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 DE ROMANESKE WAARHEID x

 door P. TljMES (Enschede)

 OVERZICHT

 In The Human Condition schreef Hannah Arendt naar aanleiding van
 een tegenspraak in Marx' denken de opmerkelijke woorden : ,, Such funda-
 mental and flagrant contradictions rarely occur in second-rate writers : in the

 work of the great authors they lead into the center of their work ' ' ( p . 105).

 Marx definieert de mens als animal laborans terwijl hij tegelijkertijd voor de
 arbeid in het rijk der vrijheid geen plaats zag. , , We are left with the rather

 distressing alternative between productive slavery and unproductive free-
 dom ' ' . In deze inleiding tot het denken van Girard wil ik ook ingaan op
 een spanning in Girards denken die enerzijds leidt tot 'the heart of his mat-

 ter* en die anderzijds getuigt van zijn klasse. Hiervoor heb ik een lange aan-
 loop nodig.

 P. TljMES ( 1936 ) is verbunden aan de Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen
 van de Universiteit Twente in Enschede. Hij doceert daar Sociale en politieke filosofie. In zijn on-
 derzoek houdt hij zieh bezig met filosofie van de technologische eultuur.

 1. Dank ben ik verschuldigd aan Hans Achterhuis, Eric Bolle, Jan van Dixhoorn, Roel Kaptein,
 Ellen Tijmes en Peter Paul Verbeek voor hun kritiek op voorgaande versies op dit artikel. Ik heb het
 hun weliswaar niet allemaal naar de zin kunnen maken, want soms gaat de waarheid boven de vriend-
 schap. Bijzondere vermelding verdienen de inspirerende gesprekken die ik met Louk Fleischhacker
 heb gehad gedurende het schrijven van dit artikel.
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 668 P. TIJMES

 Ik zal eerst toelichten wat er bedoeld wordt met de zogenaamde mime-
 tische hypothèse van Girard door een uitgebreide blik op Mensonge roman-
 tique et vérité romanesque (Mr&vr, 1962 ) 2 te werpen. Dan ga ik in op de
 eerste en de laatste van de romaneske auteurs, ni. Cervantes en Dostojewski,
 die Girard in Mr&vr ter sprake brengt ( § 1 ). Vervolgens bespreek ik een
 aantal intrigerende mimetische patronen die laten zien wat er zieh allemaal
 afspeelt tussen mensen (§2). Een aparte behandeling krijgt het zoge-
 naamde zondebokmechanisme ( § 3 ). In de volgende paragraaf probeer ik
 enkele termen als mimese, begeerte, aangeboren en sociaal bemiddelde be-
 geerte te onderscheiden. Aan deze onderscheidingen kan een politieke re-
 levantie worden toegekend (§ 4). Deze onderscheidingen mögen op zich-
 zelf enige helderheid verschaffen, maar zij vormen geen bijdrage aan het
 inzicht in Girards eigenlijke intentie. Het is veeleer een manier Girard ' sa-
 lonfähig' te maken, de pointe van zijn betoog ligt in zijn religieuze wereld-
 beschouwing die de confrontane opzoekt met een geseculariseerde beschou-
 wing ( § 5 ). In de slotparagraaf wordt de aandacht gevestigd op de twee te-
 gengestelde motieven, ni. het religieuze en het Verlichtingsmotief, in
 respectievelijk Mr&vr en Des choses cachées depuis la fondation du monde
 (Dec, 1978). Deze twee motieven verdragen elkaar mijns inziens moeilijk.
 Ook wordt de vraag geopperd of de twee vertogen, gesponnen rond de hy-
 potheses van mimese en zondebok, niet twee verschillende interpretaties
 van de religiositeit in de moderniteit en twee verschillende interpretaties van

 het christelijk geloof opleveren (§6).

 § i. Mensonge romantique et vérité romanesque

 Laat mij aan de hand van één voorbeeld duidelijk maken wat mimese is.
 Hoe leerden wij onze moedertaal ? Niet anders dan door de klanken die wij
 hoorden na te bootsen. Zo kwamen wij ertoe het woordje ' mamma' of
 * pappa' te zeggen. Wij wisten weliswaar niet wat het betekende, maar het
 was onze trots het uit te spreken. De beloning was ook groot: een brede
 glimlach als aanmoediging om het woordje nog een keer te zeggen. Een

 2. Cf. Literatuur, p. 691.
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 hele reeks van woorden ging behoren tot ons talig repertoire en later leer-
 den wij daarenboven hun betekenissen. Reeds op zeer jonge leeftijd imiteer-
 den wij, zonder de strekking ervan te doorzien. En dat is nooit anders ge-
 worden, ook niet bij het klimmen der jaren. De hypothèse van de imitatie
 heeft iets vanzelfsprekends. Het leren van onze moedertaal wordt toch niet
 het inzichtelijkst verklaard met de volkswijsheid : wiens brood men eet,diens
 woord men spreekt ?
 In het boek Mensonge romantique et vérité romanesque komt de mimese
 aan de orde zoais Girard die heeft leren kennen in de Europese literatuur.
 Daar formuleert hij wat de mimetische hypothèse behelst. Bij Robert
 Hamerton-Kelly las ik dat Girard de mimetische hypothèse geen theoretisch
 inzicht noemt, maar eenvoudig 'common sense' 3. Het uitdragen van com-
 mon sense kan dus blijkbaar bijdragen tot een zekere vermaardheid. In
 Mr&vr verwoordt Girard namelijk deze 'common sense van de begeerte vol-
 gens de ander' , als hij romans uit de westerse cultuur bespreekt. Zijn selectie

 van romans - die begint bij Cervantes en eindigt bij Dostojewski - noemt
 hij romanesk, omdat deze romans de aanwezigheid van het model of de
 middelaar bij het begeren onthullen. Romantisch noemt hij daarentegen
 die literatuur die de aanwezigheid van het model of de middelaar wel
 weerspiegelt zonder deze evenwel te onthullen (p. 20) 4. Girard bespreekt
 zijn romaneske auteurs zo dat zij in zekere zin een geschiedenis van de zo-
 genaamde driehoeksbegeerte laten zien.
 Don Quichot is een parodie op de ridderromans uit Cervantes' tijd. De
 lectuur van deze ridderromans had de fantasie van de reeds vijftigjarige
 Quijano zo op hol gejaagd, dat hij gelooft dat ook hij geroepen is tot een
 dolend ridderschap. De onrustige tijden wachten op hem, opdat hij vrede,
 gerechtigheid en liefde vernieuwt, en daarvoor verwacht hij eer en roem te

 ontvangen. Hij wapent zieh met een paar roestige stukken van de wapen-
 rusting uit het familiebezit ; hij vervaardigt van bordpapier een helm ; naar

 3. A Tribute to René Girard on His 70th Birthday, Contagion, vol. I, 1994, p. X.
 4. Later zal Girard romantisch de zelfïnterpretatie van mensen noemen waarin hun begeerten wor-
 den 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 elkaar voor
 hun bestaan. Dit denken vooronderstelt de afhankelijkheid van de menselijke begeerten.
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 het voorbeeld van de ridderroman meet hij zieh een nieuwe naam aan 'Don
 Quichot van de Mancha' en hij kiest zieh een boerenmeid Aldonza Lorenzo
 ais Dulcinea tot hoog vereerde dame van zijn hart. Na deze voorbereidin-
 gen breekt hij op om armen, wezen en weduwen te beschermen tegen het
 onrecht in deze wereld. Terwijl hij Rossinant, een mager paard, de vrije teu-

 gel geeft, ziet hij zijn toekomstige heldendaden al in een boek verheerlijkt.
 Zijn zelfgekozen zending heeft natuurlijk legalisering nodig. 's Avonds in
 een armoedige herberg - in zijn fantasie een trotse burcht - wordt hij
 door de waard duchtig in de maling genomen en zo tot ridder geslagen.
 Don Quichot maakt zijn ridderschap niet waar. Zijn ondernemen wordt een
 échec, maar hij zet door. Hij neemt Sancho Panza tot schildknaap en be-
 looft hem een stadhouderschap over een eiland. En daar gaan zij verder : hij

