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1 DE HOEK VAN WAARUIT DE INTERPRETATIEVE SPOTS SCHIJNEN: DE MIMETISCHE THEORIE 
 

1.1 MENSEN ALS "CRISISMANAGERS" 

Iedere mens wordt geconfronteerd met crisissituaties.  

 

Een crisis vindt plaats op het moment dat we uitgedaagd worden om de orde, zoals we die 

kennen, te vernieuwen of te veranderen. Vandaar dat een crisissituatie altijd ook een (kleine of 

grote) bedreiging vormt voor de systemen die stabiliteit brengen in ons leven. Een crisis is een tijd 

om beslissingen te nemen die óf een gegeven orde bewaren, óf een nieuwe orde creëren. Als 

zodanig vormt deze tijd niet alleen een gebeuren dat ons tot een aanpassing aan zijn eigen dynamiek 

dwingt, maar ook een gelegenheid om ons een andere manier van leven in te beelden. 

Een crisis is gewelddadig als ze voornamelijk ervaren wordt als een aanval op onze 

persoonlijke integriteit en op onze sociaal gedefinieerde identiteit. Anderzijds kan een crisis ook de 

belofte bevatten van een beter beschermde persoonlijke integriteit en een versterkte sociale 

identiteit wanneer ze ervaren wordt als een aanval op een orde die ons eigenlijk onderdrukt. Kortom, 

de crisissituaties die ons overkomen en die de wereld zoals we die kennen overhoop halen, worden 

ervaren als een vloek of een zegen, als doembeeld of kans. 

 

Geconfronteerd met crisissituaties kan ieder menselijk wezen zich drie soorten vragen 

stellen, één wetenschappelijk soort vragen en twee filosofische soorten vragen. 
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1.1.1 WETENSCHAPPELIJKE VRAGEN: 
 

Hoe kan een gegeven crisissituatie worden verklaard? Welke zijn haar oorzaken en gevolgen? Hoe 

gaan wij, mensen, ermee om en hoe is ons gedrag te verklaren? 

 

In een analogie met de problematiek van een bedrijf klinken deze vragen als: 

 

Hoe gedragen mensen zich in het bedrijf en welke eventuele problemen komen hieruit voort? 

 

1.1.2 EEN EERSTE REEKS FILOSOFISCHE VRAGEN (NAAR ZIN / BETEKENIS): 
 

Waarheen willen we gaan nu we met deze crisis geconfronteerd worden? Wat is het uiteindelijke 

doel van wat we trachten te doen? Waarop hopen we? 

 

In een analogie met de problematiek van een bedrijf klinken deze vragen als: 

 

Waarvoor staat dit bedrijf? Welke doelen hoopt het te verwezenlijken?  

 

1.1.3 EEN TWEEDE REEKS FILOSOFISCHE VRAGEN (NAAR ETHIEK): 
 

Hoe moeten we ons gedragen als we onze doelen willen verwezenlijken nu we met deze crisis 

geconfronteerd worden? Moeten we met deze crisissituatie omgaan zoals we dat normalerwijze 

doen, of moeten we ons gedrag veranderen? 

 

In een analogie met de problematiek van een bedrijf klinken deze vragen als: 

 

Hoe moeten mensen zich binnen het bedrijf gedragen? 

 

Zodra de twee reeksen van filosofische vragen beantwoord zijn, functioneert wetenschap natuurlijk 

als een middel dat werkt aan de vervulling van weldoordachte doelen (die op zich de louter 

wetenschappelijke onderneming overstijgen en daardoor ook die onderneming richting geven).  
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1.2 HERFORMULERING VAN EXISTENTIËLE VRAGEN IN HET LICHT VAN DE MIMETISCHE THEORIE 

1.2.1 AANGAANDE VRAGEN BIJ "CRISIS MANAGEMENT" 
 

Zolang we gezond en wel zijn als menselijke wezens zijn we mimetisch met elkaar verbonden. Het is 

wegens onze mimetische (d.i. nabootsende / navolgende) vermogens dat we sociale wezens zijn. De 

mimetische theorie, zoals die aanvankelijk ontwikkeld is door René Girard, probeert de 

mogelijkheden en valkuilen van menselijk sociaal gedrag in kaart te brengen en te verklaren door de 

interacties van dat gedrag te bestuderen die berusten op mimese of mimesis (het Griekse woord voor 

imitatie). De mimetische theorie tracht antwoorden te formuleren op de drie soorten vragen bij 

"crisis management" – dat we hoger geïdentificeerd hebben als de condition humaine.  

