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OVER DE OORSPRONG VAN CULTUREN EN RELIGIES
(vertaling in het Nederlands van de video-transcriptie)
Over de oorsprong van culturen en religies I
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
Professor Vilayanur Ramachandran (University of California, San Diego, USA): Zo, hier heb je
mijn laatste slide. Het grootste deel van de tijd hebben mensen natuurwetenschap en menswetenschappen als iets
verschillends beschouwd. C.P. Snow sprak over twee culturen: natuurwetenschap aan de ene kant,
menswetenschappen aan de andere; nooit zou het tweespan elkaar ontmoeten. Wel, ik beweer dat het
spiegelneuronensysteem de basis vormt voor een poort die het mogelijk maakt je mening te herzien over
onderwerpen als bewustzijn, zelfrepresentatie, wat je scheidt van andere menselijke wezens, wat je toelaat mee
te leven met andere menselijke wezens, en ook zelfs over dingen als de opkomst van cultuur en beschaving, wat
uniek is voor menselijke wezens. Dank u.
3,2 miljoen jaar geleden leefde in het huidige Ethiopië de Australopithecus Afarensis – "Lucy".
Wat haar lichaamsbouw en gedrag betreft, was Lucy in de meeste opzichten nog een aap –
van haar eetgewoonten en haar habitat tot haar kleine hersenen. Het grote verschil schuilt in
de manier waarop ze loopt. Rechtop lopen is het eerste puzzelstuk in het verhaal van onze
evolutie, de eerste stap op de weg naar menselijkheid. Kortom, meer dan drie miljoen jaar
geleden hebben we een wezen gevonden dat de menselijke lijn schijnt te beginnen, maar Lucy
is natuurlijk nog lang geen mens.
Professor Joe Cain (University College London, UK): We hebben een gemeenschappelijke voorouder
gevonden van alles wat menselijk is, maar uiteindelijk blijven we een beetje op onze honger zitten. Merk op wat
we niet vinden met Lucy: we vinden geen cultuur, we vinden niet die typische verschijnselen die ons menselijk
maken, we vinden onze menselijkheid niet.
1) Mimesis (imitatie, nabootsing)
Leren door imitatie
Dit is Lake Victoria in Oeganda. En dit is onderzoekster Victoria Horner. Zij heeft een
eenvoudig maar briljant experiment ontwikkeld dat misschien verklaart hoe wij de
succesrijkste soort op de planeet werden. Merkwaardig genoeg omdat we sommige taken
slechter uitvoeren dan chimpansees…
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Professor Victoria Horner (University of St Andrews, Scotland): Het is heel moeilijk om in het veld
leerprocessen waar te nemen. Chimpansees worden bovendien nog maar veertig jaar in het wild onderzocht.
Horner gebruikt twee dozen om te onderzoeken of de manier waarop wij leren ons succes
kan verklaren.
Professor Horner: We zetten zowel chimpansees als kinderen deze doos voor. Dit is een zwarte doos die
volkomen ondoorzichtig is. Je ziet de binnenkant van de doos niet, je kan helemaal niet zien hoe het werkt.
Binnenin bevindt zich een beloning: een stukje voedsel voor de chimpansees en een kleine sticker voor de
kinderen.
Horner demonstreert de lange opeenvolging van handelingen die Jessica moet doen om de
beloning te verkrijgen. Daarna herlaadt ze de doos. Nu is het aan Jessica om te bewijzen dat
ze geleerd heeft wat ze heeft gezien. Met succes volbrengt ze de complexe opeenvolging van
handelingen, en verwerft ze haar beloning.
Vervolgens verhuist Horner met haar dozen naar een nabij gelegen eiland. Dit tropisch
paradijs is een heiligdom voor geredde chimpansees. Vier jaar geleden was Horner hier voor
het laatst, en Billy, een vrouwelijke chimpansee, groet haar als een lang gemiste vriendin. Na
de begroeting is het tijd voor het experiment. Horner demonstreert Billy de bewegingen. Nu
is het aan Billy. Zal ze de handelingen kopiëren? Net zoals Jessica kopieert de chimpansee de
handelingen en verwerft ze haar beloning. Maar Horner heeft eigenlijk een spelletje gespeeld
met zowel de aap als het kind. Dit experiment onderzoekt niet hoe apen leren, maar probeert
te begrijpen hoe mensen leren. Terug op school wisselt Horner de dozen.
Professor Horner: Vervolgens confronteren we hen met wat we de heldere doos noemen. Deze is structureel
identiek aan de zwarte doos, maar ditmaal zijn de wanden van de doos gemaakt met doorzichtig materiaal. Op
die manier zie je dat er een plafond is dat alle handelingen bovenaan eigenlijk irrelevant maakt. Het zijn
onzinnige handelingen. Je ziet bovendien dat de sticker of het stukje voedsel zich eigenlijk in een kokertje
bevinden, hier vooraan.
Jessica kan nu zien dat het zinloos is om bovenaan met de stok te prikken. Niettemin…
Eigenlijk moet ze alleen de laatste handeling uitvoeren. Maar om een of andere reden blijft
Jessica trouw vasthouden aan wat ze heeft geleerd. Ze herhaalt zorgvuldig de eerste
handelingen, zelfs nu ze kan zien dat ze onnodig zijn. Uiteindelijk krijgt ze haar beloning.
Professor Horner: Goed gedaan, zeer goed.
Het is niet alleen Jessica. Horner heeft over de hele wereld kinderen getest, en allemaal
kopiëren ze haar handelingen. Geen van hen kiest voor de korte weg.
Professor Horner: We ontdekten iets nogal verrassends. We constateerden dat kinderen al mijn handelingen
kopieerden, en dat het geen rol speelde of ze geconfronteerd werden met de zwarte dan wel de doorzichtige doos.
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Wat zal Billy doen? Zij gaat onmiddellijk voor het snoepje. Dit is niet ongewoon. In proeven
met een dozijn chimpansees stelde Horner vast dat twee derden van hen de korte weg nemen.
Professor Horner: Dit leert ons misschien dat chimpansees niet zo afhankelijk zijn van nauwgezet kopieeren imitatiegedrag als wij. Misschien is het minder belangrijk voor hun ontwikkeling als voor de onze.
Het is een beginpunt van waaruit we kunnen uitleggen waarom mensen en apen zo
verschillend zijn. Chimpansees volgen de leider niet zomaar. Ze werken de snelste route uit.
Ze willen zo snel mogelijk het voedsel hebben. Kinderen, daarentegen, kopiëren trouw. Dat
lijkt verspilde energie, maar feitelijk biedt dit gedrag ons een groot voordeel.
Professor Horner: Imiteren en nauwkeurig kopiëren vormt een enorm aandeel in onze ontwikkeling als
mensen. Daardoor leren we talen, leren we handelen met objecten, en verwerven we culturele gedragingen en
veel van de complexe zaken die we doen als mensen. Het is alsof het een standaard gegeven is voor ons om
nauwgezet te kopiëren.
Dus blind kopiëren schijnt uiteindelijk dan toch niet zo dwaas.
Op de reis tussen mens en aap is er iets veranderd. Op een bepaald moment begonnen onze
hersenen zich op een andere manier te ontwikkelen. Nu denken wetenschappers te weten
wanneer en hoe deze verandering gebeurde. We zijn naar Philadelphia afgereisd, waar deze
ontdekking louter toevallig werd gedaan. Hansell Stedman van de universiteit van
Pennsylvania bestudeert spierdystrofie. Om de ziekte beter te begrijpen, besloot hij
menselijke spiercellen te vergelijken met die van de grote apen. Hij merkte iets ongewoons in
enkele van de cellen van een welbepaalde spier: de kaakspier. Hij nam een dun schijfje van de
kaakspier van een chimpansee en van de kaakspier van een mens, en vergeleek ze onder een
microscoop.
Professor Hansell Stedman (University of Pennsylvania, USA): We kijken naar een flinterdun stukje
van de bijtspier van een grote aap.
Deze rode cellen, gezien in doorsnede, zijn de vezels van de bijtspier van een chimpansee.
Toen Stedman de menselijke kaakspier bekeek, was het verschil onmiddellijk duidelijk. De
vezels van de menselijke bijtspier, onderaan, zijn slechts een derde van die van de grote apen.
En dit is geen geïsoleerd geval. Iedere menselijke kaakspier ziet er hetzelfde uit. Stedman
heeft ontdekt dat in het verre verleden een genetische mutatie plaatsvond. Daardoor werden
de kaakspieren van onze voorouders veel zwakker dan die van de grote apen. Je zou niet
verwachten dat een zwakkere kaak een voordeel kon opleveren in het prehistorisch tijdperk.
Maar wonder boven wonder is het deze genetische mutatie die verantwoordelijk zou zijn
voor iets dat nog ongelooflijker is. Het geheim schuilt in de manier waarop spieren gehecht
zijn aan beenderen, in dit geval de schedel.
Professor Nancy Minugh-Purvis (Drexel University College of Medicine, Pennsylvania, USA):
Als je kijkt naar deze schedel van een orang-oetan – dit is van een volwassen mannelijk exemplaar –, zie je heel
duidelijk dat de spieren een onuitwisbaar spoor nalaten op de plaats waar ze zich hechten aan de beenderen.
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Deze grote kam, die zo fantastisch ontwikkeld is in dit exemplaar, toont je dat dit individu een zeer krachtige
kaakspier bezat.
Alle grote apen hebben een kam bovenaan hun schedel. Ze hebben dat nodig omdat hun
sterke kaakspieren een stevig anker vereisen. De dikke schedel heeft evenwel nog een ander
effect. Het gedraagt zich als een stugge en onbuigbare kooi voor de hersenen. Onze
menselijke, zwakke kaakspier oefent veel minder druk uit op de schedel.
Professor Minugh-Purvis: Als je dit volwassen mannelijk exemplaar van een mens bekijkt, zie je in
vergelijking een opmerkelijk contrast. Het schedeloppervlak is eigenlijk nogal effen, met een klein overgebleven
spoor… Maar eigenlijk is deze spier een heel dun weefsel, haast zwak in vergelijking met de spier van de orangoetan waarnaar we zonet keken.
Ongeveer twee miljoen jaar geleden bevolkten verschillende mensachtige soorten de aarde.
Professor Minugh-Purvis: Je hebt populaties van individuen die er heel verschillend uitzien, zoals je hier
ziet, die letterlijk wang aan kaak naast elkaar leven.
Deze schedels behoren tot twee verschillende mensachtige soorten, die twee miljoen jaar
geleden samenleefden. Australopithecus Bosei aan de linkerkant, en Homo Erectus aan de
rechterzijde. Antropologen zijn ervan overtuigd dat een genetische mutatie plaatsvond bij een
van deze twee, een genetische mutatie die de kaakspier verzwakte en die het mogelijk maakte
dat de schedel en de hersenen uitbreidden. Bij wie van de twee? De Australopithecus heeft
een grote aapachtige kaakspier, terwijl de Homo Erectus een veel kleinere, mensachtige
kaakspier bezit. Deze laatste bevat de genetische mutatie.
Professor Minugh-Purvis: Het andere grote verschil ligt duidelijk in de grootte van de hersenkoker.
De Homo Erectus heeft een brein dat 50 % groter is dan dat van de Australopithecus Bosei.
