulp van 
buitenaf uit kunnen komen. Zo’n situatie waarin de relatie met een 
voor mij bijzondere ander op het spel staat, is te kenmerken als een 
crisis. In vergelijking met de dieren onderscheidt de mens zich door 
zijn kwetsbaarheid op dit punt. Dieren leggen zich neer bij hun verlies 
als de strijd hoog oploopt. Ze hebben er geen probleem mee om in re-
latief stabiele dominantiepatronen verder te gaan met elkaar – zonder 
dat het verleden de relatie vertroebelt en ze opnieuw op de rand van 
een crisis brengt. 
 Volgens de mimetische theorie zijn de wensen en verlangens van 
het menselijk individu niet zonder meer een verlengstuk van een met 
de soort gegeven overlevingsstrategie. Ze ontstaan binnen een dyna-
miek van wederzijdse imitatie tussen soortgenoten, een dynamiek die 
Girard mimese heeft genoemd. Om te weten wat we wensen, laten we 
ons inspireren door een model. In onszelf vinden we geen richting. 
We raken pas gemotiveerd om een voorwerp in bezit te krijgen of 
een handeling te verrichten wanneer dit voorwerp of die handeling 
positief gewaardeerd wordt door een voor ons significante ander, een 
ouder, een bewonderde leeftijdsgenoot, een mediaverschijning. Iets 
dat door een ander weggegooid is, komt mij als waardeloos voor en 
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2.  De sleutel tot vrijheid 
Het hermeneutisch karakter van de mimetische theorie

Joachim Duyndam 

Al ben ik door jarenlange studie goed bekend met zijn mimetische 
theorie, het lezen van René Girard is voor mij iedere keer toch weer 
een verrassing. Terwijl andere theorieën en opvattingen over mens 
en cultuur na herhaalde kennisname overbekend zijn, voorspelbaar 
of vervelend worden, en vaak al snel weer achterhaald en afgelost 
zijn door nieuwe modes onder de cultuurcritici, is elke Girardiaanse 
lezing van weer een andere klassieke tekst fris en verrassend. Hoe 
kan dat? Je zou kunnen zeggen dat Girard in elke tekstinterpretatie 
weer dezelfde ontdekking doet, maar het is net alsof het telkens 
weer de eerste keer is: je wordt herinnerd aan iets dat je weliswaar 
wist, maar dat opnieuw moest worden opgediept uit deze of gene 
klassieke tekst. Iets dat je al kende, maar niet als je broekzak. Dit is 
althans mijn ervaring met het lezen van Girard, en überhaupt met 
de andere bijdragen uit de mimetische theorie, en ik denk dat dit een 
belangrijke aanwijzing vormt over de soort van kennis die door de 
mimetische theorie wordt verworven.

In deze bijdrage verdedig ik een hermeneutische benadering van 
mimesis. Daartoe onderzoek ik in hoeverre een creatieve, interpre-
tatieve verhouding mogelijk is tot modellen – niet als een ‘zuiver’ 
alternatief voor de besmettelijke mimetische relaties die Girard be-
schrijft, maar als een relatief vrije verhouding tot het model. Wij 
kunnen zo’n verhouding verwerven vanuit een weerbare positie 
ten opzichte van de dominante en alomtegenwoordige mimetische 
krachten die Girard zo overtuigend heeft aangetoond. Onderweg 
naar de hermeneutische relatie tot modellen komen we in dit hoofd-
stuk eerst langs het hermeneutisch karakter van de mimetische the-
orie, de narratieve wijze van inspireren in de mimesis, om tenslotte 
het verschil te maken in de omslag van het mimetische model naar 
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3.  Spiegelneuronen 
De rol van de biologie bij het fenomeen mimesis

G.A.K. Heidendal

De mimetische theorie die Girard met de publicatie van zijn hoofd-
werk in 1978 vormgaf, is gebaseerd op literaire, psychologische, theo-
logische en antropologische bronnen. Het is pas in de jaren 1990 dat 
een groep neurofysiologen uit Parma onder leiding van onder anderen 
Rizzolatti en Gallese1 speciale hersencellen identificeerde die het imi-
teren van handelingen uit onze omgeving mogelijk maken. Stelt zich 
dus de cruciale vraag in hoeverre, naast het culturele referentiekader, 
ook de biologie een rol speelt bij het fenomeen mimesis.

Speciale hersencellen bij apen

Om te onderzoeken hoe hersencellen motorische bewegingen aanstu-
ren implementeerde het team uit Parma elektroden in de premotori-
sche hersenschors van apen (zie fig. 1). Als dieren naar voedsel grijpen 
worden hersencellen of neuronen in dit premotorische gebied actief. 
Dit hersengebied bereidt bewegingen voor: vandaar het woord pre-
motorisch. Het is verbonden met de motorische schors, meestal mo-
torische cortex genoemd, waar geactiveerde neuronen via het perifere 
zenuwstelsel spieren daadwerkelijk in beweging kunnen brengen.

