
 DISCUSSIE

 DE ROMANESKE WAARHEID BIJ RENE GIRARD 1

 door G. VANHEESWIJCK (Antwerpen)

 In het decembernummer van 1995 publiceerde Pieter Tijmes met zijn artikel De roma-
 ne ske waarheid een bijdrage in het Tijdschrift voor Filosofie waarin het denken van de
 Franse literatuurtheoreticus en antropoloog René Girard wordt voorgesteld 2. Bij mijn we-
 ten was nooit eerder in dit tijdschrift het œuvre van Girard systematisch behandeld en is
 al evenmin een boek van hem gerecenseerd * . Ongeveer gelijktijdig met de publicatie van
 Tijmes' artikel verscheen het laatste boek van Girard, Shakespeare, Les feux de l'envie in
 Nederlandse vertaling .

 Guido VANHEESWIJCK ( 1955 ) is hoofddocent Wijsbegeerte aan de UFSIA en de K.U. Leuven Campus Kortrijk.
 1. Met dank aan Jos Decorte en Paul Pelckmans voor hun kritische kanttekeningen bij een eerste versie van

 dit artikel.

 2. P. Tijmes, De romaneske waarheid, Tijdschrift voor Filosofie 57/1995, p. 667-691.
 3. In één 7VF-artikel wordt zijdelings naar Girard verwezen : zie T. VANDEVELDE, Schaarste en overvloed : een

 sociaalfilosofische reflectie over de milieucrisis, Tijdschrift voor Filosofie 54/1992, p. 16-41. In één Ti/F-recensie
 wordt vrij uitvoerig naar het girardiaanse gedachtengoed verwezen : zie J. DECORTE : recensie van W. Coolsaet,
 Autarkeia. Rivaliteit en zelfgenoegzaamheid in de Griekse cultuur, in Tijdschrift voor Filosofie , 57/1995,
 p. 344-6.

 4. Met die vertaling zijn nu alle zeven boeken van Girard voor de Nederlandstalige lezer bereikbaar. De boeken
 van Girard, waarvan ik in de tekst gebruik maak, worden aangeduid met de volgende afkortingen. Ik citeer telkens
 uit de Nederlandse vertalingen.
 MR : Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris, Grasset, 1961 . Nederlandse vertaling : De romantische
 leugen en de romaneske waarheid, Kampen, Kok Agora, 1986.
 VS: La violence et le sacré. Paris, Grasset, 1972. Nederlandse vertaling : God en Geweld. Tielt, Lannoo / Mimesis,
 1993.

 CS: Critiques dans un souterrain. Paris, Grasset, 1976. Nederlandse vertaling : Dubbels en Demonen. Tielt, Lan-
 noo /Mimesis, 1995.
 DCC: Des choses cachées depuis la fondation du monde. Paris, Grasset, 1978. Nederlandse vertaling : Wat vanaf
 het begin dertijden verborgen was ... Kampen, Kok Agora, 1990.
 SHAK: Shakespeare, Les feux de l'envie. Paris, Grasset, 1990. Nederlandse vertaling: Shakespeare. Het
 schouwspel van de afgunst. Tielt, Lannoo / Mimesis, 1995.
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 Dit laatste boek van Girard is een uitermate belangrijk boek om de evolutie van zijn hele
 œuvre in kaart te brengen. Niet alleen is het een aanrader, omdat het kwistig prachtige
 Shakespeare-citaten rondstrooit en een eigenzinnige, uitermate fascinerende (zij het voor
 velen betwistbare ) Shakespeare-interpretatie naar voren schürft, maar vooral omdat het de
 samenhang tussen de thematiek van Girards debuut MR en zijn opus magnum DCC ver-
 duidelijkt. In SHAK keert Girard immers terug naar zijn allereerste interesse, de moderne
 letterkunde : in het œuvre van Shakespeare leest hij niet alleen de scherpste inzichten in
 de mimetische aard van onze Verlangens, maar tevens een cultuurfïlosofische analyse op
 het breukvlak tussen de premoderne en de moderne cultuur.
 In zijn bijdrage gaat Tijmes uitdrukkelijk in op de problematiek rond de evolutie in Gi-
 rards œuvre en thematiseert hij daarbij de spanning tussen het eerste literatuurwetenschap-
 pelijke werk en het latere antropologische / cultuurfïlosofische œuvre. Bij de manier waarop
 hij die problematiek uiteenzet zou ik in deze bijdrage enkele kanttekeningen willen ma-
 ken. Girards Shakespeare- boek zal daarbij niet als enige, maar wel als belangrijkste leidraad
 fungeren. Het is dan ook niet mijn opzet om de juistheid van Girards Shakespeare-
 interpretatie aan te tonen ; wel om aan de hand van citaten uit zijn Shakespeare- boek de
 samenhang van zijn gedachtengoed in relief te plaatsen.

 CONTRADICTIES IN HET OEUVRE VAN GIRARD ?

 Het artikel van Tijmes heeft een dubbele structuur : het is zowel inleidend in het œuvre
 van Girard als kritisch ten opzichte van een aantal centrale Stellingen. De eerste drie
 paragrafen leveren interessant inleidend materiaal op (een toelichting van de mimetische
 hypothèse, een bespreking van een aantal intrigerende mimetische patronen, een voorstel-
 ling van het zondebokmechanisme). In de vierde paragraaf, een soort van overgang tus-
 sen het inleidende en het kritische gedeelte van zijn bijdrage, brengt Tijmes een aantal on-
 derscheidingen aan binnen de girardiaanse terminologie, die door Girard zelf niet worden
 gemaakt maar inspirerend kunnen werken bij de evaluatie ervan. De twee laatste paragra-
 fen bekijken het girardiaanse œuvre kritisch. In de vijfde paragraaf plaatst Tijmes de con-
 frontatie tussen een religieuze en een geseculariseerde wereldbeschouwing in het hart van
 Girards œuvre. Tegen die achtergrond onderscheidt hij bij Girard een dubbel motief :
 enerzijds het Verlieh tingsmotiefvMi de mime se als hermeneutische sleutel tot het men-
 selijk gedrag, anderzijds het religieuze motief, dat de mens karakteriseert als een wezen
 dat behoefte heeft aan transcendentie . In de zesde en laatste paragraaf laat hij zien hoe
 beide motieven (mímese en religie) een heel andere invulling krijgen in respectievelijk MR
 en DCC: in het eerste boek is er, aldus Tijmes, sprake van een spanning tussen mimese
 en transcendance déviée, in het tweede boek van een spanning tussen de zondebok en het
 bijbelse geloof. Juist die verschillende invulling zou dan aanleiding geven tot flagrante con-
 tradicties in het gedachtengoed van René Girard.
 Naar mijn mening is er geen sprake van contradicties in Girards œuvre, noch van een
 dubbele interpretatie van het Christendom. Tegenover de interpretatie van Tijmes zou ik
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 de Stelling naar voren willen schuiven dat DCC juist in het verlengde ligt van MR. Die Stel-
 ling wil ik in drie etappes verduidelijken. In een eerste etappe zou ik, aan de hand van het
 onderscheid tussen interne en externe bemiddeling, het onderscheid willen aanwijzen tus-
 sen Girards interpretatie van de werking van het zondebokmechanisme in een premoderne
 cultuur enerzijds en tijdens de Verlichting anderzijds. Eveneens vanuit een analyse van het
 onderscheid tussen interne en externe bemiddeling kan ik in een tweede etappe het on-
 derscheid aanduiden tussen religie en Christendom. Op die manier wil ik laten zien dat er
 van een spanning tussen de twee motieven die Tijmes aanhaalt geen sprake is. Tegen die
 achtergrond kan ik in een derde fase de eigenlijke betekenis van het concept 'romaneske
 waarheid' toelichten.

 I. Zondebokmechanisme, Verlichting, interne en externe bemiddeling

 Op p. 678 schrijft Tijmes : , , Als laatste patroon in de rij van de mimetische figuren moet
 men het zondebokmechanisme noemen. In Girards denken speelt deze figuur zelfs een
 centrale rol, ook al wordt er in MR nog niet van gerept. In zekere zin lost het zondebok-
 mechanisme de cultúrele problemen die voortkomen uit het mimétisme op. " De vaststel-
 ling dat Girard in MR er met geen woord over rept, is echter niet toevallig. Het zondebok-
 mechanisme speelt in de moderne cultuur, die Girard in Mi? via zijn analyse van vijf ro-
 mans in kaart brengt, immers een heel andere rol dan in een premoderne cultuur : in een
 moderne, niet-sacrale maatschappij heeft dit mechanisme geen eenheidsfunctie meer ; het
 is niet langer in Staat een nieuwe maatschappelijke ordening te stichten 5.