 op een mager ros, de schildknaap op een ezel. Een uitzichtloze strijd voert
 hij tegen windmolens die hij houdt voor reuzen. Steeds weer brengen de
 hoge idealen van Don Quichot hem in smartelijke of groteske conflicten
 met de werkelijkheid. Aan het einde van zijn leven zweert hij Amadis van
 Gallië, de figuur uit de ridderromans die hij navolgde, af. Hij erkent zijn
 dwaasheid en het gevaar waarin het lezen van de profane histories over het
 dolende ridderschap hem bracht. Hij wil biechten en een testament maken.
 Een ommekeer van krankzinnigheid naar verstand ! De dwaling was, te me-
 nen dat er dolende ridders waren en zijn.
 Girard beschouwt Cervantes' werk onder het gezichtspunt van het mime-

 tische patroon van het begeren : de romanheld bepaalt niet autonoom wat
 hij wil, hij kiest niet zelf de objeeten van zijn begeerten. Het is Amadis van
 Gallië die voor hem kiest. Het ridderbestaan van Don Quichot is een imi-
 tatie van Amadis van Gallië. Deze laatste is zijn model en daardoor bemid-
 delaar van zijn begeerten. Don Quichot ziet de wereld met de ogen van
 Amadis. Amadis inspireert hem tot gevechten, uitdagingen, galante avon-
 turen en liefdesverklaringen. Amadis is evenwel een figuur die Don Qui-
 chot heeft leren kennen uit de boeken. Als legendarische figuur troont hij

 hoog verheven boven de ridderlijke avonturen van Don Quichot. In deze
 ridderroman zijn meer driehoeksverhoudingen (dat wil zeggen : verhoudin-
 gen van een subject, een model en een object) aan te wijzen : Sancho (sub-
 ject) laat zieh door Don Quichot (model) souffleren wat (object) hij moet
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 begeren. Een gouverneurschap over een of ander eiland, of wellicht een ko-
 ninkrijk. De schildknaap begeert slechts wat Don Quichot hem laat. San-
 cho Panza plaatst zieh evenwel niet op hetzelfde niveau ais Don Quichot.
 Zoals Amadis hoog verheven is boven Don Quichot, zo is Don Quichot
 hoog verheven boven Sancho Panza. Ook deze komt zijn meester niet in het
 vaarwater.

 Deze vorm van bemiddeling noemt Girard extern. Van externe bemid-
 deling spreekt Girard als de afstand tussen het subject en het model zo groot
 is dat hun resp. invloedssferen elkaar niet overlappen ; van interne bemid-
 deling daarentegen, als deze invloedssferen elkaar doordringen. Het maakt
 groot verschil voor de mimetische patronen of de middelaar of het model
 een romanfiguur is die niet rechtstreeks intervenieert en dwarsboomt ( ex-

 tern), of ttnpersoon is waarmee je in dagelijks contact staat en die reageert
 op wat je doet (intern). Het criterium om de afstand te bepalen is niet al-
 leen ruimtelijk maar kan ook psychisch, emotioneel, etc. van aard zijn. [Cf.
 De romantische leugen, p. 17-18 ].

 Stendhal fîgureert eveneens als een kroongetuige van de désir triangu-
 laire. In verschillende romans blijkt hij een scherp oog te hebben voor het
 imiteren en kopieren van begeerten van anderen. Vele personages bij hem
 hebben gevoelens en begeerten die zij niet spontaan hebben. Al deze vor-
 men van imitatie noemt Stendhal ijdel. Het is de i j dele die zijn begeerten
 ontleent aan de ander. In bijvoorbeeld Rood en Zwart komen allerlei ver-
 schillende vormen van mimese voor - extern en intern. Julien laat zieh in-
 spireren door de Confessions van Rousseau en ook Napoleon verschijnt als
 zijn idool. Daarnaast laten mensen zieh inspireren door hun naasten. Ein-
 deloos vele Varianten van interne bemiddeling zijn er in Rood en Zwart te
 vinden. Het opmerkelijke is dat b.v. de burgemeester van Verrières, de
 Rénal, niet eens weet wat zijn veronderstelde rivaal Valenod in het schild
 voert, maar de gedachte dat deze ook wel een gouverneur voor zijn kinderen
 zal willen hebben, inspireert de Rénal tot vasthoudendheid om Julien als
 huisonderwijzer te contracteren - uiteraard ten koste van Valenod. Als de
 hoofdfiguur, Julien Sorel, in Parijs er niet in slaagt Mathilde de la Mole te
 veroveren, wendt hij lief de voor ten opzichte van een andere vrouw, de Ma-
 réchale de Fervacques. Hij presenteert haar als model voor Mathilde.
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 Mathilde de la Mole gaat dan in mímese met de Maréchale de Fervacques
 en zo wordt het bed voor Julien gespreid.
 Het hoogste stadium van de interne bemiddeling wordt bereikt bij
 Dostojewski, wiens œuvre in zekere zin het sluitstuk van de geschiedenis van
 de driehoeksbegeerte is. In zijn romans woedt de interne mimese in al haar
 verschrikkingen. Van boeken als De eeuwige echtgenoot of Aantekeningen
 uit het ondergrondse kan men nagelbijter worden. In het nihilistische uni-
 versum, waar het handelen niet meer geordend is vanuit een idee of een
 waarde, en het handelen geen samenhang meer vertoont, zijn de mensen
 overgeleverd aan elkaar als rivalen en obstakels in een eindeloze
 machtsstrijd.

 Ik heb gezegd : mensen wreken zieh omdat zij dat rechtvaardig vinden. Zo iemand
 heeft dus een grondslag voor zijn handelen gevonden, in casu, rechtvaardigheid.
 Derhalve is hij aan alle kanten gerustgesteld en dus zal hij kalm en met succès wraak
 nemen, overtuigd als hij is dat hij iets respectabels en rechtmatigs doet. Ik daaren-
 tegen kan in zoiets geen rechtmatigheid zien en evenmin enige deugd, dus als ik
 wraak ga nemen, doe ik het op zijn hoogst uit kwaadaardigheid (Aantekeningen uit
 het ondergrondse , Verz. werken, deel4, p. 149).

 Zijn verhoudingen met mensen bestaan uit wederzijdse dictaturen. Tegen
 het eind van het boek komt de hoofdpersoon tot deze luciditeit :

 Eens heb ik toch bijna een vriend gehad. Maar in mijn hart was ik toch al een
 despoot ; ik wilde onbeperkt over zijn ziel heersen, ik wilde hem forceren tot min-
 achting voor zijn omgeving ; ik verlangde dat hij hooghartig en defînitief met dat
 milieu zou breken. Ik maakte hem bang met mijn hartstochtelijke genegenheid ; ik
 bracht hem tot krampaanvallen ; hij was een naïeve, toegewijde ziel, maar toen hij
 zieh geheel aan mij had gegeven, begon ik hem meteen te haten en stiet hem van
 mij af - alsof ik hem alleen nodig heb gehad om de baas over hem te worden en
 hem aan mijn macht te onderwerpen. Maar allen kon ik niet overwinnen; mijn
 vriend was ook anders dan de anderen, een witte raaf (p. 192 ).