1. Rizzolatti en Gallese (1996).
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Figuur 1 Hersengebied

 
Met dit experiment kon de activiteit van één enkele zenuwcel in een 
bepaald gebied (F5) gemeten worden als een aap bijvoorbeeld naar 
een banaan grijpt. Wat bleek nu? Dezelfde hersencellen werden ook 
geactiveerd als deze aap, rustig op een stoel gezeten, dezelfde hande-
ling uitgevoerd zag door een ander. Dit was uiterst merkwaardig want 
motorische hersencellen ‘horen zich niet te activeren’ als iemand stil 
zit – volgens de toenmalige neurofysiologie, die een scherp onder-
scheid maakte tussen neuronen met een motorische functie en neu-
ronen met een waarnemingsfunctie. De nieuwe ontdekking is het feit 
dat het motorische systeem ook een rol blijkt te spelen bij waarne-
ming. Men noemt de activiteit van deze zenuwcellen bimodaal, dat 
wil zeggen: dezelfde neuronen die geactiveerd worden als ze een han-
deling uitvoeren (actie) doen dat ook als ze dezelfde handeling zien 
uitvoeren (perceptie). Zenuwcellen met deze bimodale eigenschappen 
worden spiegelneuronen genoemd omdat ze het gedrag van een ander 
individu weerspiegelen. Bewegingen die een aap een andere aap ziet 
maken spiegelen zich in zijn eigen hersenen.
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4. Schaarste en de financiële crisis

Paul Dumouchel

Het laatste deel van een boek over René Girard en de logica van de 
economie,1 dat ik lang geleden met een collega schreef, was getiteld 
“De ambivalentie van de schaarste”. Ik wilde dit verschijnsel verkla-
ren met behulp van de mimetische theorie en betoogde dat schaarste, 
de spaarzaamheid van de natuur, niet samenhangt met een bepaalde 
hoeveelheid goederen of natuurlijke rijkdommen, maar een maat-
schappelijke constructie is. Uiteraard is op elk moment de hoeveel-
heid natuurlijke rijkdommen die ons ter beschikking staat, eindig en 
kan het niet anders dan dat dit grenzen stelt aan wat mogelijk is. 
Maar hoe worden deze grenzen beleefd en ervaren? Wat is hun in-
vloed op verschillende groepen mensen? Dat varieert, afhankelijk van 
de manier waarop ze reageren op deze onvermijdelijke beperkingen. 
Schaarste – of matige schaarste, zoals dit gewoonlijk in de economie 
wordt opgevat – duidt niet op een volledig tekort of een noodsituatie, 
maar op de omstandigheid dat de goederen en hulpbronnen die we 
kunnen krijgen, als geheel onvoldoende zijn om de behoeften van ie-
dereen te bevredigen. Wanneer we de maatschappelijke orde op deze 
vooronderstelling baseren, is dat slechts één enkele, zeer specifieke 
manier om te proberen in een begrensde wereld en in een beperkte 
omgeving te leven. 

1.  Dumouchel en Dupuy (1979) heeft als titel L’enfer des choses, letterlijk ‘de 

hel van de dingen’. In het Frans is dat geen gebruikelijke uitdrukking, maar 

een woordspeling op l’envers des choses, ‘de andere kant van de dingen, de 

keerzijde’. Ook Sartre’s befaamde uitdrukking ‘L’enfer c’est les autres’ – ‘de 

hel, dat zijn de anderen’ (zie hierover het artikel van Sonja Pos in deze bundel) 

speelt mee. De economie is immers ondenkbaar zonder ‘anderen’. 
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5. Het einde van de vette jaren

Hans Weigand

Een van de bekendste verhalen uit de Bijbel is misschien wel het ver-
haal van Jozef. (Gen 37-47). De dromenkoning, zoals hij in de musical 
genoemd wordt. In deze dromen staat hij in het middelpunt en moe-
ten zijn elf broers voor hem buigen. Wanneer hij deze dromen vertelt 
wordt dit hem niet in dank afgenomen. Bij gelegenheid wordt hij door 
zijn broers gepakt en nadat hij eerst in een put is gegooid, wordt hij als 
slaaf verkocht naar Egypte. Daar is hij aanvankelijk succesvol in het 
huis van Potifar, tot diens vrouw hem probeert te verleiden. Tevergeefs, 
maar wel met het gevolg dat Jozef in de gevangenis belandt. Wanneer 
de farao een droom heeft en daarvoor een uitleg zoekt, wordt Jozef 
weer tevoorschijn gehaald. De droom van de zeven vette en zeven ma-
gere koeien aan de oevers van de Nijl legt hij uit als een voorspelling 
van de overvloed en schaarste die Egypte te wachten staan. Blij met 
deze uitleg en het advies dat Jozef geeft maakt farao hem tot onderko-
ning en in die rol weet hij een hongersnood te voorkomen. 

