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He t boek Job als lynch-story
' W e het jongste boek van de Franse
hommes pervers*,
cultuurfilosoof René Girard, La route antique des
komt bedrogen
wil lezen als een commentaar op het bijbelboek Job
e: hij fungeert
uit. Al is Job de hoofdfiguur, eerder geldt het omgekeerd
van Girard zelf en
als commentaar bij de inmiddels verschenen boeken
de grondslag van
als
ld
de daarin ontvouwde hypothese over het gewe
m? De Einstein
cultuur en religie. Is Girard de Hegel van het christendo
het even sterk als
van de menswetenschappen? Sommigen beweren
in 1978 zijn Des
anderen het bestrijden. Een feit is echter dat sinds
Girards werk
am,
uitkw
e
choses cachées depuis la fondation du mond
breedte is
hele
de
over
langzamerhand het wetenschappelijke discours
n,
spe~ of het nu
binnengedrongen en daar een provocerende rol gaat
ethnologie of de
de sociologie, de economie, de psychologie, de
en aan invloed,
theologie betreft. Ook in Nederland wint zijn denk
°verleende. De
198f
in
hem
vooral sinds het eredoctoraat dat de VU
es over zijn
studi
e
eerst
vertalingen van een paar van zijn boeken en de
these zijn in voorbereiding.
Dat het geweld een fundamentele rol
speelt in de menselijke verhoudingen
wisten we allang: daarv oor konden we
reeds ruimschoots bij Heraclitus of Hobbes terecht. Maar hóe dat geweld functioneert, en hóe het, tot in al haar uithoeken, als motor van de cultuur optree dt,
dat beweert René Girard voor het eerst in
wetenschappelijke
consistente
een
hebbe n. In een
te
reven
besch
e
theori
nauwgezette 'deconstructie' (de term
leent Girar d van Jacques Derrida) van
heel het bouw werk van de cultuu r ontdekt hij als fundament van het menselijk
samenleven de désir mimétique: de begeerte die elk mens drijft om alleen datgene begerenswaa rdig te vinden, wat ook
door een ander begeerd wordt. Deze nabootsingsdrang (die ik dagelijks voor
ogen heb in mijn twee oudste kinderen
die met elkaa r één schommel moeten delen, maar die in het verschijnsel van de
mode in onze cultuu r zijn besme ttelijk e
karak ter laat zien) maak t mensen tegelijkertijd tot elkaars model èn obstakel, tot
eindp unt èn tot sta-in-de-weg om dat
punt te bereiken. Een onmogelijke combinatie, die mensen tot eeuwige rivaliteit
veroordeelt en een vicieuze cirkel van
geweld ontke tent.
Er zou nooit een cultuu r kunne n ontstaan, als niet iets deze geweldspiraal zou
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In dit artikel bespreekt dr. F. de Lange, gereformeerd predik ant te Parijs,
het jongste boek van de bekende Franse filosoof René Girar d over het boek
Job.
Het denken van Girar d heeft de
laatste jaren ook in Neder land belangstelling getrokken. Zo ontvin g hij
enige tijd geleden een eredo ctoraa t
van de Vrije Universiteit. Vertalingen
van twee van zijn ander e boeke n,
waarv an de titels luiden: 'De zondebok ' en 'De romantische leugen en
de roman eske waarh eid', verschijnen
binne nkort bij uitgeverij Kok Agora te
Kampen.

doorb reken en een situatie van relatieve
stabiliteit zou garanderen. Welnu , hier
breng t Girar d zijn tweede hoofd stelling
naar voren die hij in zijn jongste boek aan
Job en zijn vrienden illustreert: de oorlo g
van aJlen tegen allen wordt getransformeerd in het geweld van allen tegen -één.
De wilde anarc hie waari n zich heel de
menselijke soort bevindt maak t plaats
voor eensgezindh eid en harmonie, als het
geweld overgedragen wordt op één lid
van de gemeenschap. Na deze oermo ord,
deze violence fondatrice, is de vrede tijdelijk verzekerd en kalme ert de samenle-
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ving zoals dr Zl'l' tot rust kw am toen Jon a J ob en z' n
vrienden a.rnbrengt kom t in
boosdoeners hebben betreden' (Job
overboord geworpen w as.
G irards analyse niet voor: alleen deze
22, 15) ten einde toe te gaarr. Hij beroept
Nadat G irard in M en so11ge roman- dialoog, en daarbinnen
alleen Job (en hij
zi ch opstandig op de go d va n de slachttique et vérité romanesque (1961 ) de slechts op zijn beste
momenten) , spreekt offers, die hem rech t zal docu tegen de
grote roma nschrijvers op zijn these be- waarheid. Door
dit ' bevrijdend reductio- god der beulen (Jo b 16, J 9; J 9,25).
v roeg en haar in hun werken bevestigd nisme'
aan de tekst op te leggen slaagt
Een lezing die zo ongewoon begon,
vond; nadat hij in La violence et Ie sacré Girard er z.i.
in aan te tonen hoe Job de
lijkt zo een inmiddels modieus slot te krij(1972) zijn cultuurtheorie onderbouwde religieuze mythe
van zijn vrienden ontgen. Is Girard hier niet wat al te mimemet ethnologisch materiaal en de griekse maskert, waarin God
verantwoordelijk tisch de tendens van de hedendaagse
tragedies aan een diepgaande analyse wordt gesteld
voor het geweld dat de getheologie gevolgd? Ontlaadt hij niet te
onderwierp, lijkt het nu de beurt te zijn meenschap
collectief op hem uitoefent snel met D. Sölle de spanning in het
aan de joods-christelijk e traditie om op Uob 30,1-12).