 

1.2.2 WETENSCHAPPELIJKE VRAGEN: 
 

Hoe ontstaan crisissituaties in het leven van de mens vanuit mimetische interacties? Op welke 

manier beïnvloedt het natuurlijke leefmilieu deze interacties? Of, aan de andere kant, op welke 

manier construeren mimetische interacties patronen van menselijk gedrag die een negatieve of 

positieve impact hebben op het natuurlijke leefmilieu? Hoe gaan we normalerwijze om met 

crisissituaties die voortkomen uit mimetische interacties? 

 

1.2.3 FILOSOFISCHE VRAGEN (NAAR ZIN / BETEKENIS): 
 

Welke doelen zijn mogelijk/wenselijk voor het leven van de mens, rekening houdend met de 

mimetische aard van menselijke wezens? Wat trachten we te bereiken door de studie van 

mimetische interacties? 

 

1.2.4 FILOSOFISCHE VRAGEN (NAAR ETHIEK): 
 

Hoe moeten we ons gedragen als we onze doelen willen bereiken? Moeten we omgaan met 

crisissituaties, die voortkomen uit mimetische interacties, zoals we dat normalerwijze doen – zoals 

onze voorouders dat bijvoorbeeld deden? Moeten we bepaalde zeden en een bepaalde moraal 

aanvaarden (waarvan de oorsprong eventueel wetenschappelijk kan worden verklaard)? Of moeten 

we ons gedrag veranderen? 
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1.3 BASISINZICHTEN VOOR EEN CURSUS DIE GEBRUIK MAAKT VAN DE MIMETISCHE THEORIE 

1.3.1 MIMESIS EN EMPATHIE 
 

Iedere cursus die gebruik maakt van de mimetische theorie begint met een eenvoudige observatie: 

de manier waarop we over onszelf denken en de manier waarop we een identiteitsgevoel 

ontwikkelen wordt altijd bemiddeld door onze sociale omgeving. En dat wat zoiets als een sociale 

omgeving mogelijk maakt is precies ons – inderdaad mimetische – vermogen om onszelf in elkaars 

plaats te stellen. 

 

 

 

Neurowetenschappers hebben ontdekt dat zogenaamde spiegelneuronen in onze hersenen 

hierbij een belangrijke rol spelen. Deze hersencellen stellen ons in staat om anderen te imiteren. Ze 

stellen ons in staat om te doen alsof we iemand anders zijn en om andermans perspectief in te 

nemen. En dit stelt ons in staat om ons in te beelden wat anderen ervaren, denken, verwachten of 

zelfs verlangen. Kortom, onze mimetische capaciteit is de conditio sine qua non om empathie en 

relaties met anderen te ontwikkelen, alsook een zelfbesef of identiteitsgevoel. Natuurlijk kunnen 

onze verbeeldende projecties omtrent anderen fout zijn. Daarom zoeken we, eerder onbewust, 

voortdurend naar de bevestiging van sociale verwachtingspatronen. De vraag "Doe ik dit juist?" 

schijnt de immer aanwezige ondertoon van ons gedrag. Ze structureert de interactie tussen onszelf 

en anderen. 
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Het kan gebeuren dat we meer belang hechten aan de erkenning van één sociale groep dan 

aan de erkenning van een andere groep.  Misschien sympathiseren we bijvoorbeeld meer met de 

leden van het symfonisch orkest van San Francisco waarvan we deel uitmaken dan met de daklozen 

van dezelfde stad. Of misschien voelen we ons zo nauw verbonden met ons favoriete voetbalteam 

dat we werkelijk vijandig worden tegenover zijn tegenstanders. 