Economische crisis

Het is een verhaal dat economen altijd bijzonder heeft geïnteresseerd. 
Niet alleen omdat Jozef wordt voorgesteld als een voorbeeldige ma-
nager van het huis van Potifar, maar vooral omdat zijn beleid als 
onderkoning een van de oudste voorbeelden is van economische poli-
tiek. In de droom van farao wordt op een diffuse manier een econo-
mische crisis aangekondigd in de vorm van een hongersnood. Jozef is 
niet alleen degene die in staat is dit weak signal te duiden, maar ook 
dit te vertalen naar effectief beleid. In plaats van de crisis lijdzaam af 
te wachten pleit hij bij de farao voor anticyclische investeringen van 
de overheid: in de vette jaren de opbrengst van de overvloedige oogst 
afromen, het koren opslaan om het weer ter beschikking te stellen 
wanneer de magere jaren van crisis aanbreken.
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6. De reorganisatie als offerritueel

Frits Bakker

“Wie geschoren wordt moet stil zitten.” Onder managers is het een be-
kend gezegde. Het zou ook zeker niet hebben misstaan in Machiavelli’s 
boek Il Principe met zijn vele beruchte en beroemde leiderschapstips.1 
Het tijdperk van Machiavelli met de alleenheersers is weliswaar voorbij, 
maar ook in de huidige organisaties hebben nog altijd weinigen het voor 
het zeggen. Zijn adviezen gaven niet alleen vroeger houvast aan macht-
hebbers om zich op het wereldtoneel te kunnen handhaven, maar zijn 
zelfs vandaag de dag nuttig om als leider te overleven. Dat geldt ook voor 
deze wijsheid. Maar hoe komt het dat dit gezegde werkt? Niet alleen 
voor wereldleiders, maar ook voor managers? Bij de beantwoording van 
deze vragen zullen we ons focussen op moderne ondernemingen. Deze 
organisaties hebben op het eind van de negentiende eeuw hun vorm en 
positie in de maatschappij gevestigd. Organisaties zijn de afgelopen hon-
derd jaar een vast onderdeel van onze maatschappij gaan uitmaken.2

1.  In de hoofdstukken IX en X beschrijft Machiavelli hoe een heerser aan de 

macht kan blijven. Afstand creëren tussen machthebber en burgers speelt hier-

bij een belangrijke rol. Machiavelli (1532/1976).

2.  In hoofdstuk II van zijn studie Gunstige Vooruitzichten dat de titel draagt 

“Hart voor de zaak hebben” merkt Kaulingfreks (1996: 42) onder kop 5 

“Pre-industriële verbanden” op: “De verbanden van voor het ontstaan van 

de moderne organisatie waren tijdelijk van aard. Ze werden gekenmerkt door 

een sterke autonomie van de verschillende betrokken personen en partijen. 

Grote projecten werden door zelfstandige eenheden gedragen. Kathedralen 

werden bijvoorbeeld door de afzonderlijke gilden gebouwd en men werkte 

alleen samen voor de duur van het project. Iedere meester had zijn eigen ver-

antwoordelijkheid. Ieder schip van de VOC was zelfstandig. Legers hebben 

nooit (tot Bismarck) permanent bestaan.” 

Girardbundel.indd   96 24-10-2011   02:29:01



108

7. Worden we allemaal ‘puur en eerlijk’? 1

Huub ter Haar

Reclame leeft van beloftes. Het dna van reclame is eigenlijk terug 
te brengen tot de oproep om goederen en diensten aan te schaffen 
waarmee we een ervaring verwerven die ons nu nog ontbreekt. Als we 
beter naar reclameboodschappen kijken, herkennen we al snel belof-
tes als zekerheid, gemak, voordeel, snelheid, comfort, status, veilig-
heid en smaak. Zo belooft Volvo ons veiligheid: wereldwijd laat het 
automerk zich daar op voorstaan. Het gaat daarin zo ver dat het ons 
binnen afzienbare tijd ‘actieve veiligheid’ belooft, want het Zweedse 
autoconcern komt met auto’s die niet meer kunnen botsen. De verze-
kering is dat in 2020 niemand meer gewond raakt of overlijdt in een 
Volvo. 