 Reeds in VS, meer bepaald in het zevende hoofdstuk waarin Girard de freudiaanse in-
 terpretatie van het Oedipuscomplex analyseert, heeft hij de verschillende werking van het
 zondebokmechanisme in een premoderne cultuur enerzijds en een moderne anderzijds
 helder omschreven . In het œuvre van William Shakespeare, levend op het breukvlak

 5. Zie Richard J. GOLSAN, Drieu, Céline : French Fascism, Scapegoating, and the Price of Revelation, Con-
 tagion , Journal of Violence, Mimesis, and Culture, 1/1994, p. 172 : ,, As Andrew McKenna explains in Violence
 and Difference , 'with the passing of the sacred order, of the sacred tout court, sacrifice becomes less and less ca-
 pable of uniting the community and therefore demands more and more victims [ . . . ] the decline of symbolic vi-
 olence brings an increase of real victims ; their quantity mounts in inverse proportion to the ritual efficacy of sac-
 rifice, and victimage appears more and more gratuitous'. "

 6. V ò , p. 189 : , , Indien de historische evolutie van de moderne samenleving emit bestaat de verschillen op
 te heffen, dan vertoont die nogal wat gelijkenis met alies wat we hier 'offercrisis' genoemd hebben. En in tal-
 rijke opzichten duikt de term modern inderdaad op als synoniem voor offercrisis. Toch moeten we vaststellen dat
 de moderne wereld er altijd weer in slaagt - weliswaar wankele - evenwichtsfasen terug te vinden. Dit gebeurt
 op niveaus van betrekkelijke indifferentiatie, gepaard met steeds intensere rivaliteiten die echter nooit intens ge-
 noeg zijn om die wereld te vernietigen. De analyses in de vorige hoofdstukken laten ons vermoeden dat de pri-
 mitieve samenlevingen zo'n toestand niet zouden overleven ; het geweld zou er buiten zijn oevers treden en op
 zijn hoogtepunt het mechanisme van de stichtende eenheid in gang steken waardoor meteen een of ander sterk
 gedifferentieerd systeem zou hersteld worden. In de westerse moderne wereld gebeurt zoiets nooit ; de ophef-
 fing van de verschillen schrijdt gradueel en gestadig verder en wordt zo goed en zo kwaad ais het kan geassimi-
 leerd door een gemeenschap die zieh geleidelijk tot de hele planeet uitbreidt. "
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 tussen de premoderne en de moderne cultuur, vindt Girard dit onderscheid met betrek-
 king tot de werking van het zondebokmechanisme op verschillende plaatsen terug. Uit zijn
 analyse van De koopman van Venetië schrijf ik de volgende zinnen over : , , We kunnen die
 ware Venetiaan, de man met de droefheid zonder oorzaak, als een toonbeeld van de mo-
 derne subjectiviteit beschouwen, getekend door een Sterke neiging om zieh als een slacht-
 offer te zien door de groeiende verinnerlijking van een zondebok-proces dat echter te goed
 begrepen wordt om zieh als een werkelijke gebeurtenis in de werkelijke wereld voor te
 doen. Het zondebok-proces is geneigd naar zichzelf terug te keren en een denkproces te
 worden. " 7

 Het paradigmatische voorbeeld van de groeiende ongeloofwaardigheid van het zonde-
 bokmechanisme voor de moderne mens leest Girard in het meest mysterieuze Shakespeare-
 stuk, Hamlet. Hamlets aarzeling om de moord op zijn vader te wreken is de uitdrukking
 van het moderne ongeloof in de werking van een letterlijk doorgevoerd zondebok-proces :
 ,,Zoals Hamlet 'schommelen' we tussen een totale wraak en totaal geen wraak. [ ... ] [We
 leven in] een hamletiaans niemandsland tussen de totale wraak en de totaal afwezige
 wraak, de typisch moderne ruimte waar alles een nasmaak van verbasterde wraak krijgt. " 8
 Dat het zondebokmechanisme anders werkt in een moderne dan in een premoderne sa-
 menleving, is binnen het kader van Girards théorie bijna voor de hand liggend. Het heeft
 alles te maken met de verschillende wijzen waarop de mimetische bemiddeling zieh in de
 twee eultuurprojeeten voltrekt : een premoderne cultuur wordt, aldus Girard, gekenmerkt
 door externe of verticale bemiddeling ; een moderne cultuur door interne of horizontale
 bemiddeling. Van externe bemiddeling is er sprake wanneer de (geestelijke) afstand tussen
 het bereik van het subject en dat van de bemiddelaar zo groot is, dat ze elkaar niet raken.
 Van interne bemiddeling is er sprake wanneer die afstand zo gering is, dat de invloeds-
 sferen elkaar min of meer overlappen. 9 In beide soorten van bemiddeling zit nog een
 tweede verschil. Het premoderne subject van de externe bemiddeling erkent ruiterlijk dat
 het in zijn begeerte een model navolgt. Bij de interne bemiddeling ontkent het moderne,
 begerende subject daarentegen hardnekkig de oorsprong van zijn begeerte : juist omdat
 het model rivaal wordt, verbergt het subject zijn navolging. De interne bemiddeling werkt,
 aldus Girard met een verwijzing naar Dostojewski's Herinneringen uit het ondergrondse ,
 ondergronds.
 Tijmes gaat uitvoerig in op het verschil tussen beide vormen van bemiddeling
 (p. 671-673 ), maar belicht er slechts het eerste aspect van. Het tweede aspect ( 'openlijk'
 versus 'ondergronds' ) is echter onontbeerlijk voor een juist begrip van Girards visie op de
 moderniteit. Vanuit een analyse van wat Girard schrijft in Mi? en in SHAKk&n dit 'on-
 dergrondse' kenmerk van de interne bemiddeling in verband gebracht worden met zijn
 interpretatie van de Verlichting.
 Interne bemiddeling met haar rivaliteit en de erbij hörende gevoelens van naijver, ja-
 loezie en haat kunnen immers pas echt doorbreken als de mogelijkheid van gelijkheid

 7. SHAK, p. 345.
 8. SHAK, p. 390-392.
 9. Cf. MR, p. 13.
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 tussen subject en model wordt gecreëerd, dus bij de aanvang van de moderne tijd. Girard
 wijst er dan ook met nadruk op dat hoe grot er de gelijkheid wordt, hoe meer de gevoelens
 van haat, afgunst, frustratie en de daaruit voortkomende agressie zullen toenemen en hoe
 moeilijker daardoor de maatschappij psychologisch leefbaar wordt. De vruchten van de in-
 terne mimetische begeerte verzuren, naarmate de maatschappelijke gelijkheid voort-
 schrijdt.

 In SHAK brengt hij die overgang tussen beide vormen van bemiddeling uitdrukkelijk
 in verband met wat hij een , , crisis of Degree ' ' noemt 10 : , , De zelfvernietiging van Degree

 werpt een nieuw licht op het ongelooflijke gemak waarmee de 'siechte' interne bemidde-
 ling de plaats inneemt van de 'goede' externe bemiddeling en haar zonder enig uitstel ver-
 vangt. Als ultieme verklaring, die geenszins een verklaring is, kunnen we enkel herhalen
 dat de twee soorten bemiddeling, de goede en de siechte, in werkelijkheid een en dezelfde
 mimesis zijn, en dat ze ongeveer gelijkaardig te werk gaan. Het enige verschil schuilt in
 de aan- of afwezigheid van wat juist het verschil uitmaakt, met name Degree. " n Kort-
 om, terwijl men in premoderne culturen met alle mogelijke middelen interne bemidde-
 ling trachtte te voorkomen, omdat zij de , , crisis of Degree " in de hand werkte, wordt ze
 in een moderne cultuur juist vrijgelaten.

 Omdat de interne bemiddeling zieh echter onbewust / ondergronds voltrekt, beschouwt
 de moderne mens zieh als een autonoom individu, dat zieh heeft losgemaakt van de aan-
 trekkingskracht van de mimetische begeerte. Hij beseft niet dat de mimetische begeerte
 zieh bij het moderne individu juist op een heel andere manier ( 'intern' in plaats van 'ex-
 tern' ) manifesteert. Juist dit onvermogen om de kracht van de interne bemiddeling, diep
 in zichzelf , te erkennen noemt Girard de , , romantische leugen ' ' : het is de leugen van het
 zieh autonoom wanende individu die de romantiek met de Verlichting deelt.

