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Over de oorsprong van culturen en religies
(video-script)
Enkele van onze gidsen:
- Vilayanur Ramachandran (neuroloog)
- Giacomo Rizzolatti (neurofysioloog)
- Michael Tomasello (ontwikkelingspsycholoog)
- Victoria Horner (etholoog)
- Jane Goodall (primatoloog)
- Charles Darwin (natuuronderzoeker)
- René Girard (antropoloog)
Proloog
1) Mimesis (imitatie, nabootsing)
Leren door imitatie
Spiegelneuronen
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2) Geweld
Begeren door imitatie
Het nabootsen van elkaars begeertes
Het verzoenen van natuurwetenschap en menswetenschap
Mimetische gevechten
Mimetische vereniging tegen een gemeenschappelijke vijand
– het zondebokmechanisme
Een 'Koning Oedipus' onder de apen?
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3) Religie
Geweld beteugelen
3.1 Geweld beteugelen via een offer(ritueel)
Sacrale eisen om offers (Kombai, een volk in Papoea)
In het dierenrijk
Doorheen de geschiedenis van de mensheid

Pollice Verso (Jean-Leon Gerome – 1872)
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3.2 Geweld beteugelen via rituelen
Hedendaagse sacrificiële riten – Suri, een volk in Ethiopië
Hedendaagse sacrificiële riten – Afstammelingen van de Inca in Bolivië
Sacrificiële riten in het verleden – Moche, een volk in Peru

Een man van de Suri in Ethiopië bereidt zich voor op donga (stokgevechten)

Van mimese naar gewelddadig conflict naar geritualiseerd competitiespel – beelden spreken:
Boliviaanse gele eekhoornaapjes imiteren elkaars belangstelling voor een kleine voetbal,
terwijl de andere foto voetballende jongetjes toont in Thimphu (hoofdstad van Bhutan)
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Een voorlopige samenvatting
De verschillende puzzelstukken samen gelegd
-

Feit 1: mensen ontwikkelden een groter brein
Feit 2: een groter brein vergemakkelijkt
het steunen op een complexer sociaal netwerk
en de snelle verspreiding van kennis

-

Feit 3: vaardigheden om samen te werken verbeteren door
de mimetische capaciteiten van het brein (spiegelneuronen)

-

Feit 4: de imitatie van een verlangen voor bepaalde objecten
(bijvoorbeeld mannetjes die hetzelfde vrouwtje verlangen)
geeft aanleiding tot rivaliteit en 'duellerend' geweld

-

Feit 5: het samenleven in grotere groepen berust op grotere mimetische vermogens
maar daardoor nemen ook de spanningen toe
ten gevolge van mimetische rivaliteit
een groepsgevoel kan hersteld worden
door de mimetische vereniging tegen één gemeenschappelijke vijand
die het slachtoffer wordt van een hele groep
dit is te zien bij dieren die nauw verwant zijn met de mens

-

Feit 6: mensen ontwikkelden rituelen die mimetisch geweld toelaten
op een gecontroleerde manier

-

Feit 7: de oudst gekende rituelen bevatten altijd een vorm van offer

-

Feit 8: goden worden doorgaans beschouwd als verantwoordelijk voor
allerlei soorten crisissen (natuurrampen, ziektes, …)
die mogelijks de gemeenschap ontwrichten
om de harmonie te herstellen worden rituelen en/of offers uitgevoerd
Dassanach, een volk in Ethiopië (regendans)
de pest (een crisis die de gemeenschap destabiliseert)
pestdokter (religieuze leider)
zelfbestraffing (auto-agressie)
offer (joden verbranden) (hetero-agressie)

Al deze feiten rechtvaardigen de hypothese van René Girard
Met andere woorden:
cultuur en religie zijn gebaseerd op een moord en een leugen
de moord:
een collectief vermoord slachtoffer
de leugen:
de perceptie van het slachtoffer als verantwoordelijk
voor wat er met de gemeenschap gebeurt
 de traditionele goden zijn niets anders dan vergoddelijkte zondebokken
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-