Reclame speelt in op ons natuurlijke gedrag: mensen willen bezit-
ten. Ze jaagt onze begeerten aan. Reclame en marketing golden lange 
tijd als aanjagers van massaconsumptie. Maar de klassieke vormen 
– waarin het aanprijzen van de eigenschappen, kwaliteit en prijs van 
een product centraal staat – raakt in de westerse wereld langzaamaan 
in een crisis. Wat is er aan de hand? Het ‘westerse model’ verkondigde 
vooral sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw dat bezitten, vermeer-
deren én voortdurend vernieuwen van materiële zaken de ultieme zin 
van het bestaan zouden zijn. Erich Fromm, een veelgelezen en in-
vloedrijke Duits-Amerikaanse psycholoog en filosoof (1900-1980), 
die vooral vanaf de jaren vijftig furore maakte, zette dat in een breder 
perspectief. Volgens hem koesteren alle mensen een diep verlangen 
naar vrijheid, maar paradoxaal genoeg zijn ze tegelijk ook bang voor 

1.  Voor de vervaardiging van dit artikel heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de 

inzichten in Simon De Keukelaere (2006), http://bit.ly/p0OxL5 
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8. België: dubbels, uitersten of toch één? 

Philippe De Keukelaere

“Hier zijn twee natiestaten aan het vechten om uw ziel.”
Bart De Wever (2010)

Deze bijdrage is een momentopname. De tekst werd geschreven in au-
gustus 2011 voor de totstandkoming van het politiek akkoord dat be-
reikt was bij het ter perse gaan van dit boek. Zoals vaak in België wordt 
op het ogenblik dat men ervan uitgaat dat ieder akkoord onmogelijk is 
– op het laatste moment – toch nog een akkoord bereikt. 

Op 13 juni 2010 werden in België federale verkiezingen gehouden. 
444 dagen later is er geen nieuwe regering. Nu weten we dat de po-
litieke instellingen in België ingewikkeld zijn en een aanwijzing vor-
men dat bepaalde ‘goederen’ moeilijk te verdelen zijn, omdat twee 
of meerdere groepen er hevig naar verlangen. Het meest zichtbaar 
in het conflict tussen Vlamingen en Franstaligen is een geschil over 
het taalgebruik in bestuurlijke zaken binnen bepaalde gebieden. De 
Vlamingen willen binnen deze gebieden het exclusief gebruik van het 
Nederlands in bestuurlijke zaken. De Franstaligen betwisten dit en 
verlangen ook hun taal in dezelfde gebieden te kunnen gebruiken.

Rivaliseren om de op- en afritten van de Brusselse stadsring

Beide partijen hanteren hierbij een verschillend juridisch beginsel: de 
Vlamingen het territorialiteits-beginsel, de Franstaligen het persona-
liteitsbeginsel, bij beiden conform hun verlangen. Wie het territorium 
heeft, zo stellen de Vlamingen, heeft ook het recht te bepalen welke 
taal in bestuurlijke zaken gehanteerd moet worden. De Franstaligen 
stellen daartegenover dat rechten niet verbonden zijn met het bezit 
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9. De nieuwe kleren van de Arabische leiders

Mark Anspach

De machtige heerser paradeert voor het volk, gekleed in de uitmon-
stering van zijn macht. Zijn naam is Kadhafi, Moebarak, Ben Ali. 
Plotseling roept een jonge stem: “Moet je zien: hij heeft geen kleren 
aan”. Een andere stem herhaalt het, en dan weer een andere. Al gauw 
gaat dezelfde schreeuw door de menigte, als een echo: “Hij heeft geen 
kleren aan”. En iedereen kan zien dat het zo is.

De snelheid van de gebeurtenissen in de Arabische wereld heeft waar-
nemers verrast. Hoe konden almachtige autocraten hun aura van 
gezag zo snel kwijt raken? En waarom verspreidde een revolte die 
in Tunesië begon, zich zo vlug naar veel andere landen? “Het is on-
waarschijnlijk dat Tunesië copycat opstanden in andere landen ver-
oorzaakt,” schreef de onfortuinlijke Tony Karon, de Midden Oosten 
redacteur van Time Magazine op 18 januari 2011.1 Zijn voorspel-
ling bleek er achteraf naast te hebben gezeten, maar het beeld was 
raak, want je kunt inderdaad beter spreken van een copycat-effect 
dan van een domino-effect: Tunesië en Egypte zijn geen buren, dus 
hoe kunnen zij dominostenen zijn? De meeste commentatoren hebben 
de macht van de imitatie als een kracht in historische gebeurtenissen 
onderschat. Als kopiëren echter schijnbaar onaantastbare regimes tot 
in hun fundamenten kan schokken, dan komt dit omdat elk politiek 
gezag uiteindelijk gebaseerd is op diezelfde kracht. 

