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Girard wordt teruggefloten
De hypothese van de Franse filosoof en
literatuurwe tenschapper René Girard
(1926) kenmerkt zich niet door bescheidenheid: zij biedt een alomvattend e verklarende theorie van de cultuur. Uitgaande van de stelling dat mensen
nabootsend e wezens zijn die elkaar in rivaliteitsverh oudingen gevangen houden,
brengt Girard het verborgen geweld aan
het licht waarop de samenleving rust. Geweld dat zich openbaart - dat is de tweede pijler onder zijn theorie - wanneer de
onderlinge rivaliteit zich ontlaadt op een
zondebok. Het meeste van Girard's werk,
waaronder zijn hoofdwerk Wat vanaf het
begin der tijden verborgen was is inmiddels toegankelijk in het Nederlands. Ook
werd er een bundel studies naar aanleiding van zijn werk uitgebracht onder redactie van W. van Beek, Mimese en geweld (1988). Dat het werk van Girard in
ons land aanslaat blijkt uit het verschijnen van een tweede bundel artikelen
rondom zijn hypothese. Zij zijn de vrucht
van discussies van een interdiscipli naire
studiegroep aan de Vrije Universiteit . In
dit opzicht is de theorie van Girard al
werkelijk vruchtbaar, nog afgezien van
de inhoud ervan: zij biedt aan theologen,
letterkundig en, psychiaters, sociale wetenschapper s, zelfs aan natuurweten -

René Girard

schappers (je vindt ze allemaal in dit
boek aan het woord) een gemeenschappelijke taal aan, waarin zij onderling kunnen communiceren. Met Girard zit je bij
elkaar om de tafel, en kom daar maar
eens_om in het universitaire bedrijf. Toch
is het geen echt 'universitaire ' bundel: de
vraag naar de praktische toepassingsmogelijkheden van Girard overweegt. 'Ook
dit is een toetsing van zijn hypothese, en
niet de minst belangrijke', merkt een van
de samenstellers, Hans Weigand, in zijn
inleiding terecht op. Wat kun je nu met
Girard? Een vraag waarvoor wetenschappers doorgaans weglopen, wordt
hier tot uitgangspunt verheven.
De bundel stelt in dit opzicht echter teleur. In dubbele zin: zo praktisch als
wordt gesuggereerd is het boek in de eerste plaats zeker niet. De bijdragen zijn
(behalve ook van inhoud en kaliber) zeer
verschillend van karakter, zodat men het
bandje om het boek echt voelt knellen.
We treffen er naast academische beschouwingen ook persoonlijke ontboezemingen aan, behalve een doorwrocht betoog over de 'mimemis als metaforische
referentie' (M. Elias) en een afscheidscollege over de zieke als zondebok (M.
Schoffeleers) ook een terugblik op eigen
Tl
~ kerkelijk werk (A. Douwes). In de arti~ kelen van A. Lascaris en R. Kaptein over
-u hun betrokkenhe id bij het maatschappelijk werk in Noord-Ierlan d (waar termen
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als ge we ld. rivalitei
t en zondeb ok ge
woon op straat ligge
n)
pelijke prakt ijk ec hte ligt de maatsch ap r
we
l
vo
or
het ~p rape n en is ook de rel
duide lijk . Maa r in evantie _va n G1ra~d
ook va nuit het ·pr ande re b11 drage~ d~e
tische co ncern z11n
gesch reven . proeft ak
me
ste llin g (en dat is de n ee n lichte teleurecht mene ns wo rd t twee de). Zo dra he t
het vaak afweten. Deme t Girard, laat hij
send weze n. de op me ns ee n na bo otvo
bijvoorbe eld weet er edingsd eskundige
all
.
Gi rard doet oo k ve es van.
ke n over mode rn e oprst rekke nde uitsp ravo
ed
ing. Maa r zodra ee n nieuwsgieri g
(W. de Haas) doorvgeworde n pe dagoog
Gi rard in opvoedingraagt we lk inzich t
schaffen . moet hij co situaties ka n vergo gisch perspectie nstat ere n: ·het pe daf
zie t wel de alo mteg on tbreekt' . Gira rd
sing. maar niet he t enwoordige nabo otuit
va n: he t zelfstan dig ei.nde\ijke do el ermo et oo k A. Do uw me ns worde n. Zo
naar concrete aanw es constatere n. die
nin g in he t diako naijzingen voor verzoe·met de conseq ue nti at zoekt , dat G ira rd
es
pothese n niet hele ma va n zij n eigen hyal raad weet".
R. Luijff en P. Tijm
ge n op zijn visie opes, die Gi rard bevramie en technologie de mo de rn e econoconclusie tre kk en: . moete n ee nzelfde
behalve ee n ' bijzo
de r onbevre digen d'.
nop de ontstaansvoo 've rduister d' zicht
de rne economisc he rw aarden van de mo deren ze ook ee n gesa me nlevin g, co nclumogelij khed en 'in brek aan ve rtalingsda de n en besli ssi ng co ncrete politi ek e
Gi.rard . Blijk ba ar voen ' in de theorie van
hij word t ge lezen alsldo et Gi rard nie t als
profeet, ma ar even
mi n als wetensch
ap per. Sommige no ties
zij n nogal vaag en ve
scheidingen en ee n rdi enen me er on de rve
rfijnde termino\ogie , geve n de sam
en
woor d da n oo k toe. ste lle rs in hu n naOo k al erk en ne n Maa r zijn we er da n?
we de ve rklare nd
e
kr acht van zijn hy po
blijkbaa r niet direct the se , we kunnen er
me e op de feiten toe
stappen .
Vo or sommige n za
l
zijn en zij zulle n G da arm ee de ko us af
rug to ekeren . Te meirard ontgooche ld de
er
zich aan deze ve rta omdat Gi rar d zelf
alslag we inig ge leg
en
lijkt te lat en ligge n
en
analyse ert da n de co lie ve r Shak espeare
nc
ret e ma atsch appelijke ve rhoudingen
.
deze bu nd el wille n Maa r de au teurs in
zitten: zij vragen ziche t er nie t bij lat en
sch eiden zij zich alsh (en da arin onde rnie t af óf Girard ge ec hte Gira rd-fan s)
lijk
dat he eft. Met ande heeft ma ar hóe hij
sta tus va n zijn the orre wo or de n: wat is de
ie? Ho e mo et je zij
we rk lezen ?
n
De praktisch e inzet
aa
bo ek is aa n he t ein n he t begin van het
d
van interessante hy he lemaal zo ek: 'O m
po
en tot vo lwassen thethese do or te gro eivan Gi rar d me er be orie zo u he t we rk
dologische en filo zinning op de me thoso
goed ku nnen gebr uik fisch e gro ndsla ge n
samenstelle rs. Gi rar en ', concludere n de
vroe g op str aat los d is blijkbaar te
gelat en . Hij wo rd t
ru ggeflote n, de stu de
teer ka me r in.

Frits de Lange
~ ndré _Lascaris/ Ha
discuss,e over Re né ns_ W, iga nd (red.): Na boo tsing; in
Gtrard. Uitgave Ko
k. Prijs r 36,50.
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