 In MR laat Girard, aan de hand van de evolutie van de westerse roman, dan ook zien hoe

 in de moderne westerse beschaving - , , een wereld van gelijkheid " - de modellen en ri-
 valen zieh vermenigvuldigen, de stabiliteit geleidelijk teloorgaat, de versplintering van het
 subject zieh gaandeweg doorzet en het leven daardoor psychologisch moeilijker leefbaar
 wordt. In girardiaanse termen heet het dan dat de externe bemiddeling de plaats ruimt
 voor interne bemiddeling

 Deze evolutie bereikt, aldus Girard, in de Europese literatuur haar hoogtepunt met het
 œuvre van Proust en Dostojewski. Bij Proust verliest de menselijke persoonlijkheid haar
 eenheid en stabiliteit, die in vroegere romans wel werden bedreigd, maar nooit verdwe-

 10. De vertaler, Michel Perquy, geeft voor ,, crisis of Degree" geen Nederlands equivalent. ,,Het begrip 'crisis
 of Degree' dat vooral in de ontleding van Troilus en Cressida aan bod komt, is een sleutelbegrip in dit werk. Wat
 de vertaling betreft kunnen we aarzelen tussen : crisis van de hiérarchie, crisis van het verschil, crisis van de dif-
 ferentiële orde. Het leek ons de beste oplossing de term 'crisis of Degree' te behouden" (SHAK, p. 483 ).

 11. SHAK, p. 257.
 12 . MR, p. 84-85 : , , Naarmate de bemiddelaar dichterbij komt, versplintert de eenheid in veelheid. [ . . . ] Hij

 (de moderne mens) is tegelijk één en velen. Deze atomisering van de persoonlijkheid is het eindstadium van de
 interne bemiddeling. [...] In de interne bemiddeling ligt de waarheid van het moderne. "
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 nen 13. Bij de dostojewskiaanse held, de 'man uit het ondergrondse', bereikt de versplin-
 tering het ultieme stadium van de crisis 1 .
 Maar reeds bij Shakespeare en vooral in Hamlet, zo steh Girard in zijn laatste boek, is
 die moderne versplintering prominent aanwezig : , , In dit niemandsland is het niet langer
 mogelijk wat dan ook te definieren. leder handelen, iedere beweegreden is eerder zijn te-
 gengestelde dan zichzelf . Dat Hamlet de gelegenheid laat liggen om Claudius te vermoor-
 den terwijl hij in gebed is, kan net zo goed van een gebrek aan wilskracht als van sluwe be-
 rekening getuigen. Het kan als een instinctmatig gebaar van menselijkheid of als geraffí-
 neerde wreedheid beschouwd worden. Hamlet zelf weet het niet. De crisis van Degree treft
 ook de intiemste uithoeken van het individuele geweten. " 15
 In tegenstelling tot wat Tijmes schrijft (p. 687 ; p. 689), tapt Girard dan ook niet uit
 het vaatje van de Verlichting wanneer hij de verborgen mimetische motieven van het men-
 selijk gedrag wil ontsluieren. Integendeel, Girard bekritiseert juist de antropologische pre-
 missen van de Verlichting vanuit zijn basishypothese van de alomtegenwoordige mime-
 tische begeerte. Dat Girard nergens uit het vaatje van de Verlichting tapt, maar juist uiterst
 kritisch Staat ten opzichte van de Verlichting, blijkt daarenboven uit talloze passages in zijn
 Shakespeare-boek waarvan ik het meest uitgesproken voorbeeld citeer : , , De enge rede van
 de Verlichting is en blijft een dochter van de stichtende moord. Naargelang onze eigen mi-
 metische crisis erger wordt, zijn we gedwongen om die rede breder te gaan opvatten, in-
 dien we tenminste aan nihilisme of waanzin willen ontsnappen. We hebben Shakespeare
 meer nodig dan welke moderne filosoof ook. " 16
 Siech ts vanuit de Stelling dat de mimetische begeerte alomtegenwoordig is, zowel in een
 premoderne als in een moderne cultuur, maar zieh op een verschillende wijze manifesteert,
 kan daarenboven het centrale onderscheid dat Girard maakt tussen religie en Christendom
 worden belicht. Dit onderscheid blijft, naar mijn mening, bij Tijmes onderbelicht.

 II. RELIGIE, CHRISTENDOM, INTERNE EN EXTERNE BEMIDDELING

 In zijn 7VF-bijdrage thematiseert Tijmes het onderscheid tussen religie en Christendom
 nergens, ook al gaat hij op sommige plaatsen impliciet van dit onderscheid uit. In een vroe-
 ger artikel, waarvan de teneur nauw aansluit bij zijn 7VF-bijdrage, gaat hij wel expliciet

 13. MR, p. 83-84 : ,, De door de opeenvolgende bemiddelingen geprojeeteerde 'werelden' noemt Marcel Proust
 'Ikken'. De 'Ikken' zijn volledig van elkaar gescheiden, ze zijn niet in Staat vroegere 'Ikken' terug te roepen of
 toekomstige 'Ikken' te voorvoelen. [...] Deze 'ontleding van de persoonlijkheid', waar de eerste lezers van Marcel
 zieh zorgen over maakten en aan ergerden, hebben we te danken aan de vermenigvuldiging van de bemidde-
 laars. "

 14. MR, p. 84 : ,, De opeenvolging van bemiddelaars gaat bij de man uit het ondergrondse zo snel dat men
 niet meer kan spreken van verschillende 'Ikken' . [. . .] De man uit het ondergrondse wordt zelfs vaak door meerdere
 bemiddelaars tegelijkertijd verscheurd. leder moment van zijn bestaan is hij voor iedereen die hij ontmoet een
 verschillend iemand. Dit is de polymorfie van de dostojewskiaanse mens die alle critici hebben opgemerkt. "
 15. SHAK,p. 388.
 16. SHAK, p. 290. Zie ook p. 287, p. 289, p. 297.
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 op dit onderscheid in. In DCC verschijnt, 20 schrijft Tijmes daarin, ,,het inzicht dat hij
 aan de bijbel heeft ontleend als maatgevend en noemt hij zijn denken wezenlijk reli-
 gieus " . 17 Deze passage voorziet hij van een voetnoot : , , Voor puristen is deze aanduiding
 onjuist. Religie Staat op één lijn met en is identiek met het sacrifkiële denken. Dat den-
 ken wil hij juist overwinnen. Volgens zijn eigen terminologie zou hij zijn denken als bij-
 bels of eventueel als christelijk moeten kwalificeren. " 18
 Niet alleen voor puristen is de aanduiding 'religieus' onjuist. Het onderscheid tussen

 religie en Christendom Staat immers in het centrum van Girards denken en moet daarom,
 bij elke interpretatie van de betekenis van Girards œuvre, in rekening worden gebracht.
 Nu moet dit onderscheid niet alleen in verband worden gebracht met het onderscheid tus-
 sen interne en externe bemiddeling, maar vooral met een onderscheid binnen de externe
 bemiddeling zelf .
 Ik citeer opnieuw de zin uit het Shakespeare-boek, waarmee Girard de overgang tussen

 een premoderne en een moderne cultuur omschrijft : , , De zelfvernietiging van Degree
 werpt een nieuw licht op het ongelooflijke gemak waarmee de 'siechte' interne bemidde-
 ling de plaats inneemt van de 'goede' externe bemiddeling en haar zonder enig uitstel ver-
 vangt. " 19 Die zin is, losgeweekt uit de context waartoe hij behoort, uitermate mislei-
 dend. Hij suggereert immers dat Girard de 'siechte' interne bemiddeling opnieuw wil in-
 ruilen voor de 'goede' externe bemiddeling en een soort van retro-denken predikt naar de
 premoderne tijd. Wie DCC kent, weet dat zoiets allerminst Girards opzet is. Het probleem
 is echter dat hij in DCC nergens uitdrukkelijk de mogelijke variaties binnen de externe be-
 middeling thematiseert. Daarom blijf ik even stilstaan bij een passage uit zijn Shakespeare-
 boek die één van de weinige passages is waarin dit wel gebeurt.
 In zijn analyse van A Winter's Tale plaatst Girard de twee protagonisten, Leontes en

 Hermione, tegenover elkaar en brengt hun verhouding in verband met de problematiek
 van de verhouding tussen interne en externe bemiddeling. Omdat A Winter's Tale zo een
 centrale plaats inneemt in Girards analyse, citeer ik hier uitvoerig : , , Wintersprookje be-
 vat wellicht een vorm van zelfkritiek die echter veeleer tot een herziening dan tot de ver-
 werping van de mimetische wet uitnodigt. Hermione is al bij al zo mimetisch als haar man
 denkt, maar niet op de manier die hij zieh verbeeldt. Leontes kan zieh niet voorstellen dat
 de interne bemiddeling kan omzeild worden als mensen niet door sociale of cultúrele
 obstakels gescheiden worden. Leontes zelf is trouwens ook de enige in deze driehoek die
 dit scenario bevestigt ! De bemiddeling is voor Hermione niet intern in de gewone bete-
 kenis : zij blijft zuiver, onschuldig, vol eerbied voor de rechten en plichten van de drie part-
 ners - en toch is ze ook niet extern. Op het ogenblik dat Leontes' jaloezie wakker wordt,
 gaan Polixenes en Hermione zoals broer en zus vertrouwelijk met elkaar om, en dit gebrek
 aan inhibitie versterkt in hoge mate Leontes' jaloezie. De kracht die hier een dam op werpt
 tegen de helse gevolgen van een ontketende mimesis, schuilt vooral in Hermione zelf, in