Wanneer gebeurde dit? Door te vergelijken hoe genen variëren in verschillende soorten over
miljoenen jaren, heeft Hansell Stedman berekend dat ongeveer 2,4 miljoen jaar geleden de
sterke kaakspier bij onze voorouder Homo Erectus muteerde in de zwakkere spier. Het is een
van de belangrijkste momenten in onze evolutionaire geschiedenis. En het komt allemaal neer
op één genetische mutatie.
Professor Stedman: Dat gebeurde bij één individu, op één moment, toen er een genenpoel aanwezig was van
dieren die met elkaar kruisten en die allemaal de normale versie van het gen bezaten. Niettemin, naarmate de
tijd vorderde, overleefde alleen de gemuteerde versie bij mensen. Die versie verdrong alle andere die toen
aanwezig waren bij de kruisbestuivingen, door het proces van genetische fixatie.
Eén genetische mutatie, evenwel zo krachtig dat onze voorouders in staat bleken alle andere
hominiden weg te concurreren. Maar hoe overleefden onze vroege voorouders met
kaakspieren die tien tot vijftig keer zwakker waren dan die van hun rivalen?
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Professor Stedman: Als je weet dat je een gevecht van kaak tegen kaak verliest, vermijd dan te allen tijde
dergelijk gevecht. Zoek andere manieren om je concurrenten uit te schakelen.
En dat deden onze voorouders. Ze ruilden spierkracht in voor denkkracht. Gezegend met een
groter brein begonnen onze voorouders samen te werken. Ze deelden hun plannen met elkaar
en ontwikkelden complexe sociale structuren. Dit was de eerste stap op een reis die ons
uiteindelijk in een andere wereld zou doen belanden.
Spiegelneuronen
Professor Ramachandran: Ik wil vandaag spreken over het menselijk brein, dat we onderzoeken aan de
universiteit van Californië. Denk gewoon even een seconde na over dit probleem. Hier is een homp vlees,
ongeveer anderhalve kilo, die je in de palm van je hand kan houden. Maar het kan nadenken over de
uitgestrektheid van de interstellaire ruimte. Het kan nadenken over de betekenis van oneindigheid, vragen
stellen over de zin van zijn eigen bestaan, over de aard van God.
En dit is werkelijk het meest verbazingwekkende in de wereld. Het is het grootste mysterie waarmee menselijke
wezens geconfronteerd worden. Wat is hier allemaal aan de hand? Wel, de hersenen bestaan, zoals je weet, uit
neuronen. Wat we hier zien, zijn neuronen. Er zijn 100 miljard neuronen in het volwassen menselijk brein. En
ieder neuron maakt ongeveer 1000 tot 10 000 verbindingen met andere neuronen in het brein. Op basis hiervan
heeft men berekend dat het aantal permutaties en combinaties van hersenactiviteit het aantal elementaire
deeltjes in het universum overtreft.
Dus, hoe pak je de studie van de hersenen dan aan? Een eerste aanpak bestaat uit onderzoek naar patiënten die
kwetsuren hebben in verschillende delen van de hersenen en naar de veranderingen in hun gedrag. Daarover
sprak ik tijdens de laatste TED. Vandaag zal ik het hebben over een andere aanpak: het aanbrengen van
elektroden in verschillende delen van de hersenen en werkelijk de activiteit registreren van de individuele
zenuwcellen in het brein. Als het ware de activiteit van de zenuwcellen in het brein afluisteren.
Nu is er onlangs een ontdekking gedaan door onderzoekers in Italië, in Parma, door Giacomo Rizzolatti en zijn
collega's. Het betreft een groep neuronen, spiegelneuronen genoemd, die zich vooraan in de frontale kwabben
van het brein bevinden. Nu is gebleken dat er neuronen zijn, de zogenaamde bewegingsneuronen, vooraan in het
brein, die al meer dan 50 jaar gekend zijn. Deze neuronen zullen vuren als een persoon een bepaalde handeling
uitvoert. Bijvoorbeeld, als ik dat doe, en reik om een appel te grijpen, zal een bewegingsneuron vooraan in mijn
hersenen vuren. Als ik reik om iets naar me toe trekken, zal een ander neuron vuren, dat me het bevel geeft om
dat naar me toe te trekken. Dit worden bewegingsneuronen genoemd, sinds lang gekend.
Maar wat Rizzolatti ontdekte, was dat een deel van deze neuronen, misschien twintig procent ervan, ook zal
vuren als ik naar iemand anders kijk die dezelfde handeling uitvoert. Dus, hier is een neuron dat vuurt als ik
reik om iets te grijpen, maar het vuurt ook als ik Joe zie reiken om iets te grijpen. En dit is werkelijk
wonderbaarlijk. Want het is alsof dit neuron het standpunt van de andere persoon overneemt. Het is haast alsof
het een simulatie doet in een virtuele realiteit van de handeling van de andere persoon.
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We zouden wel eens een speciaal circuit in onze hersenen kunnen hebben dat ons bijstaat
telkens als we naar elkaar kijken. Vraag jezelf eens af: waarom geraken mensen zo betrokken,
zo diep betrokken, met zulke angst, zulke pijn en zulke nagelbijtende spanning bij… football?
Waarom zijn we zulke idioten als het gaat om sport? En niet alleen als het sport betreft. We
kunnen onszelf compleet verliezen in films, videospelletjes, een dans… Is er iets bij mensen,
mensen in het bijzonder, dat ons toelaat om zo diep verbonden te geraken met andere mensen
– wanneer we naar hen kijken als ze bewegen, als ze spelen, wanneer we hun gezichten zien?
Welnu, toeval of niet, wetenschappers hebben een verklaring voor dit eigenaardige vermogen
om verbintenissen aan te gaan. Het is nieuw…
Professor Daniel Glaser (University College London, UK): Het was nog nooit gevonden op een
cellulair niveau.
Een set hersencellen die aangetroffen werd aan beide zijden van het hoofd. Onder de
miljarden langgerekte cellen in onze hersenen hebben deze zogenaamde "spiegelneuronen"
een verrassende kracht.
Professor Glaser: We ontdekten iets dat absoluut fundamenteel is voor de wijze waarop we andere mensen
zien.
En het begon volstrekt toevallig in een laboratorium dat zich bevindt in de lieflijke oude stad
Parma, in Italië, waar een groep hersenwetenschappers aan het werk was met apen. Ze deden
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proeven op een neuron (een hersencel) dat altijd vuurde, dit geluid maakte – * –, telkens als
de aap een pindanoot zou grijpen. In het lab lagen dus al deze pindanoten, en telkens als de
aap zijn beweging deed, zou het neuron vuren. De wetenschappers dachten: dit is een neuron
dat essentieel is voor beweging, het is een bewegingsneuron. Op een dag, zat de aap er
gewoon bij, zonder te bewegen, toen een wetenschapper het lab binnenkwam. En toen de
wetenschapper een pindanoot greep, vuurde de cel van de aap. De aap had evenwel niet
bewogen. De wetenschapper had bewogen. Dit suggereerde dat dit neuron niet in staat was
om een verschil te maken tussen iets zien en iets doen. Zien en doen was hetzelfde. Of, wat
nog meer intrigeert: voor dit neuron is iemand iets zien doen net alsof je het zelf doet. De
hoofdonderzoeker, Giacomo Rizzolatti, dacht: "Wauw!"
Professor Giacomo Rizzolatti (Università di Parma, Italia): Hetzelfde neuron, één neuron, vuurde
zowel wanneer de aap iets observeerde als wanneer de aap zelf iets deed. Het is haast niet te geloven.
Professor Glaser: Het was verrassend omdat deze cel, die betrokken was bij het voorbereiden van
bewegingen bij de aap, ook geïnteresseerd bleek in de bewegingen van andere mensen.
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Sommigen noemen hen "monkey see, monkey do" – neuronen, maar de naam die bleef hangen
is "spiegelneuronen", omdat het brein met deze neuronen de bewegingen lijkt te spiegelen die
het ziet. Deze toevallige ontdekking deed wetenschappers nadenken over wat weldra
duidelijk werd: dat dit niet alleen een zaak is van apen, maar ook van mensen. We weten
allemaal dat mensen leren door te kijken en door te kopiëren. Kinderen doen dat. Eerst kijk je,
vervolgens doe je. En eenmaal je een serie bewegingen hebt gezien, gekopieerd en geleerd, heb
je ze niet alleen in je hoofd… Als je iemand anders iets gelijkaardigs ziet doen, kan je de
ervaring delen. Zij kennen de bewegingen, jij kent de bewegingen, en daarom kan je samen
met hen bewegen.
Professor Glaser: Als je de jaren van training kan gebruiken die je zelf hebt ondergaan… Leren kruipen, lopen,
eten… Dit is een onvoorstelbaar rijk palet van kennis.
Professor Ramachandran: Wat is nu de betekenis van deze spiegelneuronen? In ieder geval moeten ze te
maken hebben met fenomenen als imitatie en navolging. Want om een complexe handeling te imiteren moet mijn
brein het standpunt van de andere persoon kunnen innemen. Dit is dus belangrijk voor imitatie en navolging.
Wel, waarom is dat belangrijk? Wel, laten we de volgende slide bekijken. Hoe imiteer je dan? Waarom is
imitatie belangrijk? Spiegelneuronen en imitatie, navolging.
Laten we nu eens kijken naar cultuur, naar het fenomeen van menselijke cultuur. Als je terug gaat in de tijd,
ongeveer 75 000 tot 100 000 jaar geleden, en je kijkt naar de menselijke evolutie, dan blijkt dat er ongeveer
vijfenzeventigduizend jaar geleden iets heel belangrijks gebeurde. En dat is: een plotse opkomst en snelle
verspreiding van een aantal vaardigheden die vrijwel uniek zijn voor menselijke wezens, zoals het gebruik van
werktuigen, het gebruik van vuur, het gebruik van schuilplaatsen, en, uiteraard, taal, en de vaardigheid om
iemand anders' gedachten te lezen en iemands handelingen te interpreteren. Dat alles gebeurde relatief snel.
Zelfs al had het menselijk brein zijn huidige omvang ongeveer drie- of vierhonderdduizend jaar geleden al
bereikt, dan nog gebeurde dit alles 100 000 jaar geleden heel snel. En ik beweer dat er toen een plotse opkomst
was van een gesofisticeerd spiegelneuronensysteem, dat je toeliet handelingen van andere mensen na te volgen en
te imiteren. Wanneer er bijgevolg een plotse, toevallige ontdekking was door een lid van de groep, zeg maar van
het gebruik van vuur, of een bepaald soort instrument, verspreidde dit zich snel in plaats van uit te sterven – het
verspreidde zich horizontaal over de bevolking, of het werd verticaal overgedragen, over generaties.
Met andere woorden, evolutie werd plots lamarckiaans in plaats van darwinistisch. De darwinistische evolutie
is traag; ze duurt honderdduizenden jaren. Vooraleer een ijsbeer een pelsmantel heeft ontwikkeld, zijn er
duizenden generaties voorbij gegaan, misschien 100 000 jaar. Een menselijk wezen, een kind, kan gewoon kijken
hoe zijn ouder een ijsbeer doodt, die vilt en de huid rond zijn huid draagt, de pels op het lichaam, en het leert het
in één stap. Datgene waarvoor een ijsbeer 100 000 jaar nodig had, kan het leren in vijf, misschien tien minuten.
En daarna, eens het dit geleerd heeft, verspreidt het zich exponentieel over een bevolking.
Dit is de basis. De imitatie van complexe vaardigheden is wat we cultuur noemen en het is de basis van
beschaving.