 

Ons inlevingsvermogen blijkt dus een tweesnijdend zwaard te zijn. Gelijktijdig verbindt het 

ons met en doet het ons afstand nemen van anderen. Het kan ons verbinden met de leden van een 

groep waarvan we deel willen uitmaken tegen een gemeenschappelijke vijand. Meer nog, het kan 

ook rivaliteit veroorzaken tussen leden van dezelfde groep of dezelfde sociale omgeving. Dat lijkt 

verrassend, maar bij nader inzien zal dat vrij logisch blijken. Ons mimetisch vermogen stelt ons in 

staat om andere mensen als modellen voor ons gedrag te nemen. Naast de mogelijkheden die het 

ons biedt om op allerlei mogelijke manieren van hen te leren, speelt het ook een belangrijke rol in 

het structureren van onze verlangens en ambities. Er lopen bijvoorbeeld genoeg twaalfjarige 

voetbalspelertjes rond met een T-shirt van Lionel Messi, heimelijk ervan dromend om de volgende 

voetbalsensatie te worden. 
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1.3.2 MIMESIS EN RIVALITEIT – HET PROBLEEM VAN DE MIMETISCHE BEGEERTE 
 

De menselijke begeerte is, voorbij basale behoeftes en noden, sterk mimetisch (d.i. gebaseerd op 

imitatie). Het is natuurlijk waar dat we allemaal geboren worden met bepaalde biologische en fysieke 

behoeftes (aan voedsel, water, zuurstof, etc.). Niemand wordt echter geboren met het verlangen 

om, bijvoorbeeld, chef kok te worden. Dat is een sociaal (en dus ook mimetisch) bemiddelde ambitie 

die verschillende culturele uitingsvormen kent. 

 

 

  

Mimetische begeerte en mimetisch bemiddelde ambities kunnen gemakkelijk aanleiding 

geven tot frustraties en tot destructieve conflicten tussen mensen die elkaar als model nemen. 

Wanneer twee of meer mensen, bewust maar meestal eerder onbewust, elkaars verlangen imiteren, 

worden ze elkaars vervelend obstakel als ze het object van hun verlangen niet kunnen of willen 

delen. Ze worden dan elkaars tegenstanders als gevolg van hun mimetische begeerte. Paradoxaal 

genoeg zijn het precies mensen die op een of andere manier dicht bij elkaar staan en die zich kunnen 

inbeelden wat het betekent om de plaats van de ander in te nemen, die elkaars aartsrivalen kunnen 

worden in de context van een wederzijds gedeelde begeerte. Zoals gezegd heeft onze mimetische 

capaciteit verbindende én ontbindende gevolgen. 
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Op het eerste gezicht is er niets aan de hand als je je identificeert met iemand die je 

bewondert en die je als een inspiratie beschouwt voor je eigen verlangens en ambities in het leven. 

Zolang het model dat je imiteert tot een nogal andere wereld dan de jouwe behoort, zolang er een 

significante afstand bestaat tussen jezelf en je model – in ruimte, tijd, of beiden –, verkleinen de 

kansen op een conflictueuze relatie met het model. Anderzijds kunnen de zaken verkeerd aflopen, 

zowel voor jezelf als voor je model, als die afstand niet langer wordt ervaren. Als twaalfjarige spits 

van een voetbalteam heb je bijvoorbeeld doorgaans weinig moeite om een Lionel Messi te 

bewonderen, maar het is meestal veel moeilijker om de talenten te waarderen van een nieuwe 

teamgenoot die je plaats inneemt op het veld. Als je jezelf ziet als de spits (of zelfs "de Messi van het 

team"), wordt de relatie met deze nieuwkomer onmiddellijk gecompliceerd aangezien hij je 

verlangen naar je voormalige status aanwakkert en de erkenning die daarbij hoort. Misschien 

probeer je wel van hem af te geraken door hem van de groep uit te sluiten. Goede coaches weten 

evenwel hoe ze met zulke situaties moeten omgaan en kunnen hun team daardoor zelfs versterken. 