Feit 9: goden worden gebruikt om (offer)geweld te rechtvaardigen
alsook om onderdrukkende taboes te rechtvaardigen
culturele instituties die menselijke samenlevingen structureren
en die het de mens mogelijk maken
om verantwoordelijkheid voor eigen acties te ontlopen
met andere woorden: goden worden gebruikt als zondebokken!
Dassanach, een volk in Ethiopië (vrouwenbesnijdenis)

Goden worden ervaren als belichamingen van geweld
en kunnen alleen op een geritualiseerde manier benaderd worden
Met andere woorden: het geweld zelf wordt alleen op een geritualiseerde manier toegelaten
Allerlei culturele fenomenen kunnen teruggebracht worden
tot een basispatroon van primaire associaties tussen geweld en 'het sacrale'
- de funderende moorden op 'zondebokken'

The Scapegoat (William Holman Hunt – 1854)
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3.3 Taboes als aanvullingen van rituelen
Focus op het negatieve (taboe) of positieve aspect (ritueel) van het sacrale
-

Feit 10: mimetische fenomenen (spiegels, tweelingen, homoseksuelen, …)
worden dikwijls geassocieerd met het kwaad

-

Feit 11: objecten van mimetische rivaliteit (vrouwen, territorium, voedsel)
zijn vaak sacraal en taboe (alleen op een geritualiseerde manier te benaderen)

-

Feit 12: de krachten van de natuur
zoals droogte, zware regenval, bliksem, vuur, water, …
worden vaak als sacraal ervaren
 verklaring: slechte weersomstandigheden en gebrek aan voedsel
vergroten het risico op mimetisch geweld
en zijn oorzaken van ziekte-epidemieën en dood,
de ultieme (resultaten van) mimetische crisissen
 voorbeeld: vuur behoort traditioneel tot de godenwereld
en moet met omzichtigheid (via ritueel) behandeld worden
om zijn vredebrengende eigenschappen te ervaren

Andere belichamingen van zaken waarrond mimetische crisissen ontstaan (zaken zoals
seksuele gemeenschap, sociale status en de strijd om te overleven) worden traditioneel ook
als sacraal gepercipieerd (zie bijvoorbeeld travestieten, koningen en sjamanen) – ook die
zaken mogen alleen op een geritualiseerde manier worden toegelaten en benaderd
Taboes en rituelen ontwikkelden in allerlei verschillende richtingen
(van dansen tot eetgewoonten)
Maar niet alleen menselijke zeden kunnen teruggebracht worden tot algemeen menselijke
eigenschappen; onderzoekers ontdekten ook gemeenschappelijke patronen en beelden
(metaforen) in verhalen – van mythes tot films…
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4) De menselijke kunst van het vertellen van verhalen
– en de eigenaardige joods-christelijke toets
Enkele van onze gidsen:
- James Frazer (antropoloog)
- Joseph Campbell (mytholoog)
- Christopher Vogler (ontwikkelaar van filmscenario's)
- George Lucas (regisseur)
- René Girard (literatuurwetenschapper)
universele patronen in verhalen – de monomythe
de reis van de held – zoals omschreven door Joseph Campbell
de reis van de held in Hollywood – Joseph Campbell en Star Wars
de Star Wars saga is maar één van vele voorbeelden
 de reis van de held:
 de gewone wereld – een oncomfortabele thuissituatie
 de oproep tot avontuur
 de held weigert de roeping
 ontmoeting met de mentor en/of een nieuwe kracht
(overdragen van kennis – bijvoorbeeld over het verleden –,
vaardigheid, speciaal voorwerp)
 de held vertrekt op avontuur naar nieuwe, ongekende wereld
(met een bepaald doel)
 het oversteken van de eerste drempel
 eerste reeks beproevingen (leren kennen van vriend en vijand)
 voorbereiding op de moeilijkste opdracht
(vaak na ontmoeting met koningin/godin/waarzegster)
 de held wordt geconfronteerd met zijn grootste
angst/beproeving
 de held "sterft"
 de held "verrijst" en bereikt zijn doel en/of verwerft het object
waarnaar hij op zoek was ("de heilige graal")
 jacht op de held
 beloning van de held die aan zijn achtervolgers ontsnapt is
 finale confrontatie/beproeving
 de held "sterft" nogmaals (nu op een fundamenteler niveau)
 de held "herrijst" nogmaals
 de held keert terug naar huis om de gave(n) aan te bieden die hij
op zijn reis verworven heeft – zelf getransformeerd, kan hij zijn
thuis transformeren
 een ultieme beloning voor de held, met grote feestelijkheden
 schema van de reis van de held:
scheiding – transformatie – terugkeer
= patroon van adolescentierituelen/initiatierituelen
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The Hero’s Journey in de versie van Christopher Vogler
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René Girard bespreekt hetzelfde algemeen mythologische patroon