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Wij werken samen. We spelen in teams, delen onze activiteiten met anderen. Of het nu gaat
om ver afgelegen dorpen of grote steden: gemeenschappen doen gezamenlijke inspanningen
om elkaar te helpen met overleven. Dit is misschien wel het meest extreme voorbeeld: oorlog.
De mensen van een hele natie streven samen naar één gemeenschappelijk doel. Iedereen heeft
een andere rol, maar iedereen is gefocust op dit ene doel. Is het samenwerking dat ons scheidt
van de apen? Eén wetenschapper was getuige van een verbijsterende gebeurtenis die aantoont
hoe ver de samenwerking tussen chimpansees wel kan gaan.
2) Geweld
Begeren door imitatie
In november 2002 trok primatoloog David Watts zoals iedere dag door Kibale Forest, een
woud in Oeganda, om de Ngogo-chimpansees te observeren. Hij stond op het punt om
getuige te zijn van een choquerend gebeuren.
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Watts observeerde hoe een groep van mannelijke chimpansees een missie ondernamen in een
nabij gelegen territorium. Toen ze hun eigen territorium verlieten, werden deze
normaalgesproken lawaaierige dieren allen heel rustig en stil, en stapten ze heimelijk verder,
een beetje zoals een special forces team.
Plotseling zien ze een kleine groep van mannelijke buren. Ze vallen aan. Eén mannetje wordt
omsingeld door achttien mannetjes. Hij probeert wanhopig te ontsnappen, maar het is te laat.
Ze slaan hem dood.
Watts was er niet goed van. Dergelijk gedrag is zelden waargenomen.
Professor David Watts (Yale University, USA): Dit arm mannetje was compleet overweldigd en in de
minderheid, en een tiental minuten nadat we daar waren aangekomen en hadden gezien dat ze hem gevangen
hadden, was hij dood.
David Watts was getuige geweest van een strategische aanval door chimpansees die oorlog
voerden met een andere stam.
Professor Watts: Ze komen tot een beslissing – waarin ze vrij goed schijnen te zijn – over de inschatting van
de risico's en over de vraag hoe groot de groep van de buren is. En als ze genoeg in de meerderheid zijn, vallen ze
aan. Ze beginnen elkaar subtiele aanwijzingen te geven, zoals een geïntensifieerde verzorging of bewegingen in
een bepaalde richting. Tot er iets "klikt" en ze gewoon vertrekken.
Tot nu toe suggereert het bewijsmateriaal dat apen samenwerken, zoals mensen. Ze
verzorgen elkaar. Ze helpen hun kroost bij het overwinnen van de hindernissen van alledag.
En aan het ander eind van het spectrum zal een groep chimpansees samenwerken om op apen
te jagen.
Professor René Girard (Stanford University, California, USA): Er zullen altijd conflicten zijn. We
zien imitatie niet als bron van conflict, en het belangrijkste is volgens mij: leren inzien dat imitatie een bron van
conflicten kan zijn.
Het scannen van elkaars intenties
We staan op het punt om de scheidingslijn te vinden tussen mensen en apen. We proberen
uit te vissen of onze verwanten, de apen, in staat zijn om samen te werken en om anderen te
helpen zoals wij dat kunnen. In ons laatste experiment plaatst een onderzoekster een stuk
voedsel onder één van twee bekers. De chimpansee moet de beker trachten uit te kiezen
waaronder het voedsel verborgen is. De onderzoekster reikt naar de beker met het voedsel. En
de chimpansee kiest onmiddellijk voor die beker.
Professor Michael Tomasello (Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, Leipzig,
Deutschland): Je creëert een situatie waarin je concurreert met de chimpansee, en je reikt naar de beker alsof
je die zelf wil grijpen, in competitie met de chimpansee. Dan zien ze dat en concluderen ze: daar moet het voedsel
liggen. Als hij een poging doet om daar te geraken, dan moet daar wel het voedsel liggen…
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Het nabootsen van elkaars begeertes
Professor Girard: Waarom zijn mensen altijd met elkaar in conflict? Waarom, zoals u al zegt, kunnen
mensen niet met elkaar opschieten? In de literatuur met een grote L (ik ben toevallig met romans begonnen,
maar de klassieke tragedies zijn ook belangrijk) kom je een bepaald conflict tegen, namelijk een conflict van
begeertes. Het oervoorbeeld van tragische figuren zijn tweelingen die strijden om een erfenis, die altijd met
elkaar strijden en hetzelfde begeren. Ze begeren dezelfde vrouw, dezelfde macht, de troon van hun vader. De
vraag is: waarom is het conflict zo belangrijk voor de mens? Is het feit dat mensen hetzelfde begeren maar puur
toeval, of is er iets in de mens dat hem dwingt hetzelfde te begeren als zijn naaste? De literatuur geeft ons een
inzicht dat de sociologie over dit soort conflict niet heeft gegeven. Zij laat zien dat de mens de neiging heeft te
begeren wat zijn naaste begeert, dat hij zich laat beïnvloeden. Als ik naar een bepaald voorwerp grijp, zult U
geneigd zijn hetzelfde voorwerp te willen grijpen.
Professor Ramachandran: Nu is gebleken dat er neuronen zijn, de zogenaamde bewegingsneuronen,
vooraan in het brein, die al meer dan 50 jaar gekend zijn. Deze neuronen zullen vuren als een persoon een
bepaalde handeling uitvoert. Bijvoorbeeld, als ik dat doe, en reik om een appel te grijpen, zal een
bewegingsneuron vooraan in mijn hersenen vuren. Als ik reik om iets naar me toe trekken, zal een ander neuron
vuren, dat me het bevel geeft om dat naar me toe te trekken. Dit worden bewegingsneuronen genoemd, sinds lang
gekend.
Maar wat Rizzolatti ontdekte, was dat een deel van deze neuronen, misschien twintig procent ervan, ook zal
vuren als ik naar iemand anders kijk die dezelfde handeling uitvoert. Dus, hier is een neuron dat vuurt als ik
reik om iets te grijpen, maar het vuurt ook als ik Joe zie reiken om iets te grijpen. En dit is werkelijk
wonderbaarlijk. Want het is alsof dit neuron het standpunt van de andere persoon overneemt. Het is haast alsof
het een simulatie doet in een virtuele realiteit van de handeling van de andere persoon.
Het verzoenen van natuurwetenschap en menswetenschap
Zo, hier heb je mijn laatste slide. Het grootste deel van de tijd hebben mensen natuurwetenschap en
menswetenschappen als iets verschillends beschouwd. C.P. Snow sprak over twee culturen: natuurwetenschap
aan de ene kant, menswetenschappen aan de andere; nooit zou het tweespan elkaar ontmoeten. Wel, ik beweer
dat het spiegelneuronensysteem de basis vormt voor een poort die het mogelijk maakt je mening te herzien over
onderwerpen als bewustzijn, zelfrepresentatie, wat je scheidt van andere menselijke wezens, wat je toelaat mee
te leven met andere menselijke wezens, en ook zelfs over dingen als de opkomst van cultuur en beschaving, wat
uniek is voor menselijke wezens. Dank u.
Professor Girard: Vanaf de oude filosofen zoals Plato en Aristoteles is mimesis, imitatie een belangrijk
onderwerp geweest. De meeste mensen denken bij imitatie alleen aan het nadoen van gebaren of de manier
waarop iemand spreekt. Het na-apen van wat mensen wel en niet leuk vinden. Maar kunnen imiteren en begeren
met elkaar in verband gebracht worden? Bestaat daar verwantschap tussen? Als de mens geneigd is zijn
medemens te imiteren, dan is het samenvallen van begeerten geen toeval. Dat zal altijd zo zijn.
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Mimetische gevechten
Professor Girard: Bij dieren heb je ook die rivaliteit. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de moderne
ethologie dieren bestudeerd, en heeft ontdekt dat de mimetische strijd om het vrouwtje of om een territorium
van groot belang is in een dierenleven.
Recent hebben satellietcamera's een goed verborgen geheim blootgelegd in het Afrikaanse
regenwoud. Verschillende open plekken die diep begraven liggen in het woud. Deze
eigenaardige eilanden bevinden zich in de noordwestelijke hoek van de Republiek Kongo,
waar een uitgestrekt gebied van weelderige vegetatie Odzala National Park vormt. De
westerlingen kenden deze open plekken niet. Lokale gemeenschappen noemen hen "bais".
In het schemerige ochtendgloren naderen enkele wezens de bai. Het is een groep gorilla's uit
het westelijke laagland. Een groot mannetje pronkt met een taille van wit haar, een symbool
van zijn dominantie. Met zijn meer dan 130 kilo heerst deze zilverrug over een kudde niet
verwante vrouwtjes en familieleden.
Op om het even welke dag is het goed mogelijk dat verscheidene groepen de bia vreedzaam
met elkaar delen. Vanmorgen is er ook een jong, solitair mannetje aanwezig. Met veel branie
loopt hij er bij, misschien om iets te drinken of te eten. Voor hem is de bia evenwel ook een
attractieve singles bar, een plaats waar hij het aanbod van potentiële partners kan bekijken.
Hij wekt de nieuwsgierigheid van de jonge vrouwtjes. Het moet gezegd, hij gedraagt zich met
stijl, en nonchalant betrekt hij een nog gunstiger positie.
Een dominante zilverrug heeft enorme verantwoordelijkheden. Hij staat in voor het welzijn
van zijn groep. Zijn familie vertrouwt op hem voor leiderschap en voor bescherming. Iedere
twijfel aan het gezag van een zilverrug vormt een mogelijk gevaar voor de stabiliteit van zijn
familie. Deze zilverrug probeert de indringer in hun midden te negeren, maar hoe lang kan hij
dat volhouden? Vol vertrouwen danst het solitaire mannetje over de bia, in een waar
spektakelstuk. De zilverrug heeft genoeg gezien. Stil maar agressief dagen ze elkaar uit.
Duidelijk overklast trekt het jonge mannetje zijn staart in. Hij rent weg. De kalmte is
teruggekeerd, en de bia is weer vreedzamer dan even voorheen.
Professor Girard: In bepaalde seizoenen vechten verschillende diersoorten om de vrouwtjes. Deze strijd
onder dieren kan mimetisch genoemd worden met name omdat het vrouwelijke dier soms genoeg krijgt van het
gevecht om haar. Als zij weggaat, gaat het gevecht echter door. Dus de mannelijke dieren richten zich op elkaar
en dat is precies wat ik een mimetische strijd noem. Datgene waarom de strijd gaat, is ondergeschikt aan het
gevecht.
Mimetische vereniging tegen een gemeenschappelijke vijand
– het zondebokmechanisme
Zoals mensen al ten overvloede hebben bewezen, kan gesofisticeerde intelligentie uitmonden
in verwoestend geweld. Dat is ook mogelijk in het wild, waar chimpansees kunnen
samentroepen om dodelijke aanvallen op verwante primaten uit te voeren.
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Jarod Miller (Oswego State University, New York, USA): Ze bezitten vast en zeker de capaciteiten
om extreem gewelddadig uit de hoek te komen en om gebruik te maken van militaire tactieken.
De vraag is of deze aanvallen georganiseerd zijn en resulteren uit dierlijke intelligentie.
Professor Watts: De beslissing om terug te trekken of om aan te vallen moet bewust zijn. De fascinerende
vraag is of individuele chimpansees zich ervan bewust zijn dat andere chimpansees dezelfde beslissing nemen.