Als twee of meer spitsen elkaars verlangen imiteren om de beste speler op hun positie te worden, 

kan dit van hen uiteindelijk betere spelers maken in een – bijgevolg – sterker team.  

Met andere woorden, goede coaches en managers verstaan de kunst om mimetische 

rivaliteit op een constructieve manier te gebruiken. Ze maken het voor hun werknemers 

aanvaardbaar dat "de beste heeft gewonnen". Niettemin blijft mimetische rivaliteit een risicovol 

gegeven. Het is immers letterlijk rivaliteit die gebaseerd is op de imitatie van verlangens voor 

bepaalde materiële en/of immateriële objecten (bijvoorbeeld een trofee, een of andere sociale 

erkenning, macht binnen een bedrijf, weelde, etc.), en verlangens kunnen altijd ontsporen. 
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1.3.3 HET ZONDEBOKMECHANISME ALS ANTWOORD OP MIMETISCHE CRISISSEN 
 

De mimetische bouwstenen van ons psychosociale weefsel zijn tegelijk verantwoordelijk voor het 

behoud en de desintegratie van datzelfde weefsel. Een van de beproefde middelen om een sociale 

orde in crisis te herstellen is het zogenaamde zondebokmechanisme. Dit herstel berust wederom op 

mimetische processen.  

Laten we nog eenmaal terugkeren naar het voorbeeld van het voetbalteam. Als een team 

keer op keer verliest is dat meestal niet bevorderlijk voor de groepssfeer. Teamgenoten beginnen 

elkaar soms verantwoordelijk te stellen voor de slechte resultaten en beginnen elkaar misschien zelfs 

te saboteren. Er kan ook wrok ontstaan naar de coach toe, meestal bij spelers die vinden dat ze niet 

genoeg speeltijd krijgen. Als dit gebeurt, en de coach een onderdeel wordt van de rivaliteit en de 

frustraties binnen het team, betekent dat vaak het einde van zijn carrière bij dat team. Het is een al 

te bekend scenario. Naarmate meer spelers de rancune van enkele teamgenoten tegenover hun 

coach imiteren, wordt deze laatste uiteindelijk quasi exclusief verantwoordelijk gesteld voor de 

malaise binnen het team, wat haast automatisch resulteert in zijn ontslag door het bestuur.  

In plaats van de mimetische oorzaken van sociale wanorde in te zien, vertonen mensen nogal 

eens de neiging om één of meerdere outsiders te beschouwen als oorzaken van de chaotische 

toestanden waarmee ze te maken krijgen. Om bij het voorbeeld te blijven: coaches functioneren 

inderdaad vaak als gemakkelijke zondebokken, onrechtmatig verantwoordelijk gesteld voor een crisis 

waarvoor ze niet of slechts gedeeltelijk verantwoordelijk zijn. Als figuren die voor een stuk buiten de 

groep staan – omdat ze die groep leiding moeten geven –, vormen ze dankbare doelwitten van een 

gemeenschappelijke vijandigheid die de eensgezindheid binnen de groep kan herstellen.  

Zoals andere zondebokken worden ontslagen coaches op een dubbelzinnige manier 

geïnterpreteerd door de groep waarvan ze worden uitgestoten: enerzijds worden ze gepercipieerd 

als de voornaamste oorzaak van de spanningen, de verdeeldheid en de chaos binnen de groep, en 

anderzijds worden ze ervaren als de voornaamste oplossing voor de problemen naarmate ze geofferd 

worden (uitgestoten, of erger) om de eensgezindheid en de orde in de groep te herstellen. 