de universele mythologische patronen suggereren
een gemeenschappelijke oorsprong
in typisch en universeel menselijk gedrag
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de revelerende kracht van de joods-christelijke geschriften (de Bijbel)
een test van Girards claims:
het Bijbelse verhaal over Jozef
vergeleken met
het klassiek Griekse verhaal over Oedipus


Jozef:
o de uitdrijving/verbanning van Jozef
o het incestthema
o Jozef nogmaals uit de samenleving gebannen



Oedipus:
o de uitdrijving/verbanning van Oedipus
o het incestthema
o Oedipus nogmaals uit de samenleving gebannen
Jozef wordt vrijgelaten uit de gevangenis
en wordt de redder van Egypte,
als dromenuitlegger en voorspeller van mogelijke hongersnood
Jacob zendt zijn zonen naar Egypte,
en niemand van hen weet dat ze Jozef opnieuw zullen ontmoeten,
na zoveel jaren
Jozef speelt spelletjes met zijn broers, die hem eerst niet herkennen

mensen als Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero
"offerden zichzelf tegen het offer"
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conclusie


de reis van de held zoals in het verhaal over Oedipus:
 na verbannen/geofferd te zijn, herrijst Oedipus als de nemesis
van zijn familie
 Oedipus wordt verantwoordelijk gehouden voor de crisis in
zijn gemeenschap en offert uiteindelijk zichzelf op



de reis van de held zoals in het verhaal over Jozef:
 na verbannen/geofferd te zijn, herrijst Jozef als degene die zijn
familie vergeeft
 Jozefs broer Juda is bereid "om te sterven tegen het offer" van
Jozefs volledige broer Benjamin – dit gedrag wordt geïmiteerd
door Jozef en op die manier wordt hij de redder van zijn
gemeenschap
 met andere woorden:
de koninklijke status van Jozef redt het leven
van zijn vader en zijn familie
terwijl
de koninklijke status van Oedipus de ondergang betekent
van zijn vader en zijn familie
 een ander soort koningschap, "niet van deze wereld"?

Oedipe et Antigone
(Charles François Jalabert – 1842)

Ecce homo (Antonio Ciseri – 1880)
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doorheen de Bijbel openbaart het christelijk verhaal geleidelijk aan een andere
attitude tegenover slachtoffers en slachtoffermechanismen, aantonend dat
offers eigenlijk niet noodzakelijk zijn

5) De uitdaging om de dynamiek van Liefde te onderscheiden van de dynamiek van
haat/liefde – verhoudingen – enkele historische verschijningsvormen en
overtuigingen van de christelijke traditie bekritiseerd
6) Het verhaal van Jezus Christus als het verhaal dat de mensheid van binnenuit
transformeert – een verhaal vanuit een "meer dan menselijk" perspectief?
Christus' dood aan het kruis als een "redding" voor de mensheid
om liefdevoller te worden naar anderen toe,
strijdend tegen om het even welke slachtoffermechanismen

Aanbidding van het Lam (detail Lam Gods, gebroeders Van Eyck, 1432)