Antropoloog David Watts spendeerde de voorbije dertien jaar aan het filmen en observeren
van primaten in Ngogo, in de wildernis van Kibale National Park, in Oeganda.
Professor Watts: De gemeenschap daar blijkt de grootste te zijn die iemand ooit in het wild heeft
aangetroffen, met nu meer dan 150 chimpansees.
Het is algemeen bekend dat chimpansees tot de dieren behoren met de grootste
denkcapaciteit. Het brein van een chimpansee weegt bijna 425 gram. Dat is ongeveer veertig
gram meer dan het brein van een pasgeboren mensenbaby. Bijna 96 % van hun DNA is
hetzelfde als dat van de mens, hoewel sommige van de grootste verschillen de ontwikkeling
van het brein betreffen.
Hun complexe socialiseringsprocessen en planningsmechanismen wijzen op een zeer
gesofisticeerd niveau van denken. Chimpanseegemeenschappen worden geleid door een
alfamannetje. Mannetjes wedijveren om leiderschap en vormen complexe, regelmatig
veranderende allianties om hogerop te geraken in de hiërarchie.
Professor Watts: Velen, om niet te zeggen allen, doen heel wat inspanningen om een zo hoog mogelijke status
te bereiken.
Zoals vele mannetjes zijn chimpansees enorm begaan met hun territorium. Mannetjes zullen
actief patrouille lopen om hun grenzen te versterken.
Professor Watts: Normaalgezien zijn mannelijke chimpansees luidruchtig. Wanneer ze patrouilleren, zijn ze
stil. Ze vormen vaak een rij, en soms houden ze halt, zitten ze stil en luisteren ze heel aandachtig. En als ze enig
teken ontwaren van andere chimpansees worden ze opgewonden, maar maken ze nog steeds geen geluid.
Chimpansees kunnen extreem gewelddadig zijn tegenover een lid van een andere
gemeenschap. Maar een aanval op een volwassen lid van de eigen gemeenschap is zó
ongehoord dat antropologen er totnogtoe slechts één registreerden.
Professor Girard: Als mensen kwaad zijn en opgaan in hun rivaliteit, doden zij elkaar. Dat is waar
literatuur in wezen over gaat. Over mannen die elkaar doden om een vrouw. De dominantie die onder dieren
iedere generatie wordt hernieuwd, werkt niet onder mensen omdat die tot het einde doorvechten.
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Watts hoorde geschreeuw en belandde bij een aanval die aan de gang was. Een bende
mannetjes was een lid van hun eigen gemeenschap aan het toetakelen, het mannetje dat de
onderzoekers "Grapelli" noemden. Het volgende incident is al te aanschouwelijk.
Professor Watts: Verscheidene mannetjes verhinderden hem om te bewegen, anderen beten hem, schopten en
sloegen hem.
Op een bepaald moment pauzeren de chimpansees, en lijkt het alsof ze Grapelli zouden laten
gaan.
Professor Watts: Een ander volwassen mannetje hield letterlijk zijn arm vast en bevond zich in de
mogelijkheid om hem te laten gaan, maar in plaats daarvan keerde hij zich opzettelijk om en beet hij Grapelli.
En ze zetten de aanval verder.
De aanval gaat nog enkele minuten door vooraleer Grapelli ontsnapt in een boom. Daarop
neemt een andere mannelijke chimpansee, bekend als "Hair", een uitzonderlijke maatregel.
Professor Watts: Hair klom in een boom naast hem, heel dicht, en bleef daar. Enkele andere mannetjes die
betrokken waren bij de aanval begonnen omhoog te klimmen naar Grapelli, en Hair verdedigde hem.
Hair is geen naaste bondgenoot van Grapelli, maar hij is wel een mannetje met veel aanzien
die belangrijk is voor de chimpanseegemeenschap.
Professor Watts: Ik kan mij voorstellen dat Hair dacht: "Dit zou niet mogen gebeuren." Hij wou misschien
wel tussenbeide komen tijdens de aanval om die te stoppen, maar ik denk dat dit te gevaarlijk zou geweest zijn.
Meer dan dertig minuten gaan voorbij vooraleer Grapelli eindelijk naar beneden komt. Hij
begint weg te hinken van de gemeenschap, in afzondering.
Professor Watts: Behalve dan dat Hair met hem meeging, wat opnieuw nogal opmerkelijk is – alsof hij
geïnteresseerd en bezorgd was. En ik denk inderdaad dat er empathie was tussen Hair en Grapelli.
Grapelli was dodelijk gewond en zou drie dagen later dood worden aangetroffen.
Een 'Koning Oedipus' onder de apen?
Watts is niet zeker of de aanval spontaan gebeurde, of het resultaat was van een kille
berekening, maar hij zag alvast één aanwijzing in het karakter van Grapelli.
Professor Watts: Grapelli leek wel de verkeerde combinatie van persoonlijkheidskenmerken te bezitten, dat
wil zeggen: ambitieus, een rivaal voor sommige van deze mannetjes, maar niet echt bekwaam in het cultiveren
van allianties. Ik denk dat ze simpelweg een rivaal uit de weg hebben geruimd.
Misschien ligt nog een aanwijzing in het chronische geweld van een naaste verwante van
deze primaten: het geweld van de mens.
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Professor Girard: Een gemeenschap van mensen is dus ondenkbaar als er geen ander mechanisme werkzaam
zou zijn. Ik geloof dat er nog een ander imitatie-mechanisme is. Als er ooit zulke grote strijdtonelen zijn
geweest, die ik natuurlijk veronderstel zonder ze ooit gezien te hebben… Maar als er een mimetisch gevecht
zonder einde is, dan zal de mimetische kracht zich uiteindelijk op een enkel slachtoffer richten. Anders gezegd,
mensen kunnen een object niet delen als zij om dat object gevochten hebben. Om een object vechten verdeelt
mensen. Op een gegeven punt zal iedereen met iedereen vechten en verschuift de mimetische kracht van vijand
naar vijand. Als twee vijanden dan dezelfde tegenstander kiezen, dan zullen steeds meer mensen dat doen, en
uiteindelijk iedereen. Het zondebokmechanisme treedt op op het moment dat alle antagonisten dezelfde
tegenstander kiezen.
Alle mensen uit de groep die om een object vechten, zullen op een gegeven moment dezelfde tegenstander kiezen.
Om mimetische redenen. Er zijn geen externe oorzaken aanwijsbaar. In laatste instantie is de keuze van de
zondebok willekeurig. Het is een massapsychologisch effect. Als er een opgewonden massa mensen bijeen is, dan
zal die op zoek gaan naar een slachtoffer.
Professor Watts: Een ander zoogdier waarbij groepen mannetjes samenwerken om aanvallen te plegen op
leden van andere groepen, is de mens.
Professor Jane Goodall (Jane Goodall Institute): Jammer genoeg bewegen we ons nu op het duistere
terrein van de menselijke aard en die van de chimpansee. We gingen ervan uit dat alleen mensen oorlog voerden,
maar we stellen vast dat chimpansees, zoals mensen, het nogal onhebbelijke vermogen hebben om een in-group
en een out-group te creëren. Daardoor lijken ze nog meer op ons dan voorheen. Jammer genoeg. Maar weet je,
ik ben hierop bekritiseerd door sommige van mijn wetenschappelijke collega's: "Je zou dit niet mogen publiceren.
Je zou geen beschrijvingen mogen publiceren van geweld tussen gemeenschappen," wat zoals oorlog is. Want dat
zou aantonen dat we aangeboren agressieve neigingen hebben.
Ik geloof wel degelijk dat we aangeboren agressieve neigingen hebben. Ik denk eerlijk gezegd niet dat je vandaag
naar de wereld kan kijken en dat kan ontkennen.
3) Religie
Geweld beteugelen
Professor Girard: Die mimetische interactie verschuift van het object naar de tegenstanders zelf. De paradox
is: vechten om een object verdeelt mensen, maar als iedereen tegen dezelfde tegenstander vecht, ontstaat er juist
eenheid.
3.1 Geweld beteugelen via een offer(ritueel)
Zij vernietigen samen hun tegenstander en raken zo weer met elkaar verzoend. Het slachtoffer lijkt de oorzaak
te zijn geweest van de uitbarsting én van de verzoening. Als je nu naar primitieve godsdiensten kijkt, dan zie je
dat de goden, geheiligde voorouders, halfgoden en alle andere soorten godheden, hoe ze ook heten, altijd een
tweezijdige aard hebben. In een eerste fase veroorzaken zij diepe ontwrichtingen, en in een tweede fase zijn zij
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heilanden. In de tussentijd sterft de god zelf of de vervanger van de god sterft. Ik stel dat primitieve godsdiensten
hun basis vinden in collectieve strijd, uitlopend op het doden van een slachtoffer.
Sacrale eisen om offers (Kombai, een volk in Papoea)
Bruce Parry: De Kombai schijnen een rustig leventje te leiden. Als ze honger hebben, gaan ze op zoek naar
voedsel. Voor de rest van de tijd ontspannen ze zich samen. Ik vind het moeilijk om deze kalme lieden in verband
te brengen met een praktijk die zo taboe is in onze samenleving: kannibalisme. Er zijn velerlei redenen waarom
kannibalisme is aangetroffen in culturen over heel de wereld. Van simpelweg honger tot het eren van je doden.
Ofschoon er weinig onderzoek is gedaan naar de levenswijze van de Kombai, geven studies van naburige
stammen aan dat kannibalisme in dit geval een vorm van tribale sanctie is. Alleen slechte mensen worden
gedood en opgegeten. Die avond probeer ik meer te weten te komen.
Stamleden: We noemen deze slechte mensen Khakua-Kumu. Onze voorouders hebben altijd Khakua-Kumu
gedood en opgegeten.
Ik ben bang van Khakua-Kumu. Iedere keer als ik alleen aan het wandelen ben, of aan het jagen ben, dan denk
ik aan hen en ben ik bang.
Bruce Parry: Ze vertellen mij dat Khakua-Kumu de zielen van hun slachtoffers verorberen, en daarom
moeten zij gedood worden en op hun beurt opgegeten worden. Het heeft alles te maken met vergelding en het
herstellen van het evenwicht. De Kombai geloven dat de ziel zich in het brein en de maag bevindt, en daarom
moeten ze deze delen opeten om het kwaad voor eens en altijd te beëindigen.
Stamlid: Mijn vader nam een Khakua-Kumu gevangen. Hij bond zijn handen vast, wierp hem in de rivier en
begon hem met pijlen te beschieten. Hij dronk het water gemengd met het bloed van de man, en vermoordde hem
daarna. Hij sneed het hoofd af met een bamboemes, en sneed ook de armen en benen af. Hij sneed het hoofd, de
torso en buik in stukken, en at ze op.
Bruce Parry: Het is een onvoorstelbaar verhaal. Ik vraag of het vandaag nog gebeurt.
Stamlid: Vorig jaar lag mijn jongste broer op sterven. Ik vroeg hem "Wie had je te pakken?", en hij gaf mij een
naam. Ik huilde uit liefde voor mijn broer toen hij stierf. Ik nam mijn boog en vertelde een van de ouderen over
de Khakua-Kumu. Hij zei dat ik die man mocht vermoorden. Ik vermoordde hem en droeg hem op mijn
schouder. Op weg naar huis besloot ik hem niet op te eten. Ik heb vroeger reeds twee mensen opgegeten, en
daarom dacht ik het deze keer hierbij te laten. Ik zou opnieuw doden. Als een Khakua-Kumu een van mijn
broeders doodt, dan zal ik die man doden. Als hij van een andere clan komt, dan zal ik hem doden en zelf opeten.