 Dostojewski geldt bij Girard als het hoogtepunt van de interne bemid-
 deling, omdat de mimetische begeerte geen grenzen - getrokken door de
 cultuur - erkent, zodat ailes betrokken wordt in dit spei. Bij Dostojewski

 respecteert het begeren zelfs niet meer de gezinsverhoudingen : de afstand
 tussen de generaties is weggewist. Ouders bekleden niet meer de vanouds
 gerespecteerde positie ten opzichte van hun kinderen, maar zij zijn voor hen
 rivalen geworden. Vader en zoon Karamazov begeren dezelfde vrouw
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 Groesjenka. Met andere woorden : als er geen afstand meer is tussen de
 mensen, als er geen cultúrele waarden meer zijn die onderscheidingen tus-
 sen hen waarborgen, dan is iedereen aan iedereen overgeleverd. Girard ziet
 dat dit bij Dostojewski is gebeurd. Het behoeft geen betoog dat dit procès
 van erosie van de cultúrele instituties met rasse schreden is voortgeschreden,

 met het gevolg dat de vruchten van de driehoeksverhoudingen steeds bit-
 terder zijn geworden.
 De verschuiving van externe bemiddeling naar interne bemiddeling cor-
 respondeert met veranderingen in de sámenle ving. Girard verwijst in dit
 verband ook naar de sociologische observaties van De Tocqueville. Zelf at-
 tendeert hij op de vernietiging van het droit divin door de revolutie : in Ver-

 sailles moesten de kleinste begeerten worden goedgekeurd en gewettigd
 door een gril van de monarch. Het bestaan daar was immers een voortdu-
 rende imitatie van Lodewijk XIV. De zonnekoning was de middelaar van
 allen die hem omringden. De vernietiging van het droit divin daarentegen
 maakte de koning, aanvankelijk gescheiden van zijn getrouwen door een
 enorme afstand (externe bemiddeling), tot een rivaal van zijn onderdanen
 (interne bemiddeling) (p. 107).

 § 2.. Mimetische Patronen

 De romaneske romans van Girards grote vijf - Cervantes, Flaubert,
 Stendhal, Proust en Dostojewski - omvatten in zekere zin voor hem de ge-
 schiedenis van de ontwikkelingen van mimetische patronen, van double
 bind tot sadomasochisme.

 Girard onderscheidt een aantal karakteristieke mimetische figuren. Om-
 dat ze zo verhelderend zijn voor wat er gebeurt tussen mensen loop ik ze
 längs. Om te beginnen de double bindeigen aan de model / rivaal verhou-
 ding. De ander kan voor mij model en rivaal zijn, maar ik kan eveneens mo-
 del en rivaal zijn voor die ander. Een voorbeeld : Elisabeth speelt midden
 in de kamer met haar blokken. De inhoud van de doos ligt verspreid door
 de kamer. Als haar broertje de kamer binnenkomt, wil hij één blokje heb-
 ben, ofschoon de blokken allemaal gelijk zijn. Hij wil T itgerekend dàt
 blokje hebben dat zijn zusje in haar hand houdt. In de woorden van de
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 mime tische théorie : hij kopieert de begeerte van zijn zusje. Hij wil nl. dat
 blokje hebben dat zijn zusje als begerenswaardig aanwijst door ermee te spe-
 len. Ofschoon zijn zusje ouder is, denkt zij niet bij zichzelf : laat hem dat
 ene blokje maar hebben, want de andere blokjes zijn nagenoeg identiek.
 In de mimese wordt niet gedacht. Zij kopieert de begeerte van haar broertje
 naar dat blokje dat zij in haar hand heeft. Aanvankelijk was het blokje voor
 haar slechts één onder de vele ; omdat hij het begeert, is het een zeer bij-
 zonder blokje geworden. In technische termen uitgedrukt: hier is sprake
 van een 'désir triangulaire' . Dat wil zeggen dat de hoeken van de driehoek
 gevormd worden door het subject, het model en het object, en in de tweede
 plaats dat de verbinding van het subject met het object via het model loopt.
 Concreet : het broertje is het subject dat het blokje begeert via zijn zusje als
 model. Omgekeerd begeert het zusje haar eigen blokje naar de mate waar-
 in haar broertje - voor haar als model - het begeert. Zij kopieert dus het
 begeren van hem. Deze eenvoudige situatie is dus al zeer gecompliceerd,
 omdat beide kinderen als subjecten voor elkaar tevens model zijn. Het zal
 niet lang duren of we zullen er getuigen van zijn dat beide kinderen elkaar
 in de hären vliegen. De modellen worden rivalen voor elkaar. De mimeti-
 sche théorie van het begeren komt dus hierop neer, dat wij mensen elkaars
 begeerten imiteren en daardoor in conflict met elkaar komen, omdat deze
 begeerten elkaar vinden in een ondeelbaar object als een vrouw, een huis,
 een positie, etc.
 Deze dubbele binding van de interne bemiddeling floreert niet alleen in
 de kinderkamer, maar even zeer in het academische milieu waar de maat-

 staven van kwaliteit smaakoordelen zijn waarover het moeilijk is te twisten.
 Elk meent immers zijn uil een valk te zijn. En de heersende onvrijheid kan
 tot uiting komen in de neerbuigendheid waarmee men zieh uitlaat over an-
 dermans valk. Het zijn niet de objecten - van betekenis of niet - maar
 veeleer de modellen die fascineren.

 In de tweede plaats is de mimetische figuur opmerkelijk waarin de we-
 derzijdse fascinane van de dubbelgangers zo groot is, dat het objectais inzet
 in de rivaliteit uit het zieht verdwijnt. Girard spreekt dan over de onbenul-

 ligheden van c conflicten. Gaat het geschil aanvankelijk nog ergens over,
 de drempel naar het irreale wordt airas overschreden. Hoe kleiner overigens
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 het verschil tussen de strijdende parti) en, des te groter en verbetener de in-

 zet om verschillen te scheppen. Girard spreekt wel van negatief mimétisme ,

 wanneer de partijen in hun rivaliteit zo zeer op elkaar lijken, omdat zij hun
 uiterste best doen van elkaar te verschillen. Maar juist in deze poging zijn
 ze elkaar weer volkomen gelijk. Dat men tegenwoordig veel ophef maakt
 over het strovuur van de zogenaamde revolutionaire inzichten waarin een
 accentverschuiving opgeblazen wordt tot een paradigmawisseling, is karak-
 teristiek voor onze tijd. De wetenschap dat deze inzichten morgen afgedaan
 zullen hebben, stemt de propagandist ervan niet tot enige ootmoed in ons
 postmoderne tijdvak 5.
 Voorts attendeert Girard op het narcisme - een gedragspatroon dat on-
 der de handen van Girard zeer elegant mimetisch wordt geïnterpreteerd.
 Ook Freud heeft dat patroon beschreven en daarbij een beroep gedaan op
 het gehele psychoanalytische arsenaal. De prijs voor de beschrijving van het
 narcisme gaat duidelijk naar Girard, als men het criterium van de zuinig-
 heid der hypothesen hanteert. Laat mij het narcisme illusteren aan het voor-
 beeld van de kokette vrouw. Volgens Girard is de narcistische of liever ko-
 kette vrouw goed doordrongen van het feit, dat begeerte begeerte aantrekt.
 Om zieh te laten begeren moet zij anderen overtuigen dat zij zichzelf be-
 geert en dus begerenswaardig is. Zo kan men begrijpen dat die zogenaamde
 zelfgenoegzaamheid van de kokette vrouw een strategie van het begeren is.
 Begeren voltrekt zieh immers altijd in een driehoek : het subject begeert het
 object op instigatie van het model. Welnu, de narcistische vrouw is het mo-
 del dat zichzelf, haar lichaam, als object aanwijst aan de man als subject.
 De strategie van het begeren is in feite nog complexer : de kokette vrouw
 probeert zieh te laten begeren, omdat zij behoefte heeft aan de begeerten
 van mannen die op haar gericht zijn, om haar eigen koketterie te voeden.
 Zo kan zij zieh gedragen als kokette. In wezen is zij niet zelfgenoegzamer
 dan de mannen die haar begeren. Juist het succès van haar strategie stelt
 haar in Staat een gedrag ten toon te spreiden dat aan haar ook begeerten