Unanimiteit 

In het sprookje van Hans Christiaan Andersen applaudisseert ieder-
een voor de prachtige nieuwe uitrusting van de keizer zolang alle an-

1.  “Tunisia Domino? No, but a U.S. Democracy Dilemma”, http://ti.me/qT0Tlf 

– http://www.time.com/time/world/article/0,8599,2042936,00.html

Girardbundel.indd   131 24-10-2011   02:29:03



140

10.  Taalgebruik en mimetische crisis 
Israël en de Palestijnen

Michael Elias

Toen ik tijdens een studiereis in januari 2010 de kerk van de An-
nunciatie in Nazareth bezocht, was er op het aangrenzende plein een 
groot billboard te zien met daarop de tekst: “And whoever seeks a 
religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in the 
Hereafter he will be one of the losers (Holy Quran)”. De gigantische 
rooms-katholieke kerk torent hoog boven de stad uit en moslims za-
gen de bouw ervan in de grootste Arabische stad van Israël als een 
provocatie. Ze hadden een moskee willen bouwen met een nog ho-
gere minaret dan de koepel van deze kerk, maar dat mocht niet van 
de overheid. Ik was toen juist begonnen in The Dignity of Difference. 
How to Avoid the Clash of Civilizations,1 het bekende en veelgeprezen 
boek van de Engelse opperrabbijn Jonathan Sacks, die betoogt dat we 
een manier van leven moeten vinden waarin we de integriteit respec-
teren van degenen die anders denken of geloven. Die verklaring op 
dat billboard, in termen van winnaars en verliezers, leek haaks op die 
opvatting te staan. 

Als taalkundige vroeg ik me af wat de strekking van de tekst zou kun-
nen zijn. Is het een verklaring? Een belediging? Is hij als bedreiging 
bedoeld? Een uiting van opgekropte woede of frustratie? Een waar-
schuwing of goedbedoeld advies? En: wie is de schrijver van deze zin? 
Mohammed? Hoe is hij te interpreteren binnen het tekstverband van 
de betreffende soera?2 En wie is degene die hem uit de Koran copy-
paste? Tot wie is hij gericht? De toeristen? Zijn de eigenaars van de 
winkeltjes waar je in de straat omhoog naar de kerk langsloopt, het 
ermee eens? Lezen zij de Koran ook zo? Al deze vragen komen op 

1. Sacks (2002).

2. Zie www.islam-guide.com/ch3-5.htm
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11. De zevende kaars

Berry Vorstenbosch

Op Koninginnedag 2009 breekt een man in Apeldoorn met zijn auto 
door de politieafzettingen en probeert op de open bus van de koninklij-
ke familie in te rijden. De aanslag mislukt, de auto komt een paar hon-
derd meter voor de ogen van de koninklijke stoet tegen een monument 
tot stilstand. Zes mensen waren bij deze dolle rit om het leven geko-
men. De bestuurder die later in het ziekenhuis overleed was de zevende 
dode.1 In de daarop volgende dagen zou zich een discussie ontspinnen 
over hoeveel kaarsen er bij de herdenkingsdienst voor de slachtoffers 
van deze gebeurtenis gebrand zouden moeten worden. Zes of zeven?

Twee jaar later, Alphen aan den Rijn. Een jongeman van 24 jaar 
trekt gewapend een winkelcentrum binnen. Hij schiet wild om zich 
heen, vuurt meer dan honderd kogels af en brengt daarbij zes men-
sen om het leven. Aan het eind schiet hij zichzelf dood. In de dagen 
daarna volgt precies dezelfde discussie, zelfs de aantallen zijn ge-
lijk. Moeten er zes kaarsen gebrand worden of zeven?

Geen eenstemmigheid

Je zou verwachten dat, als er één type misdadiger is waartegenover 
we in onze maatschappij de rijen nog willen sluiten, het bedrijvers 
van misdaden als deze zijn. Anders dan bij ‘gewone’ misdaden ligt 
er aan deze misdaden geen nauw egoïstisch motief ten grondslag. Bij 
een roofmoord of een uit de hand gelopen ruzie kan men zich nog 
iets voorstellen, maar bij een geplande geweldsdaad als deze is dat 
veel moeilijker. Dan is er de omvang van het geweld, de aantallen wil-
lekeurige slachtoffers, mensen die helemaal niets met de dader te ma-

1.  Op de dag van de herdenkingsdienst bezweek nog een slachtoffer aan zijn 

verwondingen waarmee het totaal aan doden op acht kwam.
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12. Slachtoffers staan op