Als hij van bij ons komt, dan zal ik hem aan anderen geven om op te eten.
In het dierenrijk
Dit geroep kondigt het begin van een raid aan in territorium dat gecontroleerd wordt door
hun buren. Zodra ze het hart van hun eigen gebied verlaten, wordt de patrouille stil en houdt
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ze hier en daar halt om te luisteren. Tekens van de vijand worden opgevangen en nauwkeurig
onderzocht. De chimpansee militie is nu helemaal aan de grens van haar eigen territorium.
Allen moeten ze uiterst aandachtig zijn. Ze moeten wachten en luisteren.
Een ongewoon chimpansee geroep eist de aandacht op. Het is een onzekere tijd. De grootte
van de rivaliserende groep is totnogtoe onbekend. Niet ver daar vandaan zijn hun buren aan
het eten van een vijgenboom, zich niet bewust van het naderende gevaar. De patrouille
vertrekt, vastbesloten. Ze moeten stil blijven tot ze hun rivalen omsluiten.
De aanval begint. Om hun tegenstanders te intimideren schreeuwen de agressors. Enkele
mannetjes drijven een vijandig vrouwtje in een hoek. Het is een woeste aanval, en ze mag van
geluk spreken dat ze kan ontsnappen en het er levend vanaf brengt. Anderen hebben niet
zoveel geluk. Nu de strijd gewonnen is, ontvouwt zich een griezelig schouwspel. Een vijandig
jong werd gevangen genomen en gedood. Het karkas wordt gedeeld onder de leden van de
groep, en opgegeten. Het doden van een concurrent houdt steek als je je voedselaanvoer wil
beschermen. Maar de precieze reden waarom ze de dode chimpansee opeten blijft in het
duister. Het is misschien gewoon een manier om wat extra proteïnen op te doen.
Doorheen de geschiedenis van de mensheid

3.2 Geweld beteugelen via rituelen
Professor Girard: Ik stel dat primitieve godsdiensten hun basis vinden in collectieve strijd, uitlopend op het
doden van een slachtoffer. Een diepe crisis, collectieve moord, en dan vrede. Ze zijn dankbaar en willen de vrede
handhaven. Want we zijn niet veranderd… Waarom is dat zo? Dankzij het slachtoffer. De groep heeft het
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schema volbracht, de onrust, de verzoening… Maar de groep projecteert het hele proces op het slachtoffer. Dan
zegt men: het slachtoffer draagt ons op de verzoening te vernieuwen. Als je naar primitieve rituelen kijkt, wat
gebeurt daarin? De gemeenschap ondergaat uit vrije wil opnieuw een crisis…
Hedendaagse sacrificiële riten – Suri, een volk in Ethiopië
Bruce Parry: De sfeer is ongelooflijk als de Donga begint. De agressie, de spanning, de opwinding – het is
onvergelijkelijk.

Er is veel seks, alsook geweld, tijdens een stokgevecht. De zijlijn is voorbehouden voor geflirt, niet voor
gevechten. Wie beter kijkt, ziet overal seks. De top van elke stok is opzettelijk fallisch, en de liederen laten
weinig aan de verbeelding over.
Stamleden: "Vrij met een vrouw – het zal je ontspannen… Bemin een vrouw – het zal je beter doen vechten…"
Bruce Parry: Stokgevechten zijn meer dan een ontmoetingsgelegenheid. Ze vormen een training voor jonge
mannen om hen gewoon te maken aan het bloedvergieten dat ze zullen ondervinden van de Bume en van andere
stammen. Op die manier leren de Suri geweld ervaren op een gecontroleerde en gestructureerde manier.
Professor Girard: Als je naar primitieve rituelen kijkt, wat gebeurt daarin? De gemeenschap ondergaat uit
vrije wil opnieuw een crisis, om opnieuw een offer te kunnen brengen. Dat is het beeld van een ceremonie.
Hedendaagse sacrificiële riten – Afstammelingen van de Inca in Bolivië
In de Andes van Bolivië leven afstammelingen van de Inca van een dun laagje vruchtbare
berggrond. Op bijna 4000 meter hoogte is het leven een voortdurende strijd. In centraal
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Bolivië beploegen boeren de grond om aardappelen te planten. Volgens de plaatselijke traditie
hebben gewassen meer nodig dan goed weer en vakmanschap. De boeren geloven dat de
aardappelen gevoed moeten worden door menselijk bloed.
Om voldoende voedsel te garanderen voor het komende jaar, voeren dorpelingen een festival
op dat Tinku wordt genoemd, en dat het nodige bloed moet leveren. Herman Golane, bekend
als "Campeon" of "Kampioen", is de beste vechtjas van het dorp. Weldra zullen hij en
volstrekte vreemdelingen elkaar K.O. slaan in het soort chaos dat veel samenlevingen moeilijk
zouden controleren.
In een nabij gelegen huis maakt ook Sabino Charque zich klaar om te vechten. Hij draagt een
helm van koeienhuid, gemodelleerd naar die van de conquistadores vijfhonderd jaar eerder.
"Deze helm gebruiken we om ons te beschermen, zodat onze hoofden niet gewond geraken."
Sabino verwacht dat hij gewond zal geraken, zelfs met zijn wapenrusting aan. Dat is de hele
bedoeling van Tinku. Tijdens de wedstrijd zullen de dorpelingen vechten om de geesten van
de aarde en de berg te amuseren.
Muzikanten laten de dorpelingen en ook de geesten weten dat Tinku is begonnen, en de
processie vertrekt. Allen zullen ze samenkomen in de stad, voor een gevecht dat dorp tegen
dorp uitspeelt, en geest tegen geest. Hoewel ze vreemdelingen zijn voor elkaar, kiezen de
deelnemers elkaar aan de hand van hun plaats. De teams gaan terug op oude tijden. Wie
triomfeert, wordt beschouwd als degene die de sterkste geest bezit, en die daardoor de beste
oogst zal hebben.
Het moment is aangebroken, en Campeon en Sabino vervoegen zich in het gevecht. Het bloed
zelf is een offer om de geesten te voeden, zoals water de aarde voedt. Jongens van niet meer
dan tien nemen deel aan het gevecht. Het is een handgemeen met weinig regels, dat de dood
tot gevolg kan hebben. Deelnemers beweren dat bijna ieder jaar iemand sterft. Zoals altijd
deelt Campeon beter klappen uit dan dat hij er moet ondergaan.
Eindelijk neemt het vechten af. Vele duels eindigen met een omhelzing. Dit is niet de plaats
voor persoonlijke vetes. Het doel is niet om iemand in elkaar te slaan, maar om indruk te
maken op de geesten. Na een dag van gevechten en blauwe plekken trekken de dorpelingen
zich terug in een bar om hun littekens aan elkaar te tonen, en om hun verhalen te vertellen.
Campeon beweert dat hij zijn naam eer heeft aangedaan.
"We hebben onvermoeibaar gevochten. We vochten vele keren. Voor ik hier wegga, zal ik nog eenmaal vechten.
Okay, vrienden, laten we toosten, laten we drinken op je berggeest."
Het gevecht van Tinku heeft de dorpelingen hoop gegeven. Zij hebben hun plicht gedaan door
het beloofde offer te leveren. Nu is het aan de geesten om te doen wat van hen gevraagd
wordt. Tot dan kunnen de dorpelingen zich concentreren op minder gevaarlijke spellen.
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Professor Girard: Daarom zeg ik: zo'n ceremonie, zo'n typisch primitief ritueel is het opnieuw spelen van het
zondebokfenomeen, begrepen als een geheiligde vrijstelling door de godheid.
Sacrificiële riten in het verleden – Moche, een volk in Peru
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Over de oorsprong van culturen en religies II
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

Professor Watts: De gemeenschap daar blijkt de grootste te zijn die iemand ooit in het wild heeft
aangetroffen, met nu meer dan 150 chimpansees.
Het is algemeen bekend dat chimpansees tot de dieren behoren met de grootste
denkcapaciteit. Het brein van een chimpansee weegt bijna 425 gram. Dat is ongeveer veertig
gram meer dan het brein van een pasgeboren mensenbaby. Bijna 96 % van hun DNA is
hetzelfde als dat van de mens, hoewel sommige van de grootste verschillen de ontwikkeling
van het brein betreffen.
Hun complexe socialiseringsprocessen en planningsmechanismen wijzen op een zeer
gesofisticeerd niveau van denken. Chimpanseegemeenschappen worden geleid door een
alfamannetje. Mannetjes wedijveren om leiderschap en vormen complexe, regelmatig
veranderende allianties om hogerop te geraken in de hiërarchie.
Professor Watts: Velen, om niet te zeggen allen, doen heel wat inspanningen om een zo hoog mogelijke status
te bereiken.
Zoals vele mannetjes zijn chimpansees enorm begaan met hun territorium. Mannetjes zullen
actief patrouille lopen om hun grenzen te versterken.
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Chimpansees kunnen extreem gewelddadig zijn tegenover een lid van een andere
gemeenschap. Maar een aanval op een volwassen lid van de eigen gemeenschap is zó
ongehoord dat antropologen er totnogtoe slechts één registreerden.
-

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)

Bruce Parry: Die nacht is de regenclan alweer druk bezig, biddend dat de droogte zal doorbroken worden.
Deze vrouwen zijn allen herders. Het is zo droog dat hun vee en hun geiten gevaar lopen. Ze zullen iedere nacht
zingen en dansen tot de regen eindelijk komt.
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
Professor Girard: Ik stel dat primitieve godsdiensten hun basis vinden in collectieve strijd, uitlopend op het
doden van een slachtoffer. Een diepe crisis, collectieve moord, en dan vrede. Ze zijn dankbaar en willen de vrede
handhaven. Want we zijn niet veranderd… Waarom is dat zo? Dankzij het slachtoffer. De groep heeft het
schema volbracht, de onrust, de verzoening… Maar de groep projecteert het hele proces op het slachtoffer. Dan
zegt men: het slachtoffer draagt ons op de verzoening te vernieuwen.
Met andere woorden:
cultuur en religie zijn gebaseerd op een moord en een leugen
de moord:
de leugen:

een collectief vermoord slachtoffer
de perceptie van het slachtoffer als verantwoordelijk
voor wat er met de gemeenschap gebeurt

de traditionele goden zijn niets anders dan vergoddelijkte zondebokken
-

Feit 9: goden worden gebruikt om (offer)geweld te rechtvaardigen
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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)
Bruce Parry: Een van de vrouwen die de meisjes besnijdt is aangekomen in het dorp. Ik zal er niet meer bij zijn
op het moment dat de ceremonie plaatsvindt. Vandaar dat Bunta uitbeeldt wat ze enkele weken later zal doen.
Bunta: Hou haar stevig vast… Doe alsof je huilt…
Bruce Parry: Enkele van de meisjes die reeds besneden zijn komen erbij.
Bunta: Dit is een helft… Dit is de andere helft… Dit is de clitoris, breng me een beetje water…
Bruce Parry: Ze doen maar alsof, maar het echte gebeuren verandert voor altijd het leven van vrouwen.
Bunta: Besnijdenis is onze cultuur… Als we onze cultuur stoppen, zullen we allemaal sterven.