 17. P. TljMES, De twee hypothesen van Girard, in : W. VAN BEEK (red. ), Mímese en geweld. Beschouwingen
 over het werk van René Girard. Kampen, Kok Agora, 1988, p. 41.
 18. P. Tijmes, I.e., p. 51.
 .art fiT T i Y r ä - - m

 iy. ÒM/ÌK, p. ¿il.
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 haar gezond verstand, haar geestelijke adel, haar verstandig gebruik van de vrijheid waar-
 over ze beschikt. Er is geen greintje bovarysme in haar aanwezig. Hermione verdient van-
 wege haar authenticiteit meer bewondering dan de gewoonlijk bewonderde vrouwen bij
 Shakespeare. Ophelia, Julia en andere Desdemona's genieten in onze ogen een mimeti-
 sche aura van een meer dan bedenkelijke oorsprong. " 20
 De tussenpositie tussen externe en interne bemiddeling die Girard hier beschrijft, werkt
 verhelderend om het onderscheid tussen religie en Christendom toe te lichten. Het reli-
 gieuze model van de externe bemiddeling, het heilige van de religie is uiteindelijk zelf al-
 tijd een gewelddadige instantie. De religieuze 'god' kluistert de mens aan een onheilspel-
 lende macht waarvan hij de wreedaardige, menselijke oorsprong niet kent : een macht van
 zogenaamd goddelijke oorsprong, die het geweld alleen maar kan bedwingen door zelf tel-
 kens offers te eisen. Zo een religie is het Christendom niet : waar het religieuze model (de
 geofferde zondebok) de mimetische begeerte kanaliseert, wil de God van het Christendom
 de mimetische begeerte juist ontmaskeren. Het Christendom is een (vaak fout begrepen)
 aanklacht tegen elke vorm van mimetische begeerte, zowel in de externe als in de interne
 variant ervan.

 Tegen deze achtergrond kan de evolutie in het œuvre van Girard helder in kaart wor-
 den gebracht. Op die manier wordt tevens duidelijk dat er van de door Tijmes aangeduide
 spanning en van de zogenaamd dubbele betekenis van het Christendom geen sprake is. Het
 is daarentegen zo, dat Girard zowel in zijn vroeger als in zijn later werk de potentiële ge-
 varen, inherent aan de mimetische begeerte, in haar diverse vormen, doorlicht.
 In MR laat Girard zien hoe de mimetische begeerte vanaf de moderne tijd wordt vrij-
 gelaten en zieh manifesteert in de vorm van een interne of horizontale bemiddeling.
 Vanuit die analyse ontmaskert hij de bedrieglijkheid van het autonomiestreven van de Ver-
 lichting. Tijmes beweert dan ook, zoals eerder aangestipt, ten onrechte dat Girard in MR
 ,, als het ware uit twee vaatjes tapt, het vaatje van de Verlichting (mimese als ontsleute-
 ling van het menselijk gedrag) en dat van de christelijke religie (de mens is gekarakteri-
 seerd door een besoin de transcendance}. Dit zijn twee vaatjes, terwijl Girard de opvatting
 huldigt slechts uit één te tappen " (p. 687 ).
 In DCC laat Girard zien hoe de mimetische begeerte in de premoderne beschavingen
 wordt gekanaliseerd en ze zieh manifesteert in de vorm van een externe of verticale bemid-
 deling, die altijd uitloopt op het zondebokmechanisme. Vanuit die analyse ontmaskert hij
 de bedrieglijkheid van de premoderne religiositeit en het godsbeeld dat eraan inherent is.
 Tijmes beweert dan ook ten onrechte dat Girard in DCC , , ofschoon hij alle goden in het
 voetspoor van de Verlichting over de kling heeft gejaagd, [ . . . ] onbekommerd [ blijft] spre-
 ken over de christelijke God. Dit maakt de indruk dat hier de schoen weer wringt"
 (p. 689). Nergens in DCC ,, worden de motieven van de Aufklärung en het christelijk ge-
 loof samengesmolten tot één " ( p. 689-690 ) en , , verändert de interpretatie van het christe-
 lijk geloof per hypothèse" (p. 690). Het is veeleer zo dat Girard zowel in MR als in DCC
 de mimetische begeerte ontmaskert en tegenover die mimetische begeerte telkens de

 20. SHAK, p. 248-429.
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 ontmaskerende functie van het Christendom plaatst. In het eerste geval gaat het om de ont-
 maskering van de moderne horizontale bemiddelingsvariant van de mimetische begeerte,
 in het tweede geval om de premoderne verticale bemiddelingsvariant ervan. De rol van het
 Christendom is in beide gevallen even duidelijk : zij wil de destructieve kracht van de mi-
 metische begeerte, in welke gedaante dan ook, aan de kaak stellen.
 Indien er sprake is van een spanning in het œuvre van Girard, dan situeert die zieh bin-

 nen het begrip mimese zelf. Voor wie het hele œuvre van Girard overziet, dringt de vraag
 zieh immers op of er bij hem geen sprake is van een mimesis in tweevoud, een mimese van
 de begeerte naar erkenning enerzijds en een mimese van het geweld anderzijds ? 21
 Ook al behandelt Girard inderdaad twee verschillende problemen, het vermijden van

 het geweld en het zoeken naar erkenning, dan nog, denk ik, is in beide gevallen de term
 mimese op zijn plaats. Wat Girard immers laat zien is dat de mimetische kracht in elke pé-
 riode werkzaam is maar juist vanaf de moderne tijd, door het wegvallen van de premo-
 derne, op religieuze verordeningen gebouwde categorieën, met een heel nieuw probleem,
 dat van de menselijke identiteit en de zoektocht naar erkenning wordt geconfronteerd.
 In een premoderne eultuur versehenen identiteit en erkenning nauwelijks als een pro-

 bleem, omdat sociale erkenning was verbonden met een sociaal bepaalde identiteit die ge-
 baseerd was op door iedereen aanvaarde sociale categorieën. Juist met een moderne 'van
 binnenuit gegenereerde persoonlijke identiteit' is dit niet langer het geval : de erkenning
 moet hier worden veroverd, wat de mogelijkheid van een mislukking inhoudt. Wat dus
 met de moderne période opkomt, is niet de behoefte aan erkenning, maar de voorwaarde
 waaronder ze kan mislukken. Daarom ook wordt de ( mimetische ) zoektocht naar erken-
 ning in de moderne eultuur als behoefte erkend en als zodanig gethematiseerd.
 Ook in dit verband steh zieh het probleem dat Girard ternauwernood de band tussen

 beide vormen van mimese (mimese van de begeerte en mimese van het conflictueuze ge-
 weld) heeft gethematiseerd. Daarom ook dat ik hier opnieuw blijf stilstaan bij de enige
 passage, waarin dit wel gebeurt. Bij de bespreking van Julius Caesar verwoordt Girard kern-
 achtig tegelijk de verschillen tussen beide vormen van mimese en hun gemeenschappelijke
 oorsprong : , , Terwijl de mimesis van de begeerte onenigheid betekent tussen degenen die
 niet samen het object kunnen bezitten dat ze samen begeren, schept de mimesis van het
 conflict solidariteit tussen degenen die samen dezelfde vijand kunnen bestrijden en er zieh
 weder zij ds toe verbinden dit metterdaad te doen " 22 [...],, Als ultieme verklaring, die
 geenszins een verklaring is, kunnen we enkel herhalen dat de twee soorten bemiddeling,
 de goede en de siechte, in werkelijkheid een en dezelfde mimesis zijn, en dat ze ongeveer
 gelijkaardig te werk gaan. Het enige verschil schuilt in de aan- of afwezigheid van wat juist
 het verschil uitmaakt, met name Degree. ' '