André Lascaris

Zoals in de geschiedenis doorgaans het verhaal van de machtigen cen-
traal staat, zo is van oudsher de aandacht voor de daders van onrecht 
over het algemeen groter dan voor de slachtoffers. Nu lijken we de 
emancipatie van het slachtoffer te beleven. Toen de Eerste Wereldoor-
log uitbrak, werd deze door de meeste mensen, christenen incluis, met 
gejuich ontvangen. Dat er slachtoffers zouden vallen, was kennelijk 
niet van belang. Toch werd de Eerste Wereldoorlog met zijn loop-
graven en miljoenen doden het begin van een meer kritische houding 
tegenover geweld en daarmee van meer aandacht voor de potentiële 
en feitelijke slachtoffers. De helgekleurde uniformen verdwenen en 
spoedig vonden Britse officieren het niet langer een teken van zwak-
heid als de soldaten helmen droegen. Men ontdekte dat mensen ge-
traumatiseerd konden raken en dat deserteurs niet altijd de doodstaf 
verdienden. Ook groeide in die tijd meer begrip voor slachtoffers van 
natuurrampen, epidemieën en terrorisme. Slachtoffers durven tegen-
woordig naar voren te treden en hun recht op te eisen. 
 In het strafrecht krijgen de gedupeerden de laatste jaren meer ruimte 
om zich met het proces tegen de dader in te laten en hun eigen situatie 
te schetsen. Wie zich afficheert als slachtoffer, liefst als zondebok, kan 
tegenwoordig rekenen op aandacht en mededogen. Het is gemakkelijk 
om mensen te verenigen rond het lot van een slachtoffer en actie te 
voeren: een verhaal over een man met een verstandelijke en emotionele 
beperking, die bijna continu vastgebonden is aan een muur, riep begin 
2011 veel reacties op. Wij, het publiek, werden gerustgesteld met de 
mededeling dat er een aparte woning voor hem gebouwd wordt.

Mimetische crisis

Mensen met ongekend grote macht zoals de media tycoon Rupert 
Murdoch aarzelen niet om, wanneer hun positie bedreigd wordt, zich-
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13.  De hel, dat zijn de Anderen 
Verstoting en navolging in Jean-Paul Sartre’s  

Met gesloten deuren1

Sonja Pos

Wie van ons heeft niet op een bepaald moment in zijn of haar leven al 
of niet terecht gemeend dat het de anderen waren die het bestaan tot 
een hel maakten? Wat ons is overkomen, is allemaal hun schuld. Pas 
later kan soms inzicht ontstaan in wat het eigen aandeel tot de betref-
fende situatie was. Een mens kan bovendien tot inkeer komen en ook 
in zijn gedachteleven ermee ophouden anderen tot zondebok te maken. 
Zolang we echter ‘de anderen’ als de ware boosdoeners beschouwen, 
blijven we er rustig mee doorgaan de betreffende personen ten minste 
symbolisch als de hel te beschouwen. We kunnen innerlijk doorgaan 
met beschuldigen, verwerpen en verdrijven. Zo blijven we de anderen 
tot zondebok maken, tot het ogenblik aanbreekt waarop we wakker 
worden en ons bezinnen op geweld en gewelddadige gedachten. 
 Wat kan zich echter voordoen wanneer in een concrete situatie 
iemand die ons kwaadgezind is, met geen mogelijkheid als zondebok 
kan worden verwijderd? Wat kan zich voltrekken als er geen uitweg 
is uit een situatie waarin personen die elkaar kwaad berokkenen, blij-
vend met elkaar zijn opgesloten? Deze problematiek blijkt op verras-
sende wijze te zijn verbeeld in het toneelstuk2 Huis clos ‘Met gesloten 
deuren’, uit 1944. Het werd voor het eerst opgevoerd in Parijs, eind 
mei 1944, en door een speling van het lot, drie weken voor de landing 
van de Geallieerden in Normandië. In deze tekst komt de spectacu-
laire zin voor die een gevleugelde uitdrukking zou worden. 

1.  De basis voor deze tekst wordt gevormd door een uitwerking van een deel 

van een lezing die ik gaf tijdens de cov&r conferentie in Saint-Denis (1998): 

“L’enfer, c’est les autres. Modèles-obstacles, doubles et processus mimétiques 

dans le théâtre de Jean-Paul Sartre, Samuel Beckett et Jean Genet.”

2. Sartre (1947/63).
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14.  Persona non grata 
Maatschappelijke uitstoting in de jaren tachtig

Els Launspach

Er schuilt iets wonderlijks in de wijze waarop een belangrijk persoon 
plotseling in ieders achting kan vallen. Koningsdrama’s behandelen 
het fenomeen, boeken en films. Het miraculeuze van de onverwachte 
val spreekt tot ieders verbeelding, want de angst om vanuit de collec-
tieve waardering opeens in niemandsland te belanden – en in het ver-
lengde daarvan als ‘slechterik’ te worden beschouwd – lijkt ingebak-
ken in de menselijke soort. Meestal gaat het om een grote overgang: 
van hoog naar laag, van gelukkig naar ongelukkig, van belangrijk 
naar schuldig. Zoals de Griekse tragedie het debat voor deze tran-
sitie gebruikt en Hollywood het rechtbankdrama, zo ontwikkelen 
hedendaagse televisiemakers eigen ‘formats’ om hoor en wederhoor 
te organiseren en de balans te doen doorslaan. Men tracht informatie 
te verschaffen en tegelijk zodanig dicht op de huid van de hoofdper-
soon te zitten dat het publiek de verandering als het ware ‘van bin-
nenuit’ kan meemaken, waardoor – op het niveau van entertainment 
– succes verzekerd is. 