 5 . Het kan niemand ontgaan dat Girard zelf ook besmet is met het virus van de taal der acade-
 mische marktkoopmannen die hun waar aanprijzen tegen coneurrerende prijzen. Jammer, hij moet
 beter weten.
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 biedt die zij kan kopieren. Zij kan eigenlijk niet buken het begeren door
 mannen, omdat deze haar voedsel verschaffen voor haar zogenaamde zelf-
 genoegzaamheid. Die gaat in rook op, als zij beroofd wordt van haar be-
 wonderaars. De kokette en de bewonderaar zijn dus op elkaar aangewezen
 en hebben elkaar nodig.
 De kritiek die Girard uitoefent op de kokette vrouw heeft niet zoveel te
 maken met het gedrag van vrouwen, zoals weleens is gesuggereerd door fe-
 ministen, maar heeft een duidelijke maatschappelijke strekking. De kokette
 is slechts een voorbeeld. Kritiek op het narcisme is bij Girard kritiek op de
 vermeende menselijke zelfgenoegzaamheid. Hij beoogt de illusie door te
 prikken, dat er mensen zouden zijn aan wie het aan niets ontbreekt, wier
 overvloed verzekerd is, voor wie er geen obstakels bestaan. Girard gelooft
 niet in het ongeschonden narcisme van souvereine onverschilligheid of ex-
 clusieve zelfliefde. In een Universum dat beroofd is van objectieve criteria,
 zijn de begeerten geheel overgeleverd aan het mechanisme van de mimese.
 In zo'n wereld meent men dat het voorwenden van narcisme loont, in die

 zin dat ieder de ander overtuigt om zijn begeren van zichzelf na te volgen.
 Met andere woorden : narcisme of koketterie beperkt Girard niet tot de sfeer

 van de seksualiteit, maar tot die van alledag. De seksuele toespitsing is
 slechts een bijzonder geval daarvan. In het slotgedeelte van dit artikel zal
 ik ingaan op de religieuze wortels van de kritiek op de zelfgenoegzaamheid.
 Het woord van Augustinus, , , ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in
 U ' ' had de bron van Girards achterdocht kunnen zijn.
 In Mr&vr besteedt Girard tevens veel aandacht aan de masochistische stra-

 tegie. Opvallend is ook hier dat masochisme niet in de eerste plaats een aan-
 duiding is voor seksueel gedrag, maar een existentiële problematiek ver-
 woordt. Men heeft geleerd dat objecten geen waarde hebben, als zij een-
 maal verworven zijn. Overeenkomstig het spreekwoord : het bezit van de
 zaak is het einde van het vermaak. Zo komt men ertoe zieh uitsluitend te

 interesseren voor objecten die een onverzoenlijke middelaar verbiedt te be-
 zitten. Men zoekt dus naar het onverzoenlijke obstakel. Het hoeft niet raar

 te lopen of deze wens kan in een mensenleven gemakkelijk worden vervuld.
 Girard gebruikt om deze existentiële situatie aan te duiden vaak het vol-
 gende beeld. Iemand wil een schat ontdekken die verborgen ligt onder
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 een steen. De ene steen na de andere wordt omgedraaid, maar er wordt
 niets gevonden. Hij wordt moe van deze bezigheden die tot niets leiden.
 Dan gaat hij op zoek naar de steen die te zwaar is om opgetild te worden.
 Op die steen vestigi hij zijn hoop. Daaraan zal hij zijn krachten verspillen.
 Welnu, de masochist is iemand die door het voortdurende succès - met an-

 dere woorden: door zijn voortdurende teleurstelling - ertoe gebracht
 wordt zijn eigen nederlaag te wensen. Alleen deze nederlaag doet hem zijn
 onkwetsbare middelaar kennen. Je zou kunnen zeggen dat normaliter uit
 de imitatie het obstakel voortkomt. Bij het masochisme is het anders : de
 imitatie komt voort uit het obstakel. De vijandschap van het obstakel lijkt
 gewettigd, omdat men zieh per defïnitie de mindere acht van degeen die
 men kopieert. Obstakels en minachting verdubbelen de begeerte.
 De seksuele masochist poogt in zijn erotisch leven de condities van de
 meest intense begeerte te reproduceren. Hij wil een partner die een beul is.
 Het subject begeert natuurlijk niet het lijden, maar de nabijheid van de on-
 verbiddelijke middelaar. Een lijden dat niet herinnert aan zo'n middelaar
 heeft voor de masochist geen enkele waarde.
 Het sadisme is de omkering van het masochisme. Moe van de rol van de
 martelaar kiest het begerende subject om beul te worden. De sadist speelt
 dan de rol van de middelaar. De sadist geeft zieh de illusie dat zijn doel
 reeds is bereikt. Hij doet zijn best de plaats van de middelaar in te nemen
 en de wereld door zijn ogen te zien.
 In Dec kan men lezen hoe Girard in gesprek met Guy Lefort en Jean-
 Michel Oughourlian de intuïties die hij opdeed in de literatuur van de ro-
 maneske romans heeft laten uitmonden in een 'interindividuele psycholo-
 gie' . Dat werd een psychologie die het ik niet als een onveranderlijk indi-
 vidu opvat maar veeleer als funetie van alle relaties waarin het ik betrokken

 is. Met andere woorden : het ik constituée« zieh in de leerprocessen waarin
 het betrokken is en het verwerft zijn identiteit in een voortgaand procès van

 wisselwerking. Deze visie gaf aanleiding tot zeer interessante polemieken
 met Freud, in een bepaald opzicht zijn sparring partner. Ook hierop wil ik
 nu niet ingaan6.

 6. Roel KAPTEIN en Pieter TrjMES, De ander als modelen obstakel Kampen, Agora, 1986, Hoofd-
 stuk 5 : Freud als baken in zee.
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 §3. HET ZONDEBOKMECHANISME

 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&vr nog niet van gerept. In zekere zin

 lost het zondebokmechanisme de cultúrele problemen die voortkomen uit
 het mimétisme op. Het mechanisme verklaart namelijk het feit dat men-
 sen in vrede met elkaar kunnen leven, ondanks het feit dat mimetisch ge-

 drag juist leidt tot conflicten. De rivaliteit in een groep kan verdwijnen, als
 de rivaliserende partijen hun ongenoegen richten op een derde, waarvoor
 Girard de term zondebok gebruikt. Dit sociaal-psychologisch mechanisme
 kan men niet alleen observeren in een klein verband als het gezin of een
 schoolklas, maar ook in internationale verhoudingen tussen staten. De in-
 stabiliteit van een huwelijk door onderlinge rivaliteit van de partners kan
 zijn stabiliteit herkrijgen in de (onbewuste) keuze van een kind als zonde-
 bok. De zondebok in de klas verhult conflicten. De koude of hete oorlogen
 tussen staten kunnen eveneens de interne problemen van een Staat op wel-

 kome wijze aan het oog onttrekken. Kortom, het zondebokmechanisme at-
 tendeert op de overdracht van eigen problemen op een willekeurige ander
 die zo tot schuldige wordt gemaakt. Met deze inzichten is Girard niet te-
 vreden, hij grijpt hoger en laat zelfs het ontstaan van de cultuur van de
 mensheid voortkomen uit dit mechanisme. Bij ontstentenis van empirische

 gegevens ontwerpt hij een 'speculatieve' théorie over het ontstaan van alle
 cultúrele instituten en probeert aannemelijk te maken dat deze insti tu ten
 voortkomen uit het zondebokmechanisme.

 Hoe denkt hij dat ? In den beginne brak onder de homoniden een twist
 uit tussen twee mannen die beiden hetzelfde wilden. Voor de reconstruc-

 tie doet het er niet toe wat de inzet was : een appel, een boom, een caverne,

 etc. De twist Hep op, de twee stijfden elkaar in vasthoudendheid, en geen
 van beiden wilde wijken. De begeerte om te hebben van de één zweepte de
 begeerte van de ander op en vice versa. De ruzie was aanstekelijk. Anderen
 voegden zieh erbij en mengden zieh erin : een kluwen vechtende mannen
 was het gevolg. leder zocht en vond zijn tegenstander. Dan ineens richtte
 zieh de aandacht van twee op één ; van allen op één. De dreiging van de
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 massa zwol aan en die ene mens werd gelyncht. De ruzie was over. Er
 heerste zwijgende eendracht. Het daagde hun, dat die ene de oorzaak was
 van het conflict, want de rust was weergekeerd, nu hij er niet meer was.
 Deze geschiedenis van de lynchpartij van de zondebok die zieh vele malen
 in vele variaties heeft afgespeeld, behelst Girards fundaméntele construc-
 tie, die laat zien hoe een gewelddadig gebeuren verkeert in een 'weldaad'
 en hoe unanimiteit onder de mensen uiteindelijk berust op geweld. Voor
 deze historische construetie heeft hij geen opzienbarende elementen nodig :
 slechts het mimetisch karakter van het menselijk gedrag en de overdracht
 van de agressie van allen op één. Zuiniger kan Girard niet zijn. Mimetisch
 is de rivaliteit, mimetisch is de dynamiek van het conflict, mimetisch is de
 aanzuigende werking zodat het conflict van de twee naar de anderen zieh
 uitbreidt, etc.