 21. Zie P. PelckmaNS, Geweld en bevestiging bij René Girard, in H. Berghs (red. ), Denk-wijzen 8, Leu-
 ven, Acco, 1993, p. 56 : ,,De traditionele maatschappijen, zagen we, moeten zieh indekken tegen een mime-
 tische uitbreiding van het geweld ; de moderne psychopathologie heeft harerzijds te maken met de illusies en de
 impasses van het mimetisch verlangen. De vraag is of de gemeenschappelijke term 'mimetisch' , die daarmee zowat
 het ei van Columbus van de menswetenschappen wordt, in beide contexten dezelfde betekenis bewaart. "
 22. SHAK, p. 261.
 23. SHAK, p. 257.
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 III. ROMANESKE WAARHEID

 Slechts vanuit een inzicht in de samenhang tussen de verschillende basisconcepten van
 Girards œuvre kan een duidelijke omschrijving van het concept 'romaneske waarheid' wor-
 den gegeven. Alhoewel bij Tijmes het begrip 'romaneske waarheid' als titel fungeert, om-
 schrijft hij het zeer minimalistisch : ,, Zijn selectie van romans - die begint bij Cervan-
 tes en eindigt bij Dostojewski - noemt hij romanesk omdat deze romans de aanwezigheid
 van het model of de bemiddelaar bij het begeren onthullen" (p. 669). In een voetnoot
 op dezelfde pagina geeft hij een toelichting bij deze omschrijving : , , Later zal Girard ro-
 mantisch de zelfinterpretatie van mensen noemen waarin hun begeerten worden gezien
 als eigen, oorspronkelijk, authentiek, etc. Het romaneske denken daarentegen gaat veel-
 eer uit van het leven als een permanent leerproces, waarin mensen zijn aangewezen op el-
 kaar voor hun bestaan. Dit denken vooronderstelt de afhankelijkheid van de menselijke
 begeerten. "

 Een dergelijke omschrijving verwijst slechts naar het uitgangspunt van een romaneske
 attitude, nergens naar het resultaat van die houding. Met andere woorden, Tijmes om-
 schrijft wel de term 'romanesk', maar nergens de 'romaneske waarheidservaring' . Het
 hoeft dan ook niet te verwonderen dat hij, voor zijn omschrijving, slechts teruggrijpt naar
 het eerste hoofdstuk van MR . In het slothoofdstuk van datzelfde boek spreekt Girard
 echter van het begrip 'romaneske waarheid' , waarvan de draagwijdte heel wat verder reikt
 dan wat de omschrijving van Tijmes suggereert 25.

 In CS geeft Girard de meest uitgesproken definitie van het concept 'romaneske waar-
 heid' , die nauw aansluit bij zijn omschrijving ervan in het slothoofdstuk van MR. Ik citeer
 uit zijn analyse van het œuvre van Dostojewski : , , In het essay over Dostojewski beweer ik
 verder dat het christen-zijn van de schrijver niet gescheiden kan worden van zijn romaneske
 ervaring [...]. Het Christendom is geen postulaat dat ergens buken het œuvre Staat, geen
 soort bezwering die van buken uit de inhoud van het œuvre bepaalt. Het is de romaneske
 ervaring, de ervaring van de breuk, die in verband gebracht wordt met het Christendom
 en die meer en meer binnen dat kader geïnterpreteerd kan worden. Ook in deze context
 steunen we nook op biografische gegevens die losstaan van het œuvre. Zoais men over de
 romaneske ervaring kan en moet spreken zonder de teksten te overstijgen, kan en moet
 men spreken over het christen-zijn van Dostojewski. Voor wat ons interesseert, zijn beide
 zaken immers gelijk. [ . . . ] Wanneer men Dostojewski wegrukt uit zijn christen-zijn, vervalt
 men in vooroordelen, daar men op een arbitrake wijze afziet van elementen die nodig zijn
 om zijn œuvre te begrijpen. " In zijn laatste boek, meer bepaald in zijn analyse van

 24. MR, p. 20.
 25 . MR, p. 262 : , , Aile romaneske slothoofdstukken zijn bekeringen. [ . . . ] De metafysische begeerte bewerkstel-

 ligt een bepaalde relatie met de ander en een bepaalde relatie met jezelf . De authentieke bekering bewerkstel-
 ligt een nieuwe relatie met de ander en een nieuwe relatie met jezelf" ; MR, p. 276 : „ En ten slotte zouden we
 begrijpen dat het christelijk symbolisme universeel is, want alleen dat is in staat de romaneske ervaring te mel-
 den. "

 26. CS, p. 18-19-
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 A Winter's Tale, brengt Girard in analoge bewoordingen opnieuw de romaneske waarheid
 in verband met de waarheid van het Christendom 27. Voor Girard is de ervaring van de ro-
 maneske waarheid, de uiteindelijke bekroning van de romaneske houding, identiek aan
 de doorleefde ervaring van de waarheid van het Christendom.

 IV. Christendom als zondebok ?

 Graag wordt Girard voorgesteld als een dissident christen, die de ethische dimensie van
 het Christendom tegen het licht houdt, maar het transcendente aspect ervan verwaar-
 loost 28. Wat ironisch vertelt Girard in een recent interviewboek, Quand ces choses com-
 menceront, aan Michel Tréguer dat dit vaak met de beste bedoelingen wordt gedaan. Een
 auteur, die zieh duidelijk als een christen profileert, wordt niet altijd au sérieux genomen.
 Velen, die een eindweegs met hem meegaan, hebben hem in bescherming willen nemen
 door hem een 'dissident christen' te noemen 29.

 Die houding is inderdaad typisch voor een bepaalde benadering van het gedachtengoed
 van Girard. Girards openlijke stellingname met betrekking tot de uniciteit van het
 Christendom lijkt voor velen onhoudbaar. Iedereen heeft natuurlijk het recht om dit te vin-
 den, maar het gevaar is dan wel groot dat aan de eigenlijke intuïtie van Girards œuvre van-
 uit een 'niet-christelijke' lezing onrecht wordt aangedaan. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de
 vertaling van La violence et le sacré. De titel van de voor het overige uitstekende Neder-
 landse vertaling luidt : God en geweld. 'God' en 'het heilige' zo wordt daarmee ten on-
 rechte gesuggereerd, zouden identiek zijn : in het gedachtengoed van Girard staan beide
 juist lijnrecht tegenover elkaar. Die suggestie wordt nog versterkt door de titel van de

 27. SHAK, p. 461-2, p. 464 : ,, In Mensonge romantique et venté romanesque heb ik die symbolische ontkno-
 pingen conversions romanesques genoemd, wellicht een misleidende definitie omdat het fenomeen elk literair
 onderscheid overstijgt en niet beperkt blijft tot de roman. In de ontknoping van Wintersprookje vind ik een mooi
 en meteen uitzonderlijk voorbeeld van dit soort creatieve bekering, niet enkel vanwege zijn schoonheid maar
 vooral door zijn buitengewoon symbolische kracht, meesterlijk ondersteund door het genie van zijn schepper,
 die de passende dramatische middelen weet uit te vinden. [. . .] Zelfs indien deze ontknoping niet van uitgesproken
 religieuze aard is, dan nog is de gelijkenis met de taferelen van de verrijzenis in de evangeliën te opvallend om
 aan het toeval te worden toegeschreven. [. . .] De openbaring van het offer als een moord is niet alleen de waar-
 heid over Othello, ze is de waarheid owtt Julius Caesar, de waarheid over ¿edere tragedie, de ultieme waarheid
 over de sacrificiële cultuur, de waarheid die tot een vollediger inzicht komt in Wintersprookje dan in welk an-
 der stuk ook, de hoogste waarheid die Shakespeare ooit ontdekte, en die we ook in de evangeliën aantreffen. "

 28. I. LOGIE, De vloek van de begeerte, Nieuw Wereldtijdschrift, 9/ 1992, p. 57 : ,, Maar de poppen gingen
 pas echt aan het dansen toen Girard in 1978, in het interviewboek Des choses cachées depuis la fondation du
 monde, resoluut de weg van het Christendom opging, zij het dan dat hij aan zijn geloof een hele persoonlijke,
 haast dissidente inhoud gaf ".