Overtreding

Het allermooist is als de hoofdpersoon uiteindelijk tot inzicht, tot een 
bekentenis komt. Dan heb je drie dingen tegelijk: oplopende span-
ning, schuld en loutering (via het personage bij de toeschouwers), 
zodat we opgelucht verder kunnen met de dagelijkse gang van za-
ken, tevreden met de herstelde orde. Er is iemand gestraft, geofferd, 
ten onder gegaan. Met andere woorden, een dergelijk handelingsver-
loop is sacrificieel.1 In wat voor vorm dan ook, er valt veel uit zo’n 

1.  Zie voor deze term het artikel van Simonse “Het begrip crisis in het werk van 

René Girard”, in deze bundel. 
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15.  Your Fifteen Minutes of Fame 
Facebook en mimetische besmetting

Melanie J. van Oort-Hall

Ook ik ben inmiddels een van de meer dan zeshonderd miljoen leden 
van het sociale netwerk Facebook. Om dit getal in perspectief te zetten: 
het aantal leden overtreft nu de bevolkingen van de gehele Europese 
Unie. Ik werd lid omdat ik de contacten van mijn puberende dochter 
in de gaten wilde houden die ze onderhield met de bijna driehonderd 
vrienden die ze plotseling gekregen had. Als een detective dus. Toen ik 
me aanmeldde met mijn meisjesnaam, was ik al snel in contact met meer 
dan vijftig ‘vrienden’ die ik uit het oog was verloren sinds de middelbare 
school. Het fascineerde me en ik zat meteen uren achtereen te chatten 
met teruggevonden vrienden, die me bijpraatten over van alles en nog 
wat. En ook ik werd geobsedeerd door het fenomeen Facebook en ging 
om de paar minuten het net op om te kijken: is er weer iets ‘nieuws’?

We zijn allemaal Kaled Said. 

Facebook is een epidemie. Mensen gebruiken het voor verschillende 
doelen: tieners om een vriendje of vriendinnetje te vinden, anderen om 
contact te onderhouden met oude vrienden, en weer anderen om ideeën 
te verspreiden of evenementen te organiseren. Facebook speelt een be-
langrijke rol bij het opzetten van protestbewegingen, zoals recent in het 
Midden-Oosten.1 De directeur marketing van Google voor het Midden-
Oosten, Wael Ghonim, blies de Egyptische protestbeweging tegen het 
regime van Hosni Mubarak nieuw leven in door een Facebook pagina 
op te zetten onder de naam ‘We are all Kaled Said’, gewijd aan de za-
kenman uit Alexandrië die in 2010 werd vermoord terwijl hij in handen 
was van de politie. Met meer dan vierhonderdduizend volgers “speelde 

1. Zie het artikel van Mark Anspach elders in deze bundel. 
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16.  Model, obstakel, zondebok, bevrijder  
De vele gezichten van de leraar 

Erik Buys

Het zal je maar overkomen. Je geeft je derde jaar les. Na twee cha-
otische jaren van razendsnel wisselende interim-opdrachten, telkens 
weer nieuwe collega’s, en leerlingen die de draak met je steken omdat 
je toch maar ‘die tijdelijke’ bent, zit je eindelijk, op een zonnige mid-
dag, goedgemutst je boterhammen op te peuzelen in de lerarenrefter 
van de school waar je mag blijven. Je voelt je opgelucht, ‘gearriveerd’. 
Alsof je na een te lange marathon toch nog de eindstreep hebt be-
haald. Je collega’s zijn behulpzaam. Je leerlingen ‘handelbaar’. Een 
droom. En dan zegt de nestor uit het lerarenkorps plotseling: “Ze zijn 
zo braaf geworden.” 