 

Zondebokken zijn tegelijk schurk en held, monster en redder, vergif en medicijn, gehaat en 

geliefd, gewild en ongewenst, beschimpt en toch nodig. Denk bijvoorbeeld aan dictatoriale regimes 

die buitenlandse vijanden verantwoordelijk stellen voor al hun binnenlandse problemen. Zolang een 

dictator zijn burgers kan verenigen tegen een of andere vijand van buitenaf kan hij tenminste 

verhinderen dat ze zich tegen zijn eigen regime verenigen, en kan hij in het zadel blijven. Dit betekent 

evenwel ook dat hij deze vijand, die hij publiekelijk verafschuwt, niet volledig kan vernietigen.  
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Dictators hebben het periodieke offer van hun zondebok nodig om de sociale orde op 

macrovlak te verzekeren, maar ook in het algemeen hebben mensen de neiging om veelvuldig 

gebruik te maken van zondebokmechanismen, ofschoon meestal op minder grootschalige wijze (al 

was het maar alleen door te roddelen over iemand, bijvoorbeeld). 
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1.4 ENKELE DOELSTELLINGEN, MET DE UITDAGING VAN HET JOODS-CHRISTELIJKE ERFGOED 

Wegens de wijdverspreide aanwezigheid van zondebokmechanismen en de offers die ermee gepaard 

gaan om de sociale orde en vrede te bewaren, is het een echte uitdaging om ons andere manieren in 

te beelden om menselijke gemeenschappen op te bouwen. De vraag is hoe we gemeenschappen 

kunnen creëren waarin verschillen tussen mensen via mimetische vergelijkingen geen aanleiding 

geven tot escalerende rivaliteiten die elk verschil doen verdwijnen – behalve dan het gewelddadig 

gevestigde verschil tussen een groep en haar zondebok of het hiërarchische verschil binnen de groep 

zelf. Met andere woorden, zijn er manieren om een sociale orde en vrede te creëren die ruimte laten 

voor niet-gewelddadige, creatieve "conflicten" die hun oorsprong vinden in de onherleidbare maar 

interessante verschillen tussen onszelf en anderen?  

Het doel van deze cursus is, eerst en vooral, om ons meer bewust te worden van de 

psychologische en sociale mechanismen die in deze inleiding al schetsmatig aan bod kwamen. Er 

zullen daartoe onder andere schematisch drie manieren worden voorgesteld waardoor mimetische 

bindingen tussen onszelf en anderen mentaal en/of fysiek destructief en gewelddadig kunnen 

worden. De schema's zijn met andere woorden types van het zondebokmechanisme, en zullen 

dienen om verhalen te analyseren, zowel oeroude als relatief nieuwe. Daardoor zullen de verhalen 

als spiegels kunnen functioneren die enkele belangrijke aspecten van ons mens-zijn openbaren. Dit 

zal de deelnemers aan de cursus verder toelaten om actuele situaties te analyseren en om te 

reflecteren over hun eigen leven. Er zal ook voorzien worden in extra-curriculair materiaal, met 

wetenschappelijke en filosofische informatie.  

Ten tweede nodigt deze cursus de deelnemers ook uit om actief te groeien naar een manier 

van zijn die een "post-sacrificiële" vrede bevordert, en een manier van leven die schenkend en 

vreugdevol is. Daarbij zal het joods-christelijke gedachtegoed – misschien verrassend? – van 

onschatbare waarde blijken. Niet toevallig gaat René Girard ervan uit dat de joods-christelijke 

geschriften een kerninzicht bieden in destructieve mimetische processen en de 

zondebokmechanismen die ermee gepaard gaan. Tegelijk schijnen de joods-christelijke tradities 

gaandeweg op een fundamentele wijze een realiteit te openbaren die onze mimetische vermogens 

heroriënteert naar "een Liefde die geen offers vraagt…"  

Vanuit het perspectief van een aldus begrepen joods-christelijke openbaring wordt het 

mogelijk om een onderscheid te maken tussen verhalen die zondebokmechanismen verdoezelen en 

rechtvaardigen, en verhalen die – zoals en in navolging van de joods-christelijke openbaring – 

zondebokmechanismen aan het licht brengen en aanklagen. 
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2 DRIE TYPES VAN HET ZONDEBOKMECHANISME 
 

2.1 ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 1 (ZM1): AUTO-AGRESSIE

 

 Door het mimetische vermogen is een persoon A in staat om zich in te beelden dat hij een 

persoon B is (de ander imiteren is doen alsof je de ander bent). – Noot: "persoon" kan zowel 

naar een individuele als een collectieve entiteit verwijzen.  