 29. M. Tréguer, Quand ces choses commenceront ... Entretiens avec Michel Tréguer, Paris, Arléa, 1994: ,,11
 y a des gens très bien intentionnés à mon égard et conventionellement anti-chrétiens qui veulent à tout prix faire
 de moi, pour défendre ma réputation dans les milieux intellectuels, un hérétique à tout crin, un ennemi farouche
 du 'christianisme historique' , prêt à poser des bombes dans tous les bénitiers " (p. 195 ).
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 overigens verdienstelijke Girard-inleiding, God heeft echt bestaan . Want de 'God'
 waarnaar de auteur verwijst, is het heilige, het sacrale in de religie, dat tegelijk het geweld
 weert en fundeert. Een dergelijke 'God' heeft in de ogen van Girard, niets met de christe-
 lijke God te maken 31.
 Wanneer Tijmes zijn overigens interessant onderscheid tussen sociale bemiddeling en
 mimese ter sprake brengt (p. 681-684 ), omschrijft hij de introductie van dat onderscheid
 als volgt : , , Wellicht vertegenwoordigde deze interpretatie van mij een poging Girard sa-
 lonfähig [mijn cursivering] te maken, maar mijns inziens wordt Girards boodschap op
 deze manier verraden " (p. 684 ). Waarom maakt hij dan dat onderscheid ? Ik laat opnieuw
 Tijmes aan het woord : , , het belang van de onderscheiding tussen sociale bemiddeling en
 mimese had voor mij een praktische strekking. Indien men overtuigd is van de nefaste ge-
 volgen van mimetische processen in onze cultuur, dan moet men nadenken hoe men deze
 zou kunnen mitigeren. Mijn pleidooi kwam op het volgende neer : zorg dat het mogelijk
 is dat mensen zieh uit de pathologie van de mimese terugtrekken en zieh ophouden bin-
 nen het evenwicht van de sociale bemiddeling" (p. 684).
 Ook Girard roept op om ons los te maken uit de pathologie van de mimese. Maar die
 oproep vooronderstelt ondubbelzinnig dat de enige mogelijkheidsvoorwaarde tot het
 welslagen ervan ligt in een 'antropologische bekering' . Om aan de pathologie van de mi-
 mese te ontkomen is een antropologische bekering onontbeerlijk : slechts vanuit de evan-
 gelische inspiratie, vanuit de 'mimese vanjezus', kunnen zowel de gewelddadige 'oplos-
 sing' van de sacrificiële religies als de institutionele bemiddelingsvormen van de moderne
 Verlichting worden ontmaskerd 32.
 Nogmaals, je hoeft het niet eens te zijn met Girards cultuurantropologische analyse. Het
 grootste bezwaar dat men tegen Girard, mijn inziens, kan inbrengen is dat hij de 'legiti-
 miteit van de moderne tijd' miskent ^ '. Girard leest, vanuit zijn hypothèse van de alom-
 tegenwoordige mimetische begeerte, de overgang van de premoderne naar de moderne
 cultuur als een transformatie van een in wezen onveranderlijk gegeven : de vroegere, ver-
 ticaal georiënteerde eschatologie is wel vervangen door een horizontaal, op de wereld ge-

 30. Jan POPULffiR, God heeft echt bestaan. Met René Girard naar een nieuw mens- en wereldbeeld. Mime-
 sis, 1993.

 31. Cf. R. GIRARD, Mythologie, geweld en Christendom, in : P. PELCKMANS, G. VANHEESWIJCK (red. ), René
 Girard. Het labyrint van het verlangen. Kapellen, Pelckmans - Kampen, Kok Agora, 1996, p. 13-30 ; L. VAN
 Bladel, Geweld, religie, cultuur en Christendom volgens René Girard, in : Christelijk geloof en maatschappij-
 kritiek. Evangelie-Marx-Marcuse-Baudrillard-Girard. Antwerpen / Amsterdam, De Nederlandsche Boekhandel,
 1980, p. 93-116; G. VANHEESWIJCK, God en Girard, Streven, mei 1994, p. 460-464.

 32. Ik ben het dan ook niet eens met de weergave van Girards basisintuïtie door Toon Vandevelde, wanneer
 hij schrijft zieh te laten inspireren door de volgende Stelling van Girard : , , Bovendien - en dit is een tweede Stel-
 ling van Girard - is de mens ook niet in staat om een directe relatie met zijn medemens aan te gaan, behou-
 dens een mijns inziens onwaarschijnlijke en moeilijk concipieerbare bekering tot de lief de [mijn cursivering].
 Menselijke en maatschappelijke relaties verzinken in tomeloos geweld als zij niet institutioneel bemiddeld zijn ' '
 (T. VANDEVELDE, Le. , p. 26 ). Voor Girard brengt institutionele bemiddeling geen zoden aan de dijk, indien
 er geen sprake is van 'bekering tot de liefde' . Voor Girard is dat laatste nu eenmaal de enige weg die ons kan weg-
 leiden uit de impasse van de mimetische begeerte.

 33. Ik ontleen de term aan H. bLUMENBERG, Ute Legitimität der Neuzeit. mnkrurt/M. , buñrkamp, 1965.

This content downloaded from 130.89.3.19 on Thu, 28 May 2020 08:40:17 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 DE ROMANESKE WAARHEID BIJ RENE GIRARD 101

 rieht vooruitgangsgeloof, maar in wezen, wat de inhoud betreft, gaat het om dezelfde be-
 weging : die van verlossing en bevrijding. Op die manier vindt Girards théorie aansluiting
 bij de secularisatietheorie van Karl Lowith, maar ontneemt hij daarmee de moderne tijd
 haar legitieme zelfbepaling. Daarom mist Girard, door nauwelijks aandacht te schenken
 aan de mogelijkheden die inherent 2Ìjn aan de menselijke autonomie, de kans om ook de
 Sterke kanten van de moderniteit te belichten .

 Maar alvorens Girard van antwoord te dienen, is het nodig om zijn theoretische analyse
 correct weer te geven en die weergave niet bij voorbaat te laten contamineren door eigen
 inzichten. Op p. 688 schrijft Tijmes : ,, Mijns inziens laat de vraag zieh niet onderdrukken
 of het verwijt van oppervlakkigheid een conclusie is van het mimetische inzicht van Cer-
 vantes, Stendhal, Proust, etc. of van Girards christelijke visie die verwoord wordt in de (au-
 gustijnse en scheleriaanse ) théorie van de transcendance déviée. De vraag stellen is haar
 min of meer beantwoorden. Het verwijt van oppervlakkigheid komt slechts voort uit Gi-
 rards christelijke visie. ' ' Ik heb er reeds eerder op gewezen dat een dergelijke interpreta-
 tie onhoudbaar is, omdat hier de foutieve vraag wordt gesteld. Er kan bij Girard geen
 sprake zijn van de tegenstelling of/ of: 'of de christelijke visie of het mimetisch inzicht' .
 Beide vloeien uit elkaar voort, omdat ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 Op p. 669 verwijst Tijmes terloops naar Hamerton-Kelly's laudatio voor Girard in het
 eerste nummer van het tijdschrift Contagion. Uit diezelfde laudatio citeer ik de volgende
 zinnen, die de band tussen Girards christelijke visie en de basisintuïtie van zijn ideeëngoed
 duidelijk onderstrepen : ,, If he is a Christian apologist it is not for propagandistic reasons,
 but because of a combination of personal and intellectual experience. He considers relig-
 ious conversion a possibility because he experienced it, and he considers the novelistic re-
 turn from romance to reality to be a sort of conversion because the texts affirm it. There
 was, to be sure, a synergy between these two aspects of his experience, a synergy which
 strengthens rather than weakens each. If there is a hard edge to some of his criticism of the
 current intellectual scene it is because that scene makes so little place for Christian relig-
 ious experience and insight. Christianity is the last politically correct scapegoat. '

 Maar het lijkt me aangewezen, aan het slot van deze kritische discussie waarin naar de
 eigenlijke betekenis van Girards visie wordt gepeild, Girard zelf het laatste woord te ge-
 ven : , , Toen de moderne cultuur zieh naar de wetenschap en de filosofie toekeerde en het
 Griekse aandeel van onze erfenis de bovenhand haalde - terwijl de eigenlijke mytholo-
 gie pas later in disciplines zoals de psychoanalyse een intellectueel wederoptreden deed -
 werd de joods-christelijke tekst naar de buitenwijken van ons intellectueel leven verdreven.
 Tegenwoordig vinden we hem zelfs daar niet meer. Het resultaat is dat het niet mogelijk
 is onze hedendaagse situatie te begrijpen. We beginnen pas schuchter te beseffen dat er
 iets wezenlijks in ons intellectueel landschap ontbreekt, maar we durven ons amper afte
 vragen waar het juist om gaat. ' '

 34. In die context zou je het werk van Charles Taylor over het moderne subject, Sources of the Self, als een
 complémentaire analyse kunnen beschouwen. Taylor besteedt immers veel meer aandacht aan de positieve kanten
 van de moderniteit. Cf. W. Lemmens, Zelf en gemeenschap : de paradox van de moderne identiteit volgens Char-
 les Taylor, Tijdschrift voor Filosofie, 56/1994, p. 117-133.