Ik heb, als niet meer zo nieuwe leerkracht op een Belgische middel-
bare school, gemerkt welke negatieve invloed deze woorden uitoe-
fenden op de gemoedsgesteltenis van wie bij ons enkele jaren van 
‘marathonlopen’ achter de rug had. In de ogen van sommigen las ik 
lichte verbijstering. Anderen spraken, weliswaar gereserveerd, enige 
woorden van verontwaardiging. Daaruit bleek dat hun ervaring op 
andere scholen met ‘de jeugd van tegenwoordig’ moest aantonen dat 
leerlingen over het algemeen helemaal niet ‘braver’ waren geworden, 
en dat de klacht over een zogenaamd te grote volgzaamheid van som-
mige jongeren tot een luxeprobleem behoorde. De daaropvolgende 
discussie werd een kleine krachtmeting tussen voornamelijk jonge 
collega’s die vooral ‘in de ruimte’ ervaring hadden opgedaan en op 
verschillende plaatsen werkzaam waren geweest, en oudere collega’s 
die hoofdzakelijk hun strepen hadden verdiend ‘in de tijd’ door al 
jaren op dezelfde school les te geven. Eigenlijk had het dan ook geen 
zin dat beide partijen elkaar probeerden tegen te spreken. De ervaring 
van een verschil tussen ‘de ene plaats en de andere’ is immers anders 
dan de ervaring van een verschil tussen ‘vroeger en nu’. Hoewel het 
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17.  Uit zwanenlief en zondebok herboren 
Over mimesis en godstaal

Wiel Eggen 

Na een verwarrende studiemiddag over ‘mimetische theorie en chris-
tendom’ wacht me thuis een verrassing. Een collega heeft uit Frank-
rijk de heruitgave van Girards bundel over kunst voor me meege-
bracht1 en stelt me over Girard en Proust twee vragen die ik al te 
slordig prompt met nee beantwoord. Voor zichzelf heeft hij namelijk 
Prousts roman gekocht en een video met oude opnames van de bal-
lerina Anna Pavlova. De dans van de stervende zwaan op die video 
maakt hem nieuwsgierig: spreekt Girard ergens over die naam Swann 
en over de erotiek van de stervende zwaan? De “overeenkomst van 
erotiek en dood” doet Swann namelijk piekeren.2 De tweede vraag 
luidt: verwijst – de ommekeer – in de titel van zijn kunstbundel naar 
Girards eigen herboren geloof? Bevat zijn theorie in die zin een ver-
wijzing naar zijn naam René3 – ‘herboren’? 

Christendom zondebok?

Mijn dubbel nee wankelt als ik begin te vermoeden dat hier een 
antwoord kan liggen op die middagdiscussie, waar een uitspraak 
van Girard totaal vertekend werd door drie, hem welgezinde, vrou-
welijke taalkundigen. Zijn stelling dat het voor christen-zijn we-
zenlijk is om alle rivaliseren te mijden lokte een drievoudig protest 

1.  La conversion de l’art Girard (2008). Deze bundel bevat het artikel over 

Proust en Freud uit Girard (1978): “Proust et le mythe du narcisme”. Girards 

inspiratie komt vooral uit Prousts romancyclus À la recherche du temps perdu 

‘Op zoek naar de verloren tijd’ waarvan Un amour de Swann ‘Een Liefde van 

Swann’ deel uitmaakt.

2. Proust (1966): 168.

3.  René is in het Frans het voltooid deelwoord van renaître, ‘herboren worden’. 
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18. De rechter als mikpunt

Nico Keijzer

Inleiding 

Rechter en rechtspraak zijn tegenwoordig nogal eens mikpunt van 
kritiek. In deze bijdrage bezie ik dat verschijnsel in het licht van de 
theorie van René Girard. In paragraaf 2 vat ik zijn in dit verband 
relevante hypothesen kort samen, waaronder zijn stelling dat de rech-
ter ‘transcendentie’ behoeft. In paragraaf 3 schets ik globaal het he-
dendaagse verval van die transcendentie, en in paragraaf 4 behandel 
ik als illustratie daarvan de frequenter geworden toepassing van het 
instituut wraking. In paragraaf 5 extrapoleer ik de gedachten van Gi-
rard om enkele gevaren aan te wijzen waaraan rechter en rechtspraak 
thans blootstaan. In paragraaf 6 zet ik uiteen hoe daaraan wellicht 
tegemoet kan worden gekomen.1

Girard en de rechtspraak

De hedendaagse strafrechtspraak wordt door Girard in verband ge-
bracht met de offerrituelen van weleer. De toga’s van onze rechters 
herinneren aan de priestergewaden van toen. Offerrituelen stonden 
in verband met het zondebokmechanisme. Algemeen onbehagen in 
een groep kan zich ontladen doordat één persoon (het kunnen er ook 
meer zijn) mikpunt wordt van algemene agressie. Geweld dat zich an-
ders tegen haar leden onderling zou keren wordt naar die ene persoon 
afgewend.2 Vrede in de groep keert daardoor terug. Girard noemt dit 
het zondebok mechanisme. Dat mechanisme kan slechts werken bij de 

1.  Dank komt toe aan William van Braam, voor zijn waardevolle opmerkingen 

bij een eerdere versie van deze tekst.

2. Girard (1972/94): 10.
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