 Persoon A vergelijkt zichzelf met persoon B (teken voor vergelijking: |). 

 B schijnt iets te bezitten dat A schijnt te missen, met name erkenning door O (aangeduid 

door de dikke neerwaartse pijl).  

 Aangezien A zich vergelijkt met B wordt erkenning door O het object van A's verlangen  

(deze dynamiek wordt aangeduid door de dunne pijlen). 

 Als A het object van zijn/haar verlangen niet verwerft, ontstaan frustraties en jaloerse 

neigingen. 

 De frustraties kunnen zo groot worden dat A niet langer het verschil kan verdragen tussen 

zichzelf en B – dit is een crisissituatie.  

 Eén manier voor A om de confrontatie met het verschil te vermijden is zelfvernietiging  

(teken voor vernietiging van A: A – teken voor het ontlopen van de confrontatie met het 

verschil: |). 

O 

B | A 

O 

B | A 
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Kortom, mimetisch aangevuurde liefde – eros – voor de ingebeelde situatie van de ander geeft 

aanleiding tot haat tegenover het eigen leven en het leven van de ander (of, wat op hetzelfde 

neerkomt, tot liefde voor een zogezegd aanvaardbaar zelfbeeld / imago) – een crisis van de identiteit 

en de sociale orde. Persoon A probeert de crisis, die voortkomt uit een vergelijking met persoon B, te 

verhelpen door zichzelf te offeren – thanatos! In plaats van de werkelijke bron van de spanningen en 

de frustraties aan te pakken, met name de eigenlijke vergelijking, wordt A vijandig tegenover zijn of 

haar eigen situatie en kan hij of zij er niet langer mee leven. A's eigen leven wordt de voornaamste 

struikelblok voor A (buiten het leven van B). Vandaar dat de zondebok van wie het offer nodig schijnt 

om de crisis in het leven van A op te lossen A zelf kan zijn, wat zich uit in autoagressieve handelingen 

(geweld tegenover zichzelf). Auto-agressie is een eerste type van zondebokmechanisme dat tracht 

om vrede te creëren na een confrontatie met een inter- en intrapersoonlijke en sociale crisis die het 

gevolg is van mimetische interacties. Als een daad van geweld is auto-agressie een inconsistente 

poging om geweld te beheersen.  

 

Noot: A's verlangen naar erkenning loopt parallel met A's verlangen om de positie van B in te nemen. 
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2.2 ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 2 (ZM2): HETERO-AGRESSIE

 

 

 Door het mimetische vermogen is een persoon A in staat om zich in te beelden dat hij een 

persoon B is (de ander imiteren is doen alsof je de ander bent). – Noot: "persoon" kan zowel 

naar een individuele als een collectieve entiteit verwijzen.  

 Persoon A vergelijkt zichzelf met persoon B (teken voor vergelijking: |). 

 B schijnt iets te bezitten dat A schijnt te missen, met name erkenning door O (aangeduid 

door de dikke neerwaartse pijl).  

 Aangezien A zich vergelijkt met B wordt erkenning door O het object van A's verlangen  

(deze dynamiek wordt aangeduid door de dunne pijlen). 

 Als A het object van zijn/haar verlangen niet verwerft, ontstaan frustraties en jaloerse 

neigingen. 

 De frustraties kunnen zo groot worden dat A niet langer het verschil kan verdragen tussen 

zichzelf en B – dit is een crisissituatie.  

 Eén manier voor A om de confrontatie met het verschil te vermijden is de vernietiging van de 

ander (teken voor vernietiging van B: B – teken voor het ontlopen van de confrontatie met 

het verschil: |). 