 35. R. Hamerton-Kelly, A Tribute to René Girard on his 70th Birthday, Contagion, Vol. I, Spring 1994,
 p. XL

 36. SHAK, p. 393.
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 REPLIEK

 door P. TlJMES (Enschede)

 1 . Na aandachtige lezing en herlezing van de kanttekeningen van Vanheeswijck bij
 mijn artikel heb ik ook op mijn eigen artikel een blik geworpen om te zien of er in de for-
 muleringen aanleiding was het te herzien. Tenslotte ben ik afgereisd naar Antwerpen om
 met mijn criticus, Guido Vanheeswijck, te spreken. Dat laatste had ik niet moeten doen,
 omdat in het enthousiaste gesprek de geschillen dreigden te verschrompelen tot accentver-
 schillen. Binnen de goede verstandhouding groeit de tolerantie. Niettemin zal ik probe-
 ren uit te leggen waarom er geen aanleiding is mijn artikel te herroepen. Wei zie ik in, dat
 sommige formuleringen van mij Vanheeswijck op het verkeerde been hebben gezet. Ge-
 lukkig kan dat recht gezet worden. Kortom, ik zal mijn best doen de productieve conflic-
 ten te articuleren zodat de lezer zijn eigen oordeel kan vellen.

 2. De kritiek op René Girard vertrok vanuit Hannah Arendts uitspraak dat fundamén-
 tele en flagrante contradicties zelden voorkomen in tweederangs auteurs en dat in het werk
 van de grote auteurs ze leiden tot het centrum van hun werk. Het was dus mijn bedoeling
 René Girard te prijzen als eersterangs auteur door op hem kritiek uit te oefenen. Hierte-
 gen tekent Vanheeswijck verzet aan, ofschoon hij minder afstand tot René Girard wenst
 in te nemen, zoais blijkt uit zijn reactie. Overigens moet men in onze discussie goed twee
 niveaus onderscheiden. Het niveau van de vraag : wat zegt Girard ? en dat van de vraag :
 wat vindt men hiervan ? In de ontmoeting in Antwerpen overwoog de consensus bij het
 eerste niveau, de dissensus dient gezocht te worden op het tweede niveau.

 3. Girard heeft mijns inziens in zijn œuvre verschillende pijlen op zijn boog. Het is van
 belang dat ieder die zieh aangesproken weet door zijn inzichten zieh afvraagt wat de sta-
 tus van Girards inzichten is en of de pijlen wel uit dezelfde koker komen. In de vele in-
 terviews die men Girard heeft afgenomen in de loop der jaren, herschrijft hij bij wijze van
 spreken permanent zijn eigen intellectuele biografíe vanuit zijn laatste opvatting. Zijn
 grote interview in boekvorm Quand ces choses commenceront. . . met Michel Tréguer ver-
 tegenwoordigt de slotfase waarin wetenschappelijke, persoonlijke, kerkelijke en politieke

 Pieter TljMES ( 1936 ) doceert Sociale en politieke filosofie aan de Universiteit Twente.
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 meningen en inzichten onbekommerd worden geventileerd. In de tachtiger jaren daaren-
 tegen profileerde hij zieh veelal als wetenschapper die zieh met nadruk verre hield van de
 praktische toepassingen en consequenties van zijn eigen theorieën. Deze rekende hij tot
 zijn persoonlijke opinies waarmee hij niet te koop liep. Ik verkies de ascetische fase van wel-
 eer boven de triomfalistische van de laatste tijd waarin Girard onbekommerd zijn théorie
 gelijkstelt met de zaak van het Christendom. Ik vind zelfs dat Guido Vanheeswijck besmet
 is met Girards triomfalistische uitdrukkingswijze.

 4. Hierbij denk ik b.v. aan de volgende formuleringen die na elkaar onder punt II voor-
 komen. (1) Waar het religieuze model (de geofferde zondebok) de mimetische begeerte
 kanaliseert, wil de God van het Christendom de mimetische begeerte juist ontmaskeren.
 (2) Het Christendom is een (vaak fout begrepen) aanklacht tegen elke vorm van mimeti-
 sche begeerte, zowel in de externe als in de interne variant ervan. (3) Het is veeleer zo dat
 Girard zowel in Mensonge romantique et vérité romanesque als in Des choses cachées de-
 puis la fondation du monde de mimetische begeerte ontmaskert en tegenover de mime-
 tische begeerte telkens de ontmaskerende functie van het Christendom plaatst. (4) De roi
 van het Christendom is. . . duidelijk : zij wil de destructieve kracht van de mimetische be-
 geerte, in welke gedaante ook, aan de kaak stellen.
 Dergelijke formuleringen zijn mijns inziens nauwelijks toelaatbaar. Ze suggereren dat
 God, het Christendom en Girard gemene zaak maken in het ontmaskeren van de mime-
 tische begeerte. (1) Vanheeswijcks vertrouwelijkheid met de Allerhoogste brengt blijkbaar
 met zieh mee dat hij weet dat God àz mimetische begeerte ontmaskert. Ik ben niet ge-
 woon om aan het ontmaskeren als Gods métier te denken, maar ik sta ervan te kijken. (2)
 Van het Christendom weet ik nagenoeg zeker dat het geen aanklacht is tegen elke vorm van
 mimese. De christelijke cultuur van het avondland is veeleer uitdrukking van de mime-
 tische begeerte zelf. Denkt men bij het Christendom aan de christelijke théologie, dan ver-
 moed ik dat de dames en heren theologen vreemd zouden opkijken als men hun intellec-
 tuele inspanningen zou omschrijven als ontmaskering van de mimetische begeerte. Zelfs
 als men het Christendom zou moeten opvatten als de Kerk, dan moet men toch erkennen,
 dat deze dagelijks de heilige mis viert waarin het offer - over de christelijke ontmaske-
 ring gesproken - centraal Staat. (3) Tenslotte denkt ook Girard genuanceerder, al zouden
 de bovenvermelde zinnen ook uit zijn pen hebben kunnen vloeien. Wat te denken van de
 volgende uitspraak : , , Mimetic rivalry is perfectly normal, natural and we do not have to
 feel guilty about it. We must realize, however, that it can easily lead us into temptation. ' '
 etc. Je kunt blijkbaar met Girard alle kanten op. Hier spreekt hij duidelijk uit dat mimese
 een normaal ( antropologisch ) gegeven is . Het komt er slechts op aan wat men ermee
 doet en hoe men ermee omgaat. Kortom, het lijkt me aanbevelenswaardig zieh te hoeden
 voor de triomfalistische gemeenzaamheid dat God, het Christendom en Girard allemaal
 hetzelfde willen. Nochtans heb ik in een gesprek met mijn criticus over dit zand dat ik in

 1. Introduction by René GIRARD in : On the Way of Free dom, Roei KAPTEIN with the cooperation of Dun-
 can MORROW, Columbia Press, 1993.
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 zijn machine strooi veel vertrouwen. Ik wil nu een paar opmerkingen maken over waar we
 tot op heden van mening verschillen, namelijk of Girard uit twee vaatjes tapt en welke.

 5 . Vroeger noemde Girard zijn théorie van de mímese en die van de zondebok met na-
 druk hypothesen. In die tijd was het nog zo dat hypothesen moesten sneuvelen opdat het
 inzicht en de wetenschap zouden kunnen voortschrijden (Popper). Zijn eigen specialisme
 was, zoals hij zieh uitdrukte tegenover mij, het verstaan van de menselijke verstandhou-
 dingen op grond van de hypothesen. Hiermee opereerde Girard als outsider op het terrein
 van de cultúrele antropologie, psychologie, théologie, filosofie, de literatuurwetenschap,
 etc. zonder de professionele hoeders van deze terreinen te willen verjagen. Zijn oudtesta-
 mentische exploraties op basis van zijn theorieën brachten verrassende aspecten aan het
 licht. Dit had tot gevolg dat het theologische schilderij een beet je scheef kwam te hangen.
 Dat kon natuurlijk geen kwaad, maar het is de omgekeerde wereld om het scheefhangen
 van het schilderij tot het wezen van de zaak te verklaren en God het ontmaskeren van de
 mimetische begeerte in de schoenen te schuiven. Het lezen van de bijbel onder het ge-
 zichtspunt van Girards hypothesen kan men succesvol noemen, maar het succès betekent
 niet dat de hypothesen nu een bijbels aureool krijgen. Girard geeft zieh weinig moeite dit
 triomfalistische misverstand in zijn eigen spreken te voorkomen en te bestrijden.