 De ontdekking dat het gewelddadig optreden jegens één zijn vervolg
 heeft in de saamhorigheid van de groep (cultúrele vrede), is bij toeval -
 in letterlijke zin - gebeurd : de betrokkenen hebben deze ontdekking niet
 gezocht. Hierin ziet Girard evenwel de oorsprong van de religie : godsdienst
 ontstaat als op de een of andere manier dit oergebeuren ritueel herhaald
 wordt, dat wil zeggen, als men de cultúrele vrede op de chaos 'ritueel' pro-
 beert te veroveren.

 Op drie manieren, ni. op die van de mythen, geboden en riten, pro-
 beerde de religie de conflictueuze rivaliteit die woedt in een groep in te per-

 ken. Ik licht slechts één manier toe, ni. die van de mythen. De mythen stel-
 len het oergebeuren zoais Girard dat heeft gereconstrueerd in zekere zin te-
 genwoordig. In de oorsprongsmythen zijn namelijk de saillante hoofdmo-
 menten te herkennen. Er is veelal sprake van a) tweedracht en rivaliteit die
 overgaan in onordelijkheden, b) gewelddadigheid die zieh keert tegen één,
 de z.g. lynchpartij en c) het herstel van de cultúrele orde. In de mythen
 wordt dit oergebeuren verteld vanuit het derde moment, het herstel van de

 cultúrele orde als effect van de lynchpartij. Met andere woorden : de mythi-
 sche voorstelling van zaken vertelt het oergebeuren vanuit het perspectief
 van hen die de lynchpartij op hun geweten hebben en de heilzame cultú-
 rele vruchten ervan plukken. Dat heeft tot gevolg dat de verantwoordelijk-
 heid voor het uitgeoefende geweld ligt bij het slachtoffer dat de dood werd
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 ingejaagd. Het slachtoffer is schuldig, hij is de boosdoener. In de religieuze
 mythen hoort Girard dus de stem van de moordenaars. In die zin ontmy-
 thologiseert hij de mythen. Ik noem dit graag een Verlichtingsmotief in
 Girards denken over religie.
 Zoais gezegd, Girard verdedigt de sterke these dat ailes in de menselijke
 cultuur kan worden herleid tot de werking van het zondebokmechanisme.
 De geschiedenis van de mensheid neemt haar aanvang met de ervaring van
 de spontane verzoening ten koste van een slachtoffer (de zondebok). Indien
 er later chaos dreigt, voert men het rituele spei van de zondebok op. In de
 rituele herhaling van het zondebokmechanisme wordt het slachtoffer ener-
 zijds verantwoordelijk gehouden voor de desorganisatie van de samenleving
 en anderzijds in Staat geacht de samenleving opnieuw door zijn dood te or-
 ganiseren. Zo eist men in de rite van de zondebok dat deze alle mogelijke
 overtredingen begaat waarvan men zijn prototype beschuldigt, hetgeen be-
 wijst hoe siecht hij is. Als allen zieh tegen deze ene keren, dan zal deze ene
 allen met elkander verzoenen. Twee houdingen jegens de zondebok treft
 men telkens aan : één van vijandige bejegening (hij is siecht) en één van on-
 derwerping en respect (hij brengt de vrede aan). Beide houdingen cor-
 responderen resp. met de overdracht van geweld op de zondebok en met de
 verzoening. Het geweld en het heilige - gelijk Girards tweede hoofdwerk :
 La violence et le sacré ( 1973 ) - worden hier ononderscheidbaar. De oor-
 spronkelijke zondebok wordt gezien als de bron van tweedracht en een-
 dracht, en geniet als zodanig een bovenmenselijk prestige. Alle zondebok-
 ken erven dit prestige en zij maken de erfenis van dat prestige waar in het
 sacrificiële gebeuren.
 Welnu, in dit prestige zoekt Girard het principe van iedere politieke en
 religieuze soevereiniteit. Uit het ritueel ontstaat de politieke institutie van
 het koningschap, als het slachtoffer in Staat is zijn off erande uit te stellen
 en van dat uitstel profijt weet te trekken om het prestige dat de zonde-
 bok /koning geniet, te transformeren in effectieve macht. Slaagt hij inder-
 daad in het definitieve uitstel, dan is in de persoon van de koning dat bo-
 venmenselijke prestige of liever die heilige macht aanwezig. Op grond van
 het rituele offer probeert Girard niet alleen de koninklijke maar ook de god-

 delijke soevereiniteit te verklaren : goden zijn geofferde zondebokken. Het
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 ambivalente heilige komt dan in zekere zin buiten de gemeenschap te lig-
 gen, maar het is aanwezig in de godheid. Ook de godheid draagt het Stem-
 pel van die ambivalentie : het numineuze trekt aan en stoot af .
 Kortom, die handelingen die op rituele wijze de uitdrijving van de zon-
 debok herhalen, ftinderen het bestaan van de goden en staan aan de wieg
 van instituties als het koningschap, de jacht, de domesticane, etc. De grond-
 gedachte is dat door de lynchpartij - een gevolg van het ontbreken van de
 differenties - er een nieuw procès van differentiaties (cultuur) op gang
 komt. Maar de oorsprong hiervan ligt in het geweld. De dragers van deze
 cultúrele scheppingen beschikken niet over het girardijnse inzicht, integen-
 deel, zij hebben er veeleer belang bij deze gewelddadige oorsprong te ver-
 bergen. In die zin maken zij weer gemene zaak met het geweld. Voorzover
 Girard het verborgen cultúrele geweld - in de godsdienst, in de filosofie,
 de wetenschap, etc. - aan het licht wil brengen, opteert hij voor een am-
 bitieus ideologie-kritisch programma.

 § 4. Enkele onderscheidingen

 De termen mimese, begeerte en mimetische begeerte worden vaak door
 Girard als synoniem gebruikt. Dat betekent niet dat voor Girard alle begeer-
 ten mimetisch zijn. In Mr&vr en in Quand ces choses commenceront ( Qua,
 1994) erkent hij expliciet dat er ook niet-mimetische begeerten zijn, maar
 het is niet zijn gewoonte de groep of de aard van deze begeerten te definie-
 ren, omdat Girard nu eenmaal denkt in voorbeelden en voorvallen waaraan

 hij verregaande conclusies verbindt. Zo zou men 'terwille van Girard ' en-
 kele naar mijn inzicht relevante onderscheidingen kunnen maken, nl. die
 tussen aangeboren en sociaal bemiddelde begeerten enerzijds en die tussen
 spontane en mimetische begeerten anderzijds.
 1. Girard is van mening dat mensen, net zoais dieren, van nature be-

 hoeften, neigingen, (seksuele) instincten hebben meegekregen. Deze zijn
 niet mimetisch, maar veeleer aangeboren. Expliciet steh hij dit ook met be-
 trekking tot de heteroseksualiteit in een interview met Golsan : , , in human

 beings as well as in animals we have to speak of an original orientation of
 sexual appetite towards to other sex of one's own species ' ' . Deze aangebo-
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 ren behoeften, neigingen, instincten, geaardheden kunnen wel mimetisch
 besmet worden, zoais Girard dat noemt. Met een voorbeeld licht hij dit als
 volgt toe : , , de begeerte die wij koesteren voor een vrouw, kan worden ver-

 hevigd, vertienvoudigd door het feit dat deze vrouw vermaard is of bemind
 door een zeer verleidelijke man, etc ' ' 7.
 2. Niet alle begeerten zijn aangeboren. Van de meeste begeerten zal
 men kunnen verdedigen dat deze sociaal bemiddeld zijn. Mensen worden
 niet geboren met hun begeerten, maar deze worden hun in zekere zin on-
 derwezen. Het sociale en cultúrele leerproces is van eminent belang voor wat
 en hoe zij denken, willen en voelen. De triangulaire figuur maakt duide-
 lijk dat de werkelijkheid op goede gronden een sociale constructie genoemd
 kan worden in die zin dat de sociale verhoudingen bepalend zijn voor wat
 voor ons werkelijkheid is. Pas dankzij anderen kunnen wij een verhouding
 tot de werkelijkheid hebben. Met hun ogen hebben wij de wereld leren be-
 kijken. Zoals zij de wereld zagen, werd voor ons de wereld. En dat niet al-
 leen, zij verschaften ons ook een interpretatiekader voor ons denken, wil-
 len en voelen.