Job doorbreekt daarmee
Godsbeeld die K. H. Miskotte, ermee
haar mimetisch gehalte en haar omgang de ban van
het sacrificiële systeem, dat
worstelend en eronder lijdend, ten einde
met het zondebok-m·ech anisme beklopt het menselijke geweld ont-menselijkt
toe wilde vasthouden? Hanteert Girard
te worden. Zonder hierop bij voorbaat door het te vergoddelijken. Job
op z'n
met zijn scherpe scheiding tussen een
uit te zijn geweest, komt Girard daarbij
best heeft dus iets weg van Christus: de sacrificiële, mythisch e en e~n niet-sacrifitot verrassende resultaten, die hem tot onschuldig uitgestotene bij uitstek,
maar ciële, ontmythologiserende lezing van
een herwaardering van het christelijk zo de ontmaskeraar. Job op z'n
slechtst- bijbelse teksten uiteindelijk niet toch het
geloof hebben gebracht. In zijn Le bouc daarvoor heeft Girard een andere vergebotte mes van Marcion en zijn tweedeling
émissaire (1982) zijn het vooral evan- lijking, ontleend aan de tweede hoofd- tussen een
geweld god en de God die enkel
gelieteksten die aantonen dat in het pijler waarop onze beschaving rust, de liefde is? Laat
de lijdende God wel zo
christelijk geloof het zondebokmecha - klassieke: Oedipus, koning van Thebe, gemakkelijk de
strijdende God achter
nisme niet alleen beschreven, maar ook als misdadiger door zijn stad uitgestoten zich?
en vooral eens en voorgoed ontmaskerd om haar te bevrijden van de pest. Net als
Ziedaar wat vragen die, afgezien nog
wordt. Hij beluistert in Christus de mens Freud leest Girard in deze tragedie van
van de houdbaarheid van zijn exegese, ~
die verkondigt 'wat sinds de grond- Sophocles de oermythe van onze westerse mij opkomen, en die Girards
'nouveaute
legging der wereld verborgen is gebleven' cultuur terug. Maar hij ontmaskert daartoch weer in klassiek-theologi sch vaar(Matth. 13,35).
water doen belanden. Z ij doen echter
Maar ook het Oude Testament kent
niets af aan de draagwijdte van Girards
z' n openbarend gehalte: dat wil Girard
hypothese, met name waar zij de relatie
met zijn boek over Job laren zien. In Job
tussen cultuur en religie, tussen het Wesziet hij een voorafschaduwi ng (praefiguten en het christelijk geloof betreft. Met
ratio ) van Chris rus, die een klein tipje van
het geweld als verbindende schakel
de religieuze sluier die over het geweldswordt met haar een theorie van het
mechanisme hangt, heeft opgelicht. Hij
christendom onrwikkeld, die de 19eleest daarbij her boek Job als een lyncheeuwse religiekririek opneemt èn passtory. De hoofdpersoon van deze tekst is
seert. Met een overhaaste keuze voor het
nier de man die de zinloos lijdende en
slachtoffer Jo b ben je er niet, zeg Girard,
door God geslagen mens van alle tijden
die te goed Nietzsche en Freud heeft gelevertegenwoordig t, maar het is de zonzen om die keuze nog te kunnen maken
debok van een zich in crisis bevindende
uit ressentiment of compenserende fangemeenschap, welke mythisch versluietasieën. Waar het voor hem op aankomt
ren wil dat zij hem eerst op handen geis deze partijkeuze vanuit de kennis, de
dragen Uob 29,2-25), maar nu verstoten
ethiek vanuit de redelijkheid te verantheeft. Niet dat er hier opnieuw een
woorden: zij is de enige mogelijkheid
moord gepleegd gaat worden; in rite en
voor een samenleving die de religie
religie is her oorspronkelijke geweld gebij wil zonder in het blote geweld terug re
kanaliseerd en gesacraliseerd, zodat de
vallen waarvoor het religieuze systeem
woedende menigte nu getransformeerd is
(met het sacrale offer als hart daarvan)
in een hemelse legermacht, en de goddehaar eeuwenlang in zekere zin behoed
lijke wraak- al is her met een zeker uirs_rel
heeft. Verrassend is het daarbij het chris- in plaats van her zwaard de schuld1?e
telijk geloof eens niet versluierend, maar
zal treffen en uit de gemeenschap zal uitonthullend, eens niet onredelijk, maar
bannen. De bloedige offerdaad is in her bij op zijn beurt de mythe van Freud, die hoogst wetenschappelijk re zien worden
geval Job zelfs niet meer in een vast ri- nier gezien heeft dar de mythe altijd het opgevoerd. Maar dan wel een christueel vastgelegd, maar - en dankzij deze geweldverhaal vertelt vanuit her ge- tendom dat op gespannen voer staar met
'sacrifiële crisis' kan Job de vrijheid ne- zichtspunt van de vervolgers, en dat de heel wat orthodoxie. • • •
men er zich regen te verzetten - in her vadermoord en de incest die Oedipus in
• René Girard, La ro ute a11tique des hom verbale geweld van Jobs zogenaamde de schoenen worden geschoven van hetvrienden. Girard zou hun zeven dagen- zelfde gehalte zijn als de kindermoorden m es pervers, Grasser, Paris !985 (99 FF).
lange zwijgen uit de proloog niet als her en de incest waarvan men de joden besummum van pastoraat zien, maar als de schuldigde ten tijde van de zwarte pest: zij
stille cirkeling van aasgieren rondom een berusten op leugens. Oedipus draagt
reeds aangeschoten prooi.
tenslotte gedwee de vloek der goden en
Maar het kaderverhaal dat de proloog zwicht voor zijn vervolgers; Job daarenen de epiloog rondom de dialogen van tegen weigert deze 'overoude weg die de
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