O 

B | A 

O 

B | A 
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Kortom, mimetisch aangevuurde liefde – eros – voor de ingebeelde situatie van de ander geeft 

aanleiding tot haat tegenover het eigen leven en het leven van de ander (of, wat op hetzelfde 

neerkomt, tot liefde voor een zogezegd aanvaardbaar zelfbeeld / imago) – een crisis van de identiteit 

en de sociale orde. Persoon A probeert de crisis, die voortkomt uit een vergelijking met persoon B, te 

verhelpen door B te offeren – thanatos! In plaats van de werkelijke bron van de spanningen en de 

frustraties aan te pakken, met name de eigenlijke vergelijking, wordt A vijandig tegenover de situatie 

van B en kan hij of zij er niet langer mee leven. Het leven van B wordt de voornaamste struikelblok 

voor A (buiten het leven van A zelf). Vandaar dat de zondebok van wie het offer nodig schijnt om de 

crisis in het leven van A op te lossen B kan zijn, wat zich uit in heteroagressieve handelingen (geweld 

tegenover anderen). Hetero-agressie is een tweede type van zondebokmechanisme dat tracht om 

vrede te creëren na een confrontatie met een inter- en intrapersoonlijke en sociale crisis die het 

gevolg is van mimetische interacties. Als een daad van geweld is hetero-agressie een inconsistente 

poging om geweld te beheersen.  

 

Noot: A's verlangen naar erkenning loopt parallel met A's verlangen om de positie van B in te nemen. 

 

From this equality of ability ariseth equality of hope in the attaining of our ends. And therefore, if 

any two men desire the same thing which nevertheless they cannot both enjoy, they become 

enemies; and, in the way to their end, which is principally their own conservation and sometimes 

their delectation only, endeavour to destroy or subdue one another. – Thomas Hobbes, 

Leviathan (XIII). 

 

Competition of riches, honour, command, or other power, inclineth to contention, enmity, and war; 

because the way of one competitor, to the attaining of his desire, is to kill, subdue, supplant, or 

repel the other. Particularly, competition of praise inclineth to a reverence of antiquity. For men 

contend with the living, not with the dead, to these ascribing more than due, that they may obscure 

the glory of the other. – Thomas Hobbes, Leviathan (XI). 
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2.3 ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 3 (ZM3): RESSENTIMENT OF SCHAAMTE

 

 Door het mimetische vermogen is een persoon A in staat om zich in te beelden dat hij een 

persoon B is (de ander imiteren is doen alsof je de ander bent). – Noot: "persoon" kan zowel 

naar een individuele als een collectieve entiteit verwijzen.  

 Persoon A vergelijkt zichzelf met persoon B (teken voor vergelijking: |). 

 A schijnt iets te bezitten dat B schijnt te missen, met name erkenning door O (aangeduid 

door de dikke neerwaartse pijl).  

 Tegelijk, door zich te vergelijken met B, ontstaat bij A het verlangen naar de positie van B.  

 Als A dit nieuwe object van zijn/haar verlangen niet verwerft, ontstaan frustraties en jaloerse 

neigingen. 

 De frustraties kunnen zo groot worden dat A niet langer het verschil kan verdragen tussen 

zichzelf en B – dit is een crisissituatie.  

 Eén manier voor A om de confrontatie met het verschil te vermijden is de vernietiging van de 

ander (teken voor vernietiging van B: B – teken voor het ontlopen van de confrontatie met 

het verschil: |). 