 In deze bemiddeling bekleedt de moeder een bijzondere rol. Zij is de
 eerste tot wie mensen een verhouding hebben en zij bemiddelt hun de wer-
 kelijkheid in eminente zin. Het is jammer dat Descartes in zijn poging om
 absolute zekerheid te verwerven dat niet heeft bedacht. De liefde van de
 moeder tot haar kind is uiteraard sociaal bemiddeld. Moeders moeten le-

 ren moeder te zijn. Deze sociale bemiddeling kan men onderscheiden van
 een triangulaire mimetische bemiddeling. Wat het verschil is komt onder
 punt 4 aan de orde.

 3 . De begeerte die opgeroepen wordt bij Sancho Panza door een stuk
 kaas of een zak wijn is ook niet geïmiteerd, zo heet het expliciet in Mr&vr.
 Hetzien wekt de begeerte die erniet was, spontaan op. De afstand tussen
 subject en object wordt in dit geval niet overbrugd door het model. Twee
 dingen spreken bijna van zelf : in de eerste plaats kunnen dergelijke spon-
 tane begeerten natuurlijk sociaal bemiddeld zijn als zij niet aangeboren

 7. Emission 'Questionane1, n° 14, 1979, Jean-Louis Servan Schreiber reçoit René Girard. La fin
 de la violence.
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 zijn, en in de tweede plaats kunnen ook deze spontane begeerten mimetisch
 besmet worden.

 4. Mögen de woorden ' aangeboren ' 'sociaal bemiddeld' en 'spontaan'
 een verheldering hebben gekregen, dit is nog niet het geval met mime se,
 Het heeft er de schijn van, dat mimese verwijst naar het procès waarin be-
 geerten van welke herkomst ook - aangeboren of sociaal bemiddeld - zieh
 uitdrukken en kanaliseren. De théorie van de mimetische begeerte zou dan
 laten zien, hoe in triangulaire situaties begeerten een nieuwe dynamiek krij-
 gen. Zo opgevat gaan dus de begeerten aan het mimetische procès vooraf.
 Met andere woorden : een belangrijk verschil tussen sociale bemiddeling en
 mimese is dan, dat de ander - bij wie het primaat ligt - in het eerste geval
 veeleer als model verschijnt, bij mimese daarentegen als model en rivaal. De
 bemiddeling gaat aan mimese vooraf en schept de mogelijkheid tot mime-
 tische processen.

 Is er sprake van een zeker evenwicht in de driehoeksverhouding van sub-
 ject, model en object, dan kan men spreken van bemiddeling. Is het even-
 wicht tussen de drie polen evident verstoord, dan kan men veelal spreken
 van mimese. Deze verstoring van de balans kan het gevolg zijn van een ver-
 zwakking of versterking van één of van meerdere polen. Men kan bijvoor-
 beeld de materiële objecten hun gewicht in de relatie tot de subjeeten la-
 ten verliezen zodat deze zieh in zekere zin * immaterialistisch' gaan gedragen

 (de tweede mimetische figuur uit § 2 ). Wie van combinaties houdt, kan op
 basis van drie polen met twee mogelijkheden (versterking en verzwakking)
 7 of 8 patronen construeren 8. De mimetische patronen zouden vanuit
 deze systematiek opnieuw kunnen worden geïnterpreteerd.

 §5. RELIGIE EN SECULARISATIE

 Helaas moet ik erkennen dat ik deze 'systematiek' niet als een interpre-
 tatie of uitleg van Girard kan presenteren. Ik vind zelf het onderscheid tus-

 8. Het is niet duidelijk of versterking van de drie elementen + + + verschilt van de verzwak-
 king van de drie elementen - - - . In L 'enfer des choses schrijft Paul Dumouchel dat begeerte niet
 zo zeer objectaal als wel mimetisch is. Volgens onze 'schematiek' zijn mimetisch en objectaal geen
 tegenstellingen.
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 sen sociale bemiddeling en mimese weliswaar belangrijk, maar de pointe
 van Girards betoog is, naar ik vermoed, anders. Daarop ben ik geattendeerd
 door Girards laatste boek Qua. Het belang van de onderscheiding tussen so-
 ciale bemiddeling en mimese had voor mij een praktische strekking. Indien
 men overtuigd is van de nefaste gevolgen 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 ophou-
 den binnen het evenwicht van de sociale bemiddeling. Wellicht vertegen-
 woordigde deze interpretatie van mij een poging Girard 'salonfähig' te ma-
 ken, maar mijns inziens wordt Girards boodschap op deze manier verraden.
 Dit zal ik nu proberen duidelijk te maken.
 Girard legt de romaneske romans uit en beschouwt hun inzichten in de
 triangulaire mimetische patronen als een echte revelatie. Deze inzichten
 maakt hij tot een universeel antropologisch principe en hij ontwerpt op basis
 hiervan een religieuze wereldbeschouwing. Het motto van Scheler 'De mens
 heeft of een God of een afgod' dat Girard zijn boek Mr&vr meegeeft, is
 hiervoor een duidelijke aanwijzing. Het is als het ware de leidraad voor zijn
 boek. In Mr&vr stuit men telkens op onverwachte en opmerkelijke zinswen-

 dingen die men niet zou verwachten in een letterkundige beschouwing. Bij-
 voorbeeld de titel van het tweede hoofdstuk 'De mensen zullen elkanders

 goden zijn'. Ik werd pas goed wakker na herlezing van het volgende citaat
 in Mr&vr:

 Laten wij ook niet met Heidegger zeggen, dat de goden zieh hebben 'teruggetrok-
 ken' . De goden zijn dichter bij dan ooit. Hier scheiden zieh duidelijk de wegen van
 de neoromantische bezinning en het romaneske genie. De neoromantische denkers
 verkondigen luid dat de eultus van de burgerij die uitsluitend gericht is op officiële
 waarden en op stoffige af goden, een opgeklopt karakter heeft. Vol trots over hun
 scherpzinnigheid komen deze denkers nooit verder dan deze eerste waarnemingen.
 Zij geloven dat de bronnen van het heilige eenvoudigweg opgedroogd zijn. Zij vra-
 gen zieh nooit af wat achter de burgerlijke hypocrisie verscholen kan liggen. Alleen
 de romancier licht het bedriegelijke masker van de officiële eultus op en gaat door
 tot aan de verborgen goden van de interne bemiddeling. Proust en Dostojewski om-
 schrijven onze wereld niet met afwezigheid van het heilige, zoals de filosofen doen,
 maar door een ontaard, bedorven heilige, dat stapje voor stapje de bronnen van het
 leven vergiftigt (p. 181).
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 Het is duidelijk dat Girard de moderniteit radicaal anders interpreteert
 dan Heidegger. Voor Heidegger is het evident dat in de moderne metafy-
 sica de roi van God is uitgespeeld. Descartes verschijnt bij Heidegger als de
 leverancier van de moderne metafysische grond voor de bevrijding van de
 mens tot de vrijheid van zijn zelfbepaling. In deze gestalte van de metafy-
 sica maakt de mens zichzelf tot garantie van wat voor hem waar kan en zal
 zijn. De gestemdheid van de moderne mens is niet meer die van het vieren
 van de Grieken, en ook niet die van het ootmoedig buigen voor de God van
 de middeleeuwers. De grondstemming van de moderniteit is de wil tot
 macht. De wil tot macht als principe, poneert waarden als gezichtspunten
 voor het leven. Alles wordt binnen de horizon van waarden gedacht. Zelfs
 God als zijnde verwordt tot een waarde. Omdat het zijnde binnen de sub-
 jectiviteit wordt getrokken, is het mogelijk God afte schaffen en te doden.
 Het nieuwe nihilisme is de erkenning dat de subjectiviteit als de wil tot
 macht de waarden steh of beter nog, dat de wil tot macht zichzelf als waarde