Bruce Parry: Er wordt mij gezegd dat ze niet kan trouwen als ze niet besneden wordt, en dat ze dan uit de
stam gestoten zal worden.
Bunta: Als een vrouw met een clitoris bevalt, zullen zij, haar kind, en iedereen sterven. Haar clitoris zal door
haar hoofd heen groeien. De clitoris zal uit haar neus komen, en daarna weerkeren in haar hoofd. Het zal haar
doden, ze zal sterven. Haar vader zal sterven, haar moeder zal sterven. Daarom kunnen we niet stoppen met
vrouwenbesnijdenis.
Bruce Parry: Zulke overtuigingen worden vaak gebruikt om praktijken als vrouwenbesnijdenis te
rechtvaardigen. Het mag dan wel een van de hoekstenen zijn van de Dassanach cultuur, maar deze gewoonte zie
ik toch liever verdwijnen.
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'
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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
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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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Over de oorsprong van culturen en religies III
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
Mary Henderson: Joseph Campbell was een professor die een heel belangrijk boek schreef over mythen. Dit
boek werd gebruikt op universiteiten over heel het land. Ook George Lucas las het. Joseph Campbell beweerde in
zijn boek: "De mythe is een metafoor voor de ervaring van het leven."
Professor Joseph Campbell (Sarah Lawrence College, New York, USA): Mythen en dromen komen
van dezelfde plek. Ze ontspringen aan bepaalde bewustwordingen die om een uitdrukking vragen in symbolische
vormen.
Professor Jonathan Young (Center for Story and Symbol, Santa Barbara, California, USA):
Joseph Campbell was heel sterk beïnvloed door Carl Jung. Jungs psychologische theorieën leggen uit dat we
ervaringen visueel verwerken – dieper dan ideeën en gevoelens is er een visuele stroom, zoals een film.
Henderson: George Lucas bestudeerde het werk van Joseph Campbell en – natuurlijk was hij ook een
filmmaker – in de Star Wars films heeft George Lucas op een overtuigende wijze gebruik gemaakt van een van
de mythologische vormen, namelijk de reis van de held. En dit is veruit de meest voorkomende vorm in de
geschiedenis van de mythologie.
Professor Young: Star Wars is een verhaal dat soms aangeduid wordt als de reis van de held. Het gaat over
het initiatiepatroon, dat wil zeggen over een reisverhaal dat een overgang vertegenwoordigt – gaande van één
identiteit, zeg maar de adolescentie, naar een andere identiteit, namelijk de volwassenheid.
Professor Leo Braudy (University of Southern California, USA): Toen Lucas het script van Star
Wars aan het schrijven was, was hij enorm geïnteresseerd in Joseph Campbell. Joseph Campbell op zijn beurt
was geïnteresseerd in het traceren van de verbanden tussen mythen, tussen mythen van verschillende culturen,
en hij trachtte te achterhalen welke rode draden deze uiteenlopende culturen met elkaar verbonden.
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George Lucas: Ik deed onderzoek om alles te herleiden tot motieven die universeel zouden zijn. Ik schrijf het
grootste deel van het succes toe aan de psychologische grondslag die reeds duizenden jaren aanwezig is, en
mensen reageren nog steeds op dezelfde manier op deze verhalen als vroeger.
Bill Moyers: Bovenal is George een goede verslaggever, en als hij begint te werken brengt hij verslag uit van de
beste bronnen die hij kan verzamelen. Hij betrok Campbell bij zijn werk aan Star Wars, en vroeg: "Is dit goed?
Heb ik het bij het rechte eind, is dit het juiste accent, is dit het juiste personage…?" Joseph Campbell vertelde mij
dat George Lucas zijn beste student ooit was.
Star Wars liet zich inspireren door een gemeenschappelijke vijver van mythische archetypen,
door epen als de Odyssee, Beowulf en de legende van Koning Arthur.
Carrie Fisher: Je hebt de avontuurlijke jongeling met wie je je kan identificeren. Je hebt de opschepper, en je
hebt de jonkvrouw – zij reageert misschien niet zoals gewoonlijk, maar ze is in ieder geval in nood… En je hebt
de wijze oude man naar wie je op zoek gaat en die je vindt, en je hebt de grappige personages. Ik bedoel maar dat
het verhaal zich strikt houdt aan die traditionele vorm.
George Lucas: Het is het traditionele, ritualistische adolescentieverhaal. En toen ik mij bezighield met het
mythologische aspect van wat ik wilde doen, was dat een essentieel element bij helden.
de Star Wars saga is maar één van vele voorbeelden
Christopher Vogler: Ik ontgin het verleden heel graag, hou mij graag bezig met mythen en met het uitzoeken
van hedendaagse toepassingen ervan, met actualiseringen. Kortom, ik hou mij graag bezig met het aanboren
van de bron die mythologie en folklore kan zijn. Mijn voorbeeld hierbij is Joseph Campbell, die bepaalde
patronen onderscheidde die telkens opnieuw aan de oppervlakte komen in mythen en legenden, maar ook in de
samenstelling van onszelf – de manier waarop we gestructureerd zijn als menselijke wezens, in onze dromen, in
onze psychologie.
Mythologie helpt je om het mysterieuze karakter van de krachten te identificeren die door je
heen vloeien. Daarin ligt je eeuwigheidswaarde.
De eerste stap van het verhaal wordt de gewone wereld genoemd. De protagonist wordt
getoond – het leven in de kleurloze, saaie wereld zou scherp moeten contrasteren met het
leven in de komende wereld.
In deze fase moet het doel van de held duidelijk vastgelegd worden, waarbij hij het bekende
moet verlaten en naar het onbekende moet trekken om iets te herwinnen.
Vogler: Je begint bijna altijd met een held die zich in een of andere situatie bevindt die niet helemaal pluis is, en
die vraagt om een of andere actie.
De tweede stap is de oproep tot avontuur, waarbij nog duidelijker wordt dat de held zelf actie moet
ondernemen.
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De derde stap bestaat uit de weigering van de held. Angst voor het onbekende neemt bezit
van de protagonist, en hij wil niet langer op reis gaan. Over het algemeen beginnen ze na te
denken en zeggen ze bij zichzelf: "Nee, ik denk niet dat ik dit wil doen."
Vogler: Je komt bij het derde stadium, de weigering van de roeping. Dan zegt de held "Nee, ik kan het niet", of
de angst neemt het over. Daarover gaat het eigenlijk, het drukt ieders angst voor verandering uit.
Een wijze leraar of mystieke kracht verschijnt ten tonele. Er wordt nieuw gereedschap en een
nieuwe training verschaft. De mentor of leraar is reeds in de onbekende wereld geweest en
helpt de held bij de voorbereiding. In deze fase zie je dan ook wijze oude tovenaars, harde
drilsergeanten, wetenschappers, sjamanen, heilige mannen, trainers, wachters, geesten,
mystieke wezens en krachten.
Vogler: Het volgende stadium behelst het overwinnen van die angst, en gaat gewoonlijk gepaard met het
ontmoeten van de mentor.
Het schip vaart af, de romance begint, de trein vertrekt, de trektocht begint, de road trip
vangt aan. Het doel van het verhaal is duidelijk. Wat ons bij de zesde stap brengt: het
oversteken van de eerste drempel. De tweede act begint.
Vogler: Nummer vijf is het oversteken van de eerste drempel. Nagenoeg ieder verhaal kent dergelijk moment,
waarbij je voelt: alle voorbereiding is voorbij, al het inpakken, en nu kunnen we werkelijk beginnen aan het
avontuur.
De held ontmoet nieuwe mensen en maakt uit wie vriend of vijand is. Informatie wordt
verzameld, de regels van de nieuwe wereld worden gevestigd. Nieuwe uitdagingen duiken op
en de vaardigheden van de held worden uitgetest.
Nummer acht, de held bereidt zich voor op de gevaarlijkste plek – een onherbergzame plek
waar het doel verborgen ligt.
Vogler: Het uittesten van bondgenoten en vijanden. Dit is het zesde stadium. In deze fase begint de held te
experimenteren met de nieuwe wereld, en ontdekt hij wat er werkelijk nieuw aan is – je weet wel, "wie staat er
aan mijn kant, wat kan ik eten, wat kan mij opeten…?" En hij leert enkele lessen…
De negende stap van het verhaal, de held confronteert zich met zijn grootste angst. Het is niet
zeker of de held zal overleven. Hij is verstrikt in de klauwen van de boosdoener… Misschien
gaat het om de dood van een relatie, of om overgangsrituelen.
Tiende stap, de held kan niet lager vallen, dood, verrijzenis. De held ervaart een dieptepunt
terwijl hij met zijn grootste angst worstelt, en schijnt dood en verslagen te zijn. De zaken zien
er slecht uit voor de held, en het lijkt wel alsof hij nooit zijn doel zal bereiken. Dit moet geen
fysieke dood zijn. Het kan ook de dood van een droom zijn, de dood van een relatie, een
doelstelling, een soort spirituele of emotionele dood, of een of andere ramp. Dus je wil dat de

29
held geportretteerd wordt als iemand die heeft opgegeven, als iemand die verslagen is door
een gebeurtenis, een grote teleurstelling – de held denkt dat alles verloren is…
Vogler: Het zevende stadium is de toenadering. In deze fase bevindt de held zich vrij diep in het nieuwe gebied
en maakt hij zich klaar om de grote uitdaging aan te gaan – de grote vraag of strijd of worsteling in die wereld.
Er is een moment van voorbereiding en repetitie daarvoor.
En dan is er het eigenlijke moment waarop de grootste angst onder ogen wordt gezien. Dat is het achtste
stadium, de beproeving, waarbij de held een of andere zware test moet ondergaan, die een confrontatie met de
dood kan inhouden.
De held bereikt zijn doel op een onverwachte manier.
De derde act begint met de twaalfde stap van het verhaal, die meestal een achtervolgingsscène
bevat. Dit is een poging om terug te keren naar de gewone wereld, met allerlei complicaties en
de hete adem van de vijand in de nek.
De dertiende stap van het verhaal, de finale confrontatie. Een confrontatie vindt plaats tussen
twee personages over een zaak die reeds vanaf het begin aan het broeden was.
Vogler: Het volgende stadium is de weg terug, waarbij de held al zijn of haar moed dient te verzamelen en de
zaak moet volbrengen. Vaak is er in deze fase ook een achtervolgingsscène.
Dit resulteert in het negende stadium, met een of andere beloning. Als je overleeft, is er een beloning. Dat is een
resultaat.
Climax, dood, openbaring, verrijzenis. Een tweede aanraking met de dood, waarbij de held
met de dood wordt geconfronteerd, of dood lijkt. Kortom, je hebt opnieuw een moment van
dood.
Vogler: Het elfde stadium is de verrijzenis, waarbij de held nog eenmaal de confrontatie met de dood moet
aangaan, maar in meer definitieve zin, op een grotere schaal en op een dieper niveau. Opdat ze echt op de proef
gesteld worden over alles wat ze tot dan toe geleerd hebben op de hele reis.
Stap vijftien, de held keert terug naar huis. De held keert terug naar huis met een schat, zelf
geïnformeerd en getransformeerd. Hij deelt zijn kennis en levert kostbare middelen om de
wereld te redden. Hij krijgt een medaille en misschien wel een nieuw uniform. Hij wint het
meisje voor zich. Er is een soort welkomstceremonie. De held wordt geportretteerd als een
nieuwe persoonlijkheid in een oude wereld. Vandaar dat je hun uiterlijk moet veranderen. En
wat krijgen ze als ze thuiskomen? Iets als een groot feest, want denk eraan: helden vertrekken
en komen terug.