 6. In mijn artikel heb ik gezegd dat er sprake was van twee motieven, het Verlich-
 tingsmotief en het religieuze motief. Met deze formulering heb ik Vanheeswijck en wel-
 licht ook anderen op het verkeerde been gezet. Hij onderricht mij nu hoe Girard over de
 Verlichting denkt en hoe zij diametraal staat tegenover wat Girard na aan het hart ligt.
 , , Girard bekritiseert juist de antropologische premissen van de Verlichting vanuit zijn ba-
 sishypothese van de alomtegenwoordige mimetische begeerte. " Hierop wil ik het volgende
 antwoorden :

 (a) Men moet zieh afvragen of de girardijnse kritiek op de antropologische premissen van
 de Verlichting wel enig hout snijdt. Voor mij is het een vraag of de autonomie zoals de Ver-
 lichting die ziet, niet te verenigen is met een mimetische antropologie. Ik sta ervoor open
 dat Girard een categorieënfout maakt, omdat beide categorieën, mímese en autonomie,
 elkaar niet hoeven uit te sluiten, evenmin als vrijheid en causaliteit bij Kant. Hoe zou men
 overigens over verán twoordelijkheid kunnen denken en spreken zonder de mensen vrij-
 heid en autonomie toe te kennen. Maar dat is een vraagstuk apart.
 (b) Vaak vat Girard de Aufklärung op als die beweging die het licht wil ontsteken om de
 domheid van de traditionele machten te verdrijven en die de onmondigheid die de mens
 zichzelf door onwetendheid aandoet, wil ontmaskeren. Deze hovaardij schiet Girard in het
 verkeerde keelgat. Hij denkt evenwel - ondanks zijn kritiek op de Verlichting - volgens
 het Verlichtingspatroon : hij rivaliseert met de Verlichting en zet zo de traditie der ontmas-
 kering voort in naam der waarheid. In dat opzicht wil ik hem bij vallen - met het voor-
 behoud van het onder (a) genoemde punt. Zijn principe van mimétisme is in Staat de
 meest complexe gebeurtenissen te doorlichten. Double bind , narcisme, masochisme,

 2. In mijn artikel zou men de suggestie kunnen lezen dat ik het onderscheid tussen dubbele bemiddeling en
 double bind niet maak. In de dubbele bemiddeling gaat het erom dat mensen voor elkaar tegelijkertijd subject
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 sadisme worden met spaarzame middelen verstaanbaar ! Zijn rivaliteit met Freud laat juist
 zien hoe elegant zijn hypothesen hun verklaringen genereren. Dit débat met Freud is een
 geschil dat in principe besiecht kan worden volgens de criteria van de wetenschap. Daar
 is geen beroep op Openbaring of christelijke inspiratie voor nodig. In La violence et le sacré
 schrijft en argumenteert Girard ook dienovereenkomstig. Dit principe van de mímese ter
 ontsluiering van het menselijk gedrag noemde ik het Verlieh tingsmotief. Wellicht had ik
 het beter het ,, quasi- Verlichtingsmotief" kunnen noemen.

 7. Naast de hermeneutische sleutel van de 'begeerte volgens de ander' speelt een an-
 dere sleutelinspiratie een belangrijke rol in Mensonge romantique et vérité romanesque .
 Scheler verwoordt deze inspiratie - dit motief uit het religieuze vaatje - met de antithèse
 'De mens heeft of God of een afgod' . In de ontraadseling van de vele complexe mimeti-
 sche patronen worden mensen mijns inziens plotseling krachtens het religieuze motief af-
 goden opgedrongen door Girard. ,, Wie de goddelijke bemiddelaar opgeeft, vervalt aan
 de menselijke middelaar. ' ' Deze nieuwe hypothèse heb ik niet nodig om de complexe mi-
 metische patronen alsmede hun pathologieën beter te verstaan 3 . Daarmee wil ik niet ont-
 kennen dat men zo antithetisch tegen de wereld kan aankijken, maar de mimetische hy-
 pothèse implieeert niet het dictum, dat men of God of een afgod heeft.
 Op basis van het concept mímese kan Girard op verbluffende wijze de romans van Cer-
 vantes, Stendhal, Flaubert, Proust en Dostojewski interpreteren. De z.g. romaneske be-
 keringen van Cervantes en Dostojewski kan men christelijk noemen. Ik heb er ook niet de
 minste behoefte aan het christen-zijn van Dostojewski te scheiden van zijn romaneske er-
 varing. Deze kan inderdaad in verband gebracht worden met het Christendom. Maar het
 gaat mij iets te ver om uit het samengaan van de christelijke inspiratie en de romaneske er-
 varing van Dostojewski ook te concluderen tot het christen-zijn van Shakespeare, Stend-
 hal, Flaubert en Proust. leder kan in het boek over Shakespeare nalezen of Girards poging
 Shakespeare te kerstenen via de romaneske waarheid geslaagd is. Het brengt mij Shake-
 speare niet dichterbij.
 Kortom, uit de mimetische hypothèse volgt niet de religieuze antithèse. En omgekeerd :
 uit het scheleriaanse gezichtspunt volgt niet het mimetische gezichtspunt. Toch spannen
 beide motieven het veld van de literaire interpretatie in het boek Mensonge romantique
 et vérité romanesque op. Ik wil de woorden , , contradicties " of , , flagrante tegenstelling ' '
 die ik in verband met de twee motieven heb gebruikt graag aan Vanheeswijck cadeau
 doen, maar ik blijf insisteren op de heterogeniteit van de motieven. Dat is niet de mening
 van Girard, maar de mij ne.

 en model zijn. In de double bind gaat het erom dat het model een dubbele boodschap tegelijkertijd uitzendt :
 volg mij na en volg mij niet na! De model /rivaal verhouding is natuurlijk altijd een double bind.
 3 . Ik wil best de term religieus wel voor besmet verklaren in navolging van de latere Girard - al moet wel
 gezegd worden dat Girard zelf zieh niet houdt aan zijn eigen convenue, hetgeen ik onbegrijpelijk vind. Ik kwam
 ertoe naast het quasi- Verlichtingsmotief dit motief religieus te noemen omdat ik het aantrof in Mensonge roman-
 tique et venté romanesque. Het zondebokmechanisme komt nog niet voor in dat boek. De reden daarvoor is niet
 zoals Vanheeswijck suggereert dat Girard spreekt over de moderniteit, maar dat hij het mechanisme nog niet had
 bedacht. Overigens deugt theologisch de voorstelling dat men of God of een afgod 'heeft' waarschijnlijk niet.
 God heeft men niet zoals men een afgod heeft.
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 8. Vanheeswijck heb ik ook niet kunnen winnen voor het vervolg van mijn Stelling dat
 de twee vaatjes in Des choses cachées depuis la fondation du monde weer terugkeren. Met
 het 'quasi- Verlieh tingsmotief ging Girard weer in rivaliteit met de meesters van de ach-
 terdocht uit de vorige eeuw - Nietzsche, Marx en Freud - , en overtroefde hen met een
 verrassende verklaring van de goden. Girard wees hun projectie-theorie af en bood hun die
 van de zondebok als onderdeel van de mimetische théorie aan. De grond om deze te aan-
 vaarden als wetenschappelijke verworvenheid ligt hier moeilijker vanwege het sterk spe-
 culatieve karakter, maar Girard doet voor de plausibiliteit ervan geen beroep op de christe-
 lijke inspiratie. Daarnaast bleef Girard over de christelijke God spreken alsof er geen Ver-
 lichtingsvuiltje aan de lucht was.

 9. Vanheeswijck meent dat het signalement van het christelijk geloof hetzelfde is in
 Mensonge romantique et vérité romanesque en in Des choses cachées depuis la fondation
 du monde. Hieraan liggen tenminste drie vooronderstellingen ten grondslag: ten eerste,
 dat in de premoderne cultuur er alleen sprake was van externe bemiddeling en in de mo-
 derne cultuur van interne bemiddeling (zie onderdeel I), ten tweede dat het quasi-
 Verlichtingsmotief en het motief van de religieuze antithèse dezelfde bron hebben, en ten
 derde dat het christelijk geloof bestaat uit ontmaskering van de mimetische begeerte -
 hetzij in de vorm van de premoderne bemiddelingsvariant die altijd uitloopt op het zon-
 debokmechanisme, hetzij in de vorm van de moderne bemiddelingsvariant. Wie deze
 vooronderstellingen - stuk voor stuk buitengewoon betwistbaar - voor zijn rekening wil
 nemen in het voetspoor van Vanheeswijck, kan beweren dat Mensonge romantique et vé-
 rité romanesque en Des choses cachées depuis la fondation du monde in elkaars verlengde
 liggen. Als argument voor het feit dat dit erg problematisch is, heb ik de aandacht ge-
 vestigd op het feit dat de verwijten aan het adres van Heidegger per boek verschillen. Dat
 was een demonstratie van mijn betoog. Op dit 'argument' is Vanheeswijck niet ingegaan.
 De volgende keer moet hij dit verantwoorden, als ik hem weer zie, want anders komen wij
 niet nader tot elkaar !
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