 poneert. Zo zou men kunnen zeggen dat de wetenschappen op een gese-
 culariseerd dieet floreren, omdat zij hun eigen grondslag leggen en voor
 hun interpretatie van de werkelijkheid slechts een beroep doen op termen
 die ontleend zijn aan de werkelijkheid zelf.
 Deze moderne opvatting bestrijdt Girard als een moderne misleiding.
 Zijn eigen woorden luiden : ,, Achter alle westerse doctrines die elkaar de
 laatste twee, drie eeuwen opvolgen, schuilt steeds hetzelfde principe : God
 is dood en de mens moet zijn plaats innemen. [...] Hoe dieper deze mo-
 derne 'blijde boodschap' zieh in ons hart grift, des te schrijnender wordt het

 contrast tussen die geweidige belofte en de ruwe ontgoocheling der erva-
 ring" (p. 54). Girard zoekt dus de tegenaanval op in Mr&vr. Hij aan-
 vaardt niet de geseculariseerde visie op de werkelijkheid, zoals b.v. een
 hoofdstroom in de protestantse théologie uit de tijd toen Mr&vr werd ge-
 schreven (Barth, Bonhoeffer, Bultmann, etc. ), maar presenteert een reli-
 gieuze visie op de werkelijkheid der menselijke verhoudingen. In de trian-
 gulaire confìguratie wordt het model volgens de visie van Girard niet een-
 voudig een mens, maar een god of nog vaker een afgod genoemd. De sub-
 jeeten zijn op zoek naar de goddelijkheid van de ander, hun model. Zij zijn
 een en al beweging naar het zijn van de ander, de god met mensengezicht.
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 Hoe komt Girard ertoe mijn buurman tot mijn (af)god te verklaren ? Na-
 tuurlijk, hij ontleent dat inzicht aan de romaneske romans. Maar hij is zelf
 een romanesk genie, want hij onthult wat de romans verborgen hielden voor

 andere interpretatoren. De vooronderstelling van zijn interpretaties is mijn
 inziens zijn théorie van de transcendance déviée. De mens kent volgens Gi-
 rard het alternatief van de goddelijke of menselijke bemiddelaar. Dit is ge-
 heel in overeenstemming met Schelers antithèse. Letterlijk zegt Girard : wie

 de goddelijke bemiddelaar opgeeft, vervalt aan de menselijke middelaar
 (p. 55 ). Kiezen is altijd zichzelf een model kiezen, en de ware vrijheid ligt
 in het fundaméntele alternatief van een menselijk model en een goddelijk
 model (p. 55 ). Expliciet spreekt Girard uit dat hier het verschil ligt tussen
 Christendom en begeerte volgens de ander. Met de woorden van Louis Fer-
 rerò, aangehaald door Girard : ,, De hartstocht vertegenwoordigt de veran-
 dering van richting van een kracht die het Christendom opwekt en naar God

 heeft gericht ' ' . Dat wil zeggen : Christendom wekt een kracht op en rieht
 deze naar God, maar de hartstocht brengt deze kracht in een andere baan.
 Of nog eenvoudiger gezegd, met de woorden van Augustinus : ,, ons hart
 is onrustig totdat het rust vindt in God ' ' . Dat de onrust van religieuze oor-

 sprong is, is Girards boodschap. De romaneske romans onthullen de onrust
 en de paniek, waarvan men het slachtoffer wordt als men niet kiest voor de
 ware God, de Transcendentie. Men wordt slachtoffer omdat ,, de looche-

 ning van God de transcendentie niet opheft, maar deze juist ombuigt van
 het transcendente naar het immanente ' ' (p. 56 ) 9. Daarbij Staat het voor
 Girard vast, dat , , de afgeleide transcendentie een karikatuur is van de ver-

 ticale transcendentie ' ' (p. 58 ). Met andere woorden : mensen hebben een
 behoefte aan transcendentie ( besoin de transcendance ) en deze wordt in de
 moderniteit 'bevredigd' in de bemiddeling (p. 58). Het godsprobleem kan
 zieh op dit läge niveau niet meer voordoen, zo voegt Girard eraan toe
 (p. 58 ). In nog weer andere woorden : , , Mensen zoeken een steunpunt om
 daarop hun blik te richten. Er is geen God meer, geen koning, geen heer
 om hen aan het universele te verbinden. Om te ontsnappen aan het gevoel

 9. Dit keer volgen wij de Nederlandse vertaling van au-delà en en-deçà met 'hiernamaals' en 'hier-
 numaals' niet.
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 van bijzonderheid begeren de mensen volgens de Ander; ze kiezen vervan-
 gende goden, want ze kunnen het oneindige niet opgeven " (p. 61 ). In dit
 licht van Girard is de romantische interpretatie van menselijke verhoudin-
 gen niet slechts een te verdedigen interpretatie naast andere interpretaties,
 maar een leugen, een overtreding van het negende gebod 10.

 § 6. De contradicties

 1 . In 'Mensonge romantique et vérité romanesque '

 Waartoe leidt Girards interpretatie van de mimetische patronen in de
 moderniteit ? Deze patronen zijn uitdrukking van een cultúrele pathologie.
 Girard spreekt ook van een ontologische ziekte die het gevolg is van de ho-
 rizontalisering van de transcendentie {transcendance déviée), in die zin dat
 de ander de plaats inneemt van de Ander. De ander matigt zieh tevens
 Diens allures aan. Deze horizontalisering behoort tot Girards diagnose van
 de moderniteit. Zo lijkt het erop dat het kwaad in de huidige wereld bij uit-
 stek deze horizontalisering van de transcendentie is. Zo worden wij nu ge-
 confronteerd met de twee mogelijkheden : enerzijds een (christelijk) leven
 vanuit de ware Transcendentie - in de romaneske romans slechts bereikt

 op het doodsbed - en anderzijds een religieus pandemonium vanuit de
 dietaturen der mímese. Je kunt dit ook anders formuleren : in Mr&vr tapt
 Girard als het ware uit twee vaatjes, het vaatje van de Verlichting (mimese
 als ontsleuteling van het menselijk gedrag) en dat van de christelijke reli-
 gie (de mens is gekarakteriseerd door een besoin de transcendance). Dit zijn
 twee vaatjes, terwijl Girard de opvatting huldigt slechts uit één te tappen.
 De motieven van de Verlichting en van de religie wij zen - op zichzelf
 gesteld - mijns inziens in een verschallende rich ting, namelijk in die van
 enerzijds een profane of geseculariseerde en in die van anderzijds een
 christelijke articulatie van het menselijke bestaan. Girard geeft een andere
 voorstelling van zaken. De geseculariseerde articulatie wordt in Mr&vr af-
 gedaan als oppervlakkig : wie scherper toekijkt met de romaneske ogen van

 10. In dit licht is het ook duidelijk dat Girard niet enthousiast zal reageren op het onderscheid
 tussen bemiddeling en mimese.
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 Girard, ziet dat de wereld door en door religieus is. De metafysische be-
 hoefte wordt op illegitieme of leugenachtige wijze bevredigd. Mijns inziens

 laat de vraag zieh niet onderdrukken of het verwijt van oppervlakkigheid
 een conclusie is van het mimetische inzicht van Cervantes, Stendhal, Proust,

 etc. of van Girards christelijke visie die verwoord wordt in de ( augusti jnse

 en scheleriaanse ) théorie van de transcendance déviée. De vraag stellen is
 haar min of meer beantwoorden. Het verwijt van oppervlakkigheid komt
 slechts voort uit Girards christelijke visit.