Vogler: Het finale moment, de terugkeer met het elixer – een term die Campbell gebruikte. Het elixer is iets
magisch, zoals het Gulden Vlies of de Heilige Graal, dat opnieuw leven brengt in de cultuur. Het idee is dus dat
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de held op reis moet gaan, enkele vaardigheden moet opdoen, moet veranderen, en gepokt en gemazeld moet
terugkeren om zijn kennis met anderen te delen. Anders is het volstrekt tijdverlies.


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 "verrijst" 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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René Girard bespreekt hetzelfde algemeen mythologische patroon
Peter Robinson: Een belangrijke bron voor het denken van René Girard wordt gevormd door een
aandachtige lectuur van De Gouden Tak, Sir James Frazers klassieke studie van oude mythen. Gepubliceerd in
1890, toonde de Gouden Tak aan dat mythen van over de hele wereld een centraal element bevatten, met name
het periodieke offer van een sacrale koning, die sterft en dan in ere wordt hersteld. De Gouden Tak suggereert
bovendien dat het christendom niets meer is dan dergelijke mythe… Een punt waarop we zullen terugkomen.
Professor Girard: Als je nu naar primitieve godsdiensten kijkt, dan zie je dat de goden, geheiligde voorouders,
halfgoden en alle andere soorten godheden, hoe ze ook heten, altijd een tweezijdige aard hebben. In een eerste
fase veroorzaken zij diepe ontwrichtingen, en in een tweede fase zijn zij heilanden. In de tussentijd sterft de god
zelf of de vervanger van de god sterft.

Als je naar mythen kijkt, dan zie je dat ze allemaal dezelfde oervorm hebben. Het is telkens het verhaal van een
man die door een hele gemeenschap wordt gedood.
de universele mythologische patronen suggereren
een gemeenschappelijke oorsprong
in typisch en universeel menselijk gedrag
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Peter Robinson: U bent ervan overtuigd dat het patroon dat ten grondslag ligt aan mythen over heel de
wereld, van de stervende en verrijzende koning, eigenlijk teruggaat op werkelijke gebeurtenissen in
prehistorische samenlevingen?
Professor Girard: Jazeker.
Peter Robinson: We moeten even duidelijkheid scheppen over het tijdsbestek waarover we het hebben. U
spreekt eigenlijk over de vroege homo sapiens, een half miljoen jaar geleden? Dus het zondebokmechanisme gaat
verder over een periode van honderdduizenden jaren en geraakt uiteindelijk geritualiseerd in mythen.
Professor Girard: Mij interesseert niet zozeer de exacte datum, dat is niet mijn bekommernis. Ik ben louter
theoreticus. Ik beweer dat mensen zich op een bepaald moment verzoend moeten hebben rond een zondebok om
duurzame gemeenschappen te creëren; daarom niet direct rond een leider, maar rond een zondebok die ze allen
samen vermoordden, en dat verenigde hen.
de revelerende kracht van de joods-christelijke geschriften (de Bijbel)
Peter Robinson: Als Frazer in De Gouden Tak suggereert dat het christendom niets meer is dan een
zoveelste mythe die het patroon aanneemt van de stervende en verrijzende god – wat in de westerse wereld van
de late negentiende eeuw even choquerend was als Darwin, maar nu minder gekend is –, en sommige
intellectuelen hem tot vandaag geloven, hoe antwoordt U daar dan op?
Professor Girard: Ik antwoord simpelweg dat Frazer volkomen gelijk had om te wijzen op de gelijkenissen
tussen mythe en christendom. In beide gevallen heb je te maken met een slachtoffer dat gedood wordt door een
hele gemeenschap en dat daarna de god of sacrale koning wordt van de gemeenschap – of die het altijd is
geweest. Wat Frazer echter niet inzag, en wat eigenlijk zeer eenvoudig is en iedereen zou moeten overtuigen als
men eerlijk zou zijn, is het gegeven dat het christendom zeer verschillend is van mythologie, terwijl het toch
hetzelfde is. Het gaat over exact dezelfde situatie. Het christendom vertelt je dat Christus onschuldig was,
terwijl alle mythen vertellen dat het slachtoffer schuldig is. Het slachtoffer is een god, maar goden zijn schuldige
wezens. Het zijn gevaarlijke wezens. Ze kunnen goed voor je zijn doorheen omstandigheden die niet gemakkelijk
te begrijpen zijn, maar ze kunnen ook allerlei kwalijke zaken uitvoeren, wat niet geldt in het geval van Christus.
Het christendom vertelt je eenvoudigweg dat Christus onschuldig is. Mensen zien niet in dat het de eerste keer is
in de geschiedenis van de mensheid dat een mythe voorkomt die zich niet valselijk laat lezen met een schuldig
slachtoffer, maar met een onschuldig slachtoffer.
De 19de eeuwse antropologen waren antichristelijk. Zij ontdekten dat alle religies op de christelijke lijken. Dus:
het christendom is één religie onder vele. Waarin het offer centraal staat. Maar het grootste verschil ontging
hen, omdat het nieuw en anders was. Het perspectief is tegengesteld. Je kunt een moord vanuit de moordenaar
bezien. Vanuit het onschuldige slachtoffer bezien is moord verkeerd. Dat verschil is al aanwezig bij Kaïn en
Abel.
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Het oervoorbeeld van tragische figuren zijn tweelingen die strijden om een erfenis, die altijd met elkaar strijden
en hetzelfde begeren. Ze begeren dezelfde vrouw, dezelfde macht, de troon van hun vader.
Kaïn heeft Abel vermoord, zoals Romulus Remus vermoord heeft.
De universiteiten leren in colleges over mythen en de Bijbel dat Kaïn en Abel en Romulus en Remus
vergelijkbaar zijn. Maar de Bijbel vroeg Kaïn: "Waar is uw broeder? Het bloed van uw broeder roept tot Mij."
En Kaïn wordt in de Bijbel tot moordenaar uitgeroepen. Maar in de Romeinse geschiedenis is Romulus geen
moordenaar. Daar is het slachtoffer schuldig. Dat is het verschil.
Met andere woorden, het christendom is de mythe die alle mythen leest; de mythe die gelezen wordt en die alle
mythen leest. Mensen vragen of ik mij voornamelijk bezighoud met antropologie of mythologie, maar ik
antwoord ontkennend. Ik laat zien dat de correcte interpretatie van mythologie hetzelfde is als de ontwikkeling
van een juiste antropologie.
een test van Girards claims:
het Bijbelse verhaal over Jozef
vergeleken met
het klassiek Griekse verhaal over Oedipus
Het verhaal gaat over een jonge man, Jozef, die het slachtoffer is van zijn twaalf broers. Hij wordt uit het gezin
gestoten.
de uitdrijving/verbanning van Jozef
Hij wordt geadopteerd door een machtige Egyptenaar.
Maar de vrouw van zijn heer wil een seksuele relatie met hem aangaan.
het incestthema
Hij weigert met haar te slapen. Zij beschuldigt hem van verkrachting en hij gaat naar de gevangenis.
Jozef nogmaals uit de samenleving gebannen
Als je zo’n verhaal hoort, denk je: interessant, maar onwaarschijnlijk. Het zal wel een mythe zijn. Kijk dan eens
naar de Oedipusmythe. De versie van Sophocles is het bekendst. Het gaat over een jongen. Een orakel heeft
gezegd dat hij zijn ouders zal vermoorden. Zijn ouders sturen hem weg.
de uitdrijving/verbanning van Oedipus
Oedipus werd opgevoed door herders, in een vreemd land,
zonder te weten wie zijn echte ouders waren
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Het orakel zegt dat hij zijn vader zal doden en met zijn moeder zal slapen.
het incestthema
In het Oedipusverhaal is Oedipus de oorzaak van de pest vanwege de incest en de moord. Uit de mythe blijkt
tenslotte dat hij dat allemaal doet. Wij merkten het niet, maar hij deed dat. Bovendien, toen hij koning van
Thebe werd en niemand wist wat hij gedaan had, ontketende hij een ramp die de hele gemeenschap vernietigde.
Oedipus nogmaals uit de samenleving gebannen
Vergelijk dat met het Jozef-verhaal. Hij wordt uitgestoten maar, zegt de Bijbel, hij is niet schuldig. Zijn broers
waren jaloers op hem. Hij zou vervolgens de vrouw van zijn beschermheer te na gekomen zijn. Dat is bijna
incest; die man is als een vader voor hem. De Bijbel zegt dat de Egyptenaren, de heidenen, dat geloven, maar dat
het een valse beschuldiging is.
Die twee mythen lijken hetzelfde te zijn. Ze lijken op elkaar, alsof het zuivere verzinsels zijn. Maar ze zijn
elkaars tegengestelden. De een zegt: het slachtoffer is altijd schuldig. De ander: hij is altijd onschuldig.
In ’t Bijbelverhaal speelt de hongersnood de rol van de pest in Thebe.
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 zovele jaren
De Bijbel zegt: de hongersnood is niet Jozefs schuld. Integendeel: hij geeft iedereen te eten. De verhalen hebben
eenzelfde verloop maar beweren steeds het tegengestelde. De Bijbel zegt: het slachtoffer is onschuldig terwijl de
massa gelooft in zijn schuld. De Bijbel zegt steeds: nee.
Het eind van het Jozefverhaal is ook heel verhelderend. Aan het eind van het verhaal is Jozef meester over alles.
Zijn twaalf broers komen graan bij hem halen, maar zonder de jongste, Benjamin. Hij is de enige volle broer van
Jozef. De anderen zijn halfbroers, van een andere moeder. En Jozef geeft ze graan, maar zij herkennen hem niet,
terwijl Jozef hen wel herkent. Hij zegt: "Waar is jullie broer? Volgende keer moeten jullie hem meenemen."
Jozef speelt spelletjes met zijn broers, die hem eerst niet herkennen
Ze wachten lang, want ze willen hun broer niet meenemen. Ze zijn bang dat hij moet sterven want ze hebben spijt
van de moord op Jozef. Ze willen Benjamin niet meenemen omdat het hun vaders dood zou zijn als die verdween.
Maar de honger wordt zo groot dat ze wel moeten.
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En deze keer zal Jozef ze in de val lokken. Hij laat een kostbare beker verstoppen in Benjamins zak vol graan.
Als iedereen voorzien is, laat hij ze aan de grens tegenhouden. Hij zegt: "Benjamin is schuldig, ik zet hem hier
gevangen." Er zijn tien broers overgebleven. Juda zegt: "Dit kan ik niet aanzien." Hij gaat naar Jozef en zegt: "Ik
zal de plaats van mijn broer innemen. Laat mijn broer gaan of het zal mijn vaders dood zijn." Dan begrijpt Jozef
dat zijn broers veranderd zijn. Na Jozef te hebben geofferd, willen ze Benjamin niet offeren. En dan volgt er een
prachtig einde. Ze herkennen elkaar nu en ze erkennen elkaar als broers.