 2. Heidegger

 Hetzelfde kan nog een keer betoogd worden aan de hand van de wisse-
 lende beoordelingen van Heidegger door Girard. Ook in Dec wordt gezegd
 dat onze tijd door en door religieus is, ditmaal niet vanuit het perspectief
 van de transcendance déviée met haar nefaste gevolgen voor de intermen-
 selijke verhoudingen, maar vanwege de verhulde werking van het zonde-
 bokmechanisme, waarin het gewelddadige gedrag gesacraliseerd wordt.
 Voorzover de cultuur op goede voet Staat met haar eigen gewelddadige oor-

 sprong, is zij diep religieus. Werd Heidegger in Mr&vr oppervlakkigheid
 ten laste gelegd - hij zag niet met romaneske ogen - , in Girards samen-
 vattende hoofdwerk Dec wordt Heidegger de les gelezen dat hij in zijn zijns-

 denken het geweld heiligt. Vanuit de zondeboktheorie bekeken, betekent
 dit dat ook hij ten diepste een religieus denker is en dat zijn interpretatie
 van de werkelijkheid religieus is zonder dat hij dit wee t. Heidegger is dus
 ook in het licht van het zondebokmechanisme weer oppervlakkig en
 misleidt zichzelf . Dit keer niet omdat hij de mimetische modeilen niet als

 afgoden onderkent, maar omdat hij het geweld sacraliseert in zijn wijsge-
 rig denken. Zoais Heidegger verschillend belicht wordt in de twee vertogen
 van de resp. hypothesen, zo zijn de verwijten aan zijn adres eveneens ver-
 schillend. Ook de religiositeit van de moderne wereld wordt verschillend ge-
 luid : in Mr&vr is de wereld religieus, krachtens het inzicht van de mime-

 tische hypothèse gekoppeld aan de théorie van de transcendance déviée, in
 Dec daarenteg* i is de wereld religieus in het licht van de zondebokhypo-
 these. De 'moderne' religiositeit ontvangt dus per hypothèse een andere be-
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 lichting. Gemeenschappelijk aan beide vormen van religiositeit is dat de se-
 cularisatie niet voor lief wordt genomen.

 3. In 'Des choses cachées depuis la fondation du monde '

 Zoals de théorie van de transcendance déviée apologetische scherpte ver-

 leent aan de mimetische hypothèse, 20 krijgt het zondebokmechanisme zijn

 bijzondere relevantie door het bijbelse geloof.
 In de traditie van de Verlichting heeft Girard zijn eigen verklaring van

 de religie. Religie wordt niet verklaard uit de menselijke onmacht ten op-
 zichte van de natuur, maar is veeleer een gevolg van de mimetische proble-

 men in het samenleven. Wat mij betreft is deze verklaring mooier en in-
 drukwekkender dan die van de meesters van de achterdocht als Marx, Nietz-

 sche of Freud. Aan deze kritiek op de religie paart hij een ideologiekritiek

 op de huidige samenleving. Met behulp van het zondebokmechanisme kan
 hij de gewelddadige my then van de moderne cultuur ontmythologiseren.
 Het gewelddadige karakter van onze samenleving wordt ten toon gesteld en

 ontmaskerd in zijn werk. Een prijsuitreiking aan Girard voor zijn vernieu-

 wing van de ideologiekritiek is evenwel een miskenning van zijn gehele
 werk. Men zou hem slechts een oorkonde verlenen voor de gemene zaak die

 hij maakt met de Verlichting. Girard ziet het ook anders. Ofschoon hij alle

 goden in het voetspoor van de Verlichting over de kling heeft gejaagd, blijft

 hij onbekommerd spreken over de christelijke God. Dit maakt de indruk
 dat hier de schoen weer wringt. De verbinding van deze twee motieven -

 zondeboktheorie en christelijk geloof in Dec, parallel met mimese en ware
 transcendentie in Mr&vr - legt hij door de bijbel een bijzondere plaats in
 het ontdekkingsproces van het zondebokmechanisme toe te wijzen. Dit
 geeft Girard de vrijmoedigheid de ontmaskerende wetenschap,de afschaf-
 fing van de heksenprocessen, etc. te begroeten als vruchten van de doorwer-

 king van de bijbelse boodschap. Het bijbels geloof Staat diametraal tegen-
 over andere geloven, omdat het geweld daarin niet constitutief is. Zo wor-

 den de twee - met Mr&vr verwante - motieven van Aufklärung en

This content downloaded from 130.89.3.19 on Thu, 28 May 2020 08:50:15 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 690 P. TIJMES

 christelijk geloof samengesmolten tot één n. Het zoutzuur van de ont-
 mythologisering ( Verlichtingsmotief ) kan de bijbel niet aantasten. De bij-
 bel heeft het immers zelf voortgebracht. Toch kan ik dit niet in alle opzich-

 ten overtuigend vinden.

 4. Verkapte visie ?

 In een interview met Richard Golsan verweert Girard zieh tegen de kijk

 dat hij vanuit een verkapte christelijke visie zijn boeken schrijft. Hij zegt
 dan : , , My beliefs emerged from my work and not from pre-existing be-
 liefs ' ' . Aan Girards oprechte mening hoeft men niet te twijfelen, want het

 karakter van de religiositeit die hij de moderne wereld toeschrijft alsmede
 de interpretatie van het christelijk geloof veranderen per hypothèse. Dat is
 dus consistent met wat hij zegt over de beliefs die oprijzen uit zijn werk.
 Maar belangrijker acht ik de terugkerende spanning in Girards denken die
 ik aangewezen heb in Mr&vr en in Dec - niet om er een smet op te wer-
 pen, want we zijn hiermee gestoten op een contradictie waardoor tweede-
 rangs denkers niet worden geplaagd.
 In het bovenstaande heb ik gewezen op de spanning tussen mimese en
 transcendance déviée enerzijds en zondeboktheorie en het bijbelse geloof
 anderzijds. Het loont ook nog om de twee vertogen rond de hypothesen van
 mimese en zondebok op hun consistentie te doordenken. De pointe van het
 eerste vertoog is dat ik overtuigd word mijn buurman te zien als afgod, of-
 schoon ik dat niet weet, want hij is slechts mijn model en obstakel. De
 pointe van het tweede betoog is dat ik overtuigd word mijn buurvrouw niet
 te zien als heks. Dat betekent concreet, dat ik moet ophouden haar in het
 religieuze en gewelddadige perspectief te plaatsen. Zij moet bevrijd worden
 tot een gewone vrouw. Met andere woorden : als ik mijn buurvrouw niet als
 heks mag beschouwen en behandelen (Dec), waarom moet ik dan mijn
 buurman in het perspectief van een afgod zien (Mr&vr) ?

 1 1 . Toen ik het verrassende bijbelse profiel van Girard samenvatte, schreef ik ten onrechte dat wat

 elders geloof heet, bij Girard gepresenteerd wordt als inzicht en dat Girard Bonhoeffers programma
 van de niet-religieuze interpretatie van het evangelie naar de letter voltrekt (De ander als modelen
 obstakel, p. 118).

This content downloaded from 130.89.3.19 on Thu, 28 May 2020 08:50:15 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 DE ROM ANESKE WA ARHEID 69 1

 Summary: The Novelist's Truth

 In this article attention has been drawn to central issues of René Girard 's thought such

 as mimesis, patterns of behaviour seen from the mimetic perspective, scapegoat mech-
 anism, etc. Pivotal to Girard' s work is the confrontation between a religious and a secular

 world view. The two motives in his thought, - on the one hand the motive of mimesis
 decoding human behaviour and on the other the religious motive according to which man

 is characterized by a need of transcendence - , might be contradictory. Girard' s statement

 that his beliefs emerged from his work and not from pre-existing beliefs may also lead to

 the consideration that the character of religion he attributes to the modern world and the

 character of the Christian belief as well change in accordance with the discourse of his two

 hypotheses.
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