Het verhaal is tegen offers gericht. Maar tegelijkertijd is het gebaar van Juda erg belangrijk, want Juda is bereid
te sterven opdat zijn broer niet zal sterven. Dat is een nieuw element. Het is tegengesteld aan het begin. Het
verhaal van Jozef toont eigenlijk de hele ontwikkeling van de primitieve religies af. De twaalf broers doden één
van hen en zeggen tegen de vader dat een wild beest hem verscheurd heeft. En dan weigeren ze Benjamin te
offeren. Maar om dat offer te kunnen weigeren, zegt de Bijbel wat geen andere religie zegt: het offer is zo
belangrijk in de menselijke maatschappij dat je het pas kunt weigeren als je bereid bent te sterven. Omdat het
moment komt dat de mimetische rivaliteit tussen je broer en jezelf ertoe zal leiden dat hij jou zal doden of jij
hem. De Griekse tragedie houdt hier op. Daarin wordt gesteld: "Ik heb er recht op mezelf te verdedigen." De
Bijbel zegt: "Je moet verder gaan dan dat."
mensen als Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Oscar Romero
"offerden zichzelf tegen het offer"
Juda is door de kerkvaders beschouwd als een symbool voor Jezus. Dat is een diepzinnige gedachte. Dat is zo,
omdat ook Jezus sterft uit verzet tegen offeranden. Maar zijn dood is zelf een offer. Uit het oogpunt van de
daders is het een offer. Daarom is mijn conclusie: de Bijbel en het evangelie bestrijken al het menselijk handelen,
van het offer tot het tegendeel ervan. Dit tegendeel van het offer, waar het Jezus betreft, is dezelfde gebeurtenis
als de eerste. Mensen die het gigantische verschil in perspectief niet zien, noemen het christendom een primitieve
religie.
conclusie


de reis van de held zoals in het verhaal over Oedipus:
 na verbannen/geofferd te zijn, verrijst 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, verrijst 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
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 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"?

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
Interviewer: De Bijbel kent ook een lange traditie van offeranden.
Professor Girard: Dat klopt. Het offer kent een lange geschiedenis in de Bijbel. Als je kijkt naar de centrale
Bijbelteksten, ook in het Oude Testament, dan lijken ze allemaal op het Jozefverhaal. Dus tegen offeranden. De
eerste concilies die de geloofspunten formuleerden, in géén daarvan valt het woord offer. In de rooms-katholieke
kerk wordt het woord offer in de canon gebruikt. Maar ook lutheranisme en calvinisme kennen het offer. Het
offer krijgt daarbij steeds een andere betekenis.
Interviewer: Als een kledingstuk waaronder het geheim verborgen is?
Professor Girard: Het geheim is gedeeltelijk verborgen. Ik zou nooit willen zeggen dat de interpretatie van
het offer binnen het christendom dezelfde is als in primitieve religies. De christelijke kerken hebben altijd
gezegd: "Jezus is onschuldig. De mensen die Jezus gedood hebben, zijn schuldig." Maar tegelijkertijd zeggen ze
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ook: "God de Vader had de dood van de Zoon nodig." Dat zijn geen goede formules. Dus God is onschuldig aan
alle offers. God heeft nooit om offers gevraagd, zeker niet dat van Zijn Zoon. Mijn verantwoordelijkheid is het
niet maar ik zou toch willen stellen dat er misverstanden bestaan over het offer. Die zijn niet zomaar
weggenomen.
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
Peter Robinson: Wat verandert er wanneer deze onschuldige god-man sterft aan het kruis? Hoe beïnvloedt
dat het menselijke zelfverstaan? Waarom is dat een heilsgebeuren?
Professor Girard: Wel, als je de mythische situatie leest zoals ik zojuist gedaan heb, dan kan je zien dat er iets
niet helemaal menselijk aan is. Ons worden al deze slachtoffers aangeboden, en we beschouwen hen als
boosdoeners, enzovoort. In het geval van het christendom zijn er enkele discipelen die zeggen "Nee, nee, hij is niet
schuldig"; die tot het einde toe volhouden dat hij onschuldig is, wat mensen ook over hem mogen beweren.
Daarmee zeggen ze de waarheid, simpelweg. Ze vertolken een waarheid die antropologisch is vooraleer
religieus te zijn, maar eigenlijk komt dat op hetzelfde neer.
Peter Robinson: En dus de dood van Christus aan het kruis bevrijdt de mensheid van deze diepe,
onontkoombare en grotendeels verborgen cyclus van de zondebokimpuls?
Professor Girard: Ja. Potentieel doet het dat, en het christendom beweert zeker dat te doen…
Peter Robinson: … van de aloude patronen…
Professor Girard: Van wat we zien in de menselijke samenleving in haar geheel… Op een bepaalde manier
verenigen mensen zich altijd rond slachtoffers, maar om zich duurzaam te verenigen moeten ze blijven geloven
dat die slachtoffers schuldig zijn…
om liefdevoller te worden naar anderen toe,
strijdend tegen om het even welke slachtoffermechanismen
(zoals het volgende)
Kinderen die gepest worden, soms dood gepest worden. Het is een verhaal dat nu bijna
dagelijks een hoofdpunt vormt in het nieuws, maar jammer genoeg is het een verhaal waarvan
wij reeds achttien jaar verslag uitbrengen, hier op 20/20. Dit probleem is niettemin geenszins
verouderd. Eigenlijk lijkt het wel alsof het pestprobleem met het verglijden van de tijd alleen
erger is geworden. Het is toch opmerkelijk dat iedere dag ruim 160 000 kinderen niet naar
school gaan omdat ze te bang zijn om te gaan.
De trend is zo alarmerend dat de media het aantal slachtoffers begon te tellen, te beginnen
met Phoebe Prince. Slechts vijftien jaar oud, sloeg ze de hand aan zichzelf, naar verluidt
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omdat ze voortdurend een Ierse slet genoemd werd op school. Aanhoudende pesterijen,
online en offline, dreven het groentje, Phoebe Prince, van de South Hadley High School, in
januari tot zelfophanging. Een bende tieners van Massachusetts zal berecht worden, nadat ze
reeds onschuldig pleitten voor beschuldigingen van misdadige intimidatie.
Alleen al in de laatste maand hebben vijf kinderen zich van het leven beroofd, telkens in
verband met pesterijen. De achttien jaar oude Tyler Clementi is de laatste die zijn gevecht
staakte. De nieuwe universiteitsstudent in New Jersey sprong van deze brug. Al gauw
kwamen rapporten aan het licht waaruit bleek dat de reden waarschijnlijk zijn vernedering
was door klasgenoten, die hem heimelijk hadden gefilmd tijdens een seksueel contact met een
andere man, en die hun film online hadden gezet.
Kinderen wier leven voorbij was nog voor het goed en wel was begonnen. Families die
achterblijven met niets dan pijnlijke herinneringen, zoals de Longs.
Vader David Long: Het is moeilijk. Onze levens zullen nooit meer hetzelfde zijn. Maar dit is een bijzondere
kamer voor mij. Tyler en ik brachten hier veel tijd door, met het spelen van computerspelletjes, met gesprekken…
En ik mis mijn zoon. Altijd.
David en Tina Long waren gek op hun zeventienjarige zoon Tyler. Tyler genoot van normale
dingen als karate, computerspelletjes… Hij had zelfs plannen om naar de universiteit te gaan.
Wat indrukwekkend is omdat Tyler het syndroom van Asperger had, een vorm van autisme,
dat hem volgens zijn moeder een unieke persoonlijkheid verschafte.
Interviewer: Wat betekende dat, in termen van zijn dagelijkse leven op school? Wat zouden de andere
kinderen zeggen? Wat deden ze?
Moeder Tina Long: Hij wees hen vaak op de regels. Asperger kinderen zijn zeer gericht op regels. Ze hebben
graag dat zaken iedere dag op eenzelfde manier verlopen, en wanneer er iemand praat in de klas, dan weet ik dat
hij zou zeggen: "Weet je, we mogen niet praten, dat is de regel…" En, weet je, ik denk dat velen van hen daardoor
geïrriteerd raakten. Ze zagen hem als anders dan henzelf.
Wat moeder beschouwde als een deugd, maakte van Tyler een doelwit op school.
Vader David Long: Ze pakten zijn spullen af, spuwden in zijn eten, noemden hem homo, nicht. En van de ene
dag op de andere waren er voortdurende intimidaties van de andere kinderen in het klaslokaal.
De Longs beweren dat dit een constant, welbekend patroon van pestgedrag was dat ze onder
de aandacht van de school brachten, maar er gebeurde niets. Ze beweren dat dit jaren aan de
gang bleef, en dat hun speelse zoon uiteindelijk verdween.
Vader David Long: Ik herinner mij nog de laatste weken, als ik er nu op terugkijk, en dat hij er niet bij was. Ik
bedoel, hij leek gewoon leeg.
Interviewer: Ze hadden hem iets ontnomen?
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Vader David Long: Ze hadden hem zijn waardigheid ontnomen.
Op zeventien oktober, twee maanden ver in zijn laatste middelbare schooljaar, trok Tyler
Long zijn pyjama uit om zijn favoriete T-shirt en jeans aan te trekken. Hij bond een riem om
zijn hals en hing zichzelf op aan de bovenste plank van zijn slaapkamerkast.
Vader David Long: Ik stapte de kamer binnen, en vond Tyler in de kast – die arme schat –, snelde ernaartoe,
raapte Tyler op, probeerde de druk te verminderen rond zijn hals, en ik begon te schreeuwen om Tina. Ik kreeg
de riem niet van rond zijn nek. … We controleerden of hij nog in leven was… maar het was te laat…

Professor Girard: Ik zou dit willen zeggen: de mens is een mimetisch wezen, imiteert zijn soortgenoten. In het
evangelie is het thema imitatie ook aanwezig. Het is daar in zijn negatieve vorm te vinden waar het gaat over
smaad en zo. Maar ook in de zin waarin Jezus in het evangelie en Paulus in de brieven beiden zeggen: "Volg mij
na. Imiteer mij en je zult geen obstakels op je weg vinden." Wat betekent dat? Het betekent: "Ik ga geen strijd met
je aan, ik concurreer niet. Ik zal je niet in de weg staan." Om dat te kunnen begrijpen moet je het zien in het licht
van het moment waarop Petrus Jezus verwijt dat Hij aankondigt dat Hij moet lijden en sterven. Hij zegt: "Dat
mag niet. U bent een groot leider. U zult veel volgelingen hebben." Jezus zegt dan: "Ga weg, Satan, je staat me in
de weg." Zo wordt het in het evangelie gezegd. Hij zegt dus: "Jij leert Mij wereldlijke ambitie, wat ons tot rivalen
zal maken en onderlinge strijd zal oproepen. Als je de dictaten van het koninkrijk van God volgt (dictaat is geen
goed woord), dan vind je geen obstakels op je weg. Want je zult geen adviezen krijgen die je tot mimetische
rivaliteit zouden kunnen brengen."
Interviewer: Is dat niet wat Boeddha voorstond?
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Professor Girard: Er zijn overeenkomsten, belangrijke overeenkomsten. Ik denk dat alle oosterse religies zich
van het offer willen afwenden en dat lukt ook. De weerzin tegen offers is groot. Het vegetarisme van het
hindoeïsme is daar ook mee verbonden. Zij keren zich van het offer af door zich van de wereld af te keren. Zij
mijden de rivaliteit door de wereld te mijden. De wereld kan op zelfvernietiging aansturen zonder dat zij
ingrijpen. Het mechanisme van het offer interesseert hen niet. De kracht van de Bijbel en het evangelie is dat
door het schema van de passie het over de cultuur gaat, het ontstaan van de menselijke cultuur. Over het
zondebokmechanisme. Het raakt de diepste aard van de mens.