O 

B | A 

O 

B | A 
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RESSENTIMENT Kortom, mimetisch aangevuurde liefde – eros – voor de ingebeelde situatie van de 

ander geeft aanleiding tot haat tegenover het eigen leven en het leven van de ander (of, wat op 

hetzelfde neerkomt, tot liefde voor een zogezegd aanvaardbaar zelfbeeld / imago) – een crisis van de 

identiteit en de sociale orde. Persoon A probeert de crisis, die voortkomt uit een vergelijking met 

persoon B, te verhelpen door B te offeren – thanatos! In plaats van de werkelijke bron van de 

spanningen en de frustraties aan te pakken, met name de eigenlijke vergelijking, wordt A vijandig 

tegenover de situatie van B en kan hij of zij er niet langer mee leven. Het leven van B wordt de 

voornaamste struikelblok voor A (buiten het leven van A zelf). Vandaar dat de zondebok van wie het 

offer nodig schijnt om de crisis in het leven van A op te lossen B kan zijn, wat zich uit in 

heteroagressieve handelingen (geweld tegenover anderen). Dit type van zondebokmechanisme 

ontstaat uit ressentiment – een dynamiek die gekarakteriseerd kan worden als een botsing tussen 

een verlangen naar erkenning aan de ene kant en een verlangen naar wat een (zogezegd 

verachtelijke) ander schijnt te bezitten aan de andere kant. A is heimelijk jaloers op de situatie van B 

maar durft niets gelijkaardigs voor zichzelf te creëren uit angst om uitgestoten te worden door de 

sociale omgeving waarvan A de erkenning mimetisch heeft leren te verlangen. Daardoor wordt B 

door A uiteindelijk beschouwd als iemand die weerzinwekkend is en wiens situatie niet 

begerenswaardig is. Het is een manier van A om zichzelf te troosten.  

 

SCHAAMTE In plaats van jaloers te zijn op de situatie van B kan A ook voornamelijk geleid worden 

door de angst om een sociale outcast te worden als hij of zij zichzelf associeert met B. A zal de 

neiging hebben om B op te offeren om zijn of haar sociaal aanvaardbaar zelfbeeld te beschermen. Dit 

offer uit zich in mentale en/of fysieke handelingen van hetero-agressie. Kortom, A zal iedere band 

met B koste wat het kost ontkennen, voornamelijk omdat A geleerd heeft om beschaamd te zijn over 

deze band. 

 

Noot: in beide gevallen botst A's verlangen naar erkenning met A's verwantschap met B. 
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3 DE BIJBEL LEZEN MET EMINEM 
 

Wat volgt is een vergelijking tussen het verhaal over Kaïn en Abel (in het boek Genesis) en het 

verhaal over Stan (van Eminem). Beide verhalen illustreren types van het zondebokmechanisme.  

 

 

 

De verhalen in de Bijbel moeten het niet altijd hebben van uitvoerige karaktertekeningen. 

Die van het eerste Bijbelboek vormen daar geen uitzondering op.  Schijnbaar overbodige informatie, 

zoals de ellenlange stamboomlijst van Adam, wordt in Genesis vlotjes voorafgegaan door een 

verhaal dat wel heel kort door de bocht gaat. In twee verzen leren we dat Kaïn de oudste is van twee 

zonen van Eva, dat hij landbouwer wordt en zijn broer Abel schaapherder. De schrijver gunt zijn 

lezers nauwelijks de tijd om bij deze luttele gegevens stil te staan en komt in de daaropvolgende 

verzen meteen to the point… 
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De blanke rapper Eminem vertelt – vermoedelijk vanuit eigen ervaringen – op zijn manier 

over gewelddadige liefdesverhoudingen in de wereldhit Stan (2000). Zowel de tekst van het nummer 

als de erbij horende grimmige videoclip laten weinig aan de verbeelding over. Stan is op het eerste 

gezicht niet meer dan een fervente fan van een zekere Slim, een rapper. We leren hem stap voor 

stap beter kennen in drie brieven aan zijn idool. Eminem draagt de tekst van deze brieven 

overtuigend voor en besluit zijn hit met een vierde brief. Ditmaal van het idool, Slim, aan Stan. 

Tussendoor horen we als refrein een sample uit Thank You van de Britse popzangeres Dido. 

 

Voor meer informatie, met o.a. de videoclip van Stan, zie: 

http://erikbuys.wordpress.com/2014/04/14/eminem-reads-the-bible/ 

Kaïn en Abel  

Genesis 4, 1-16 (Nieuwe Bijbelvertaling) 

De mens, Adam, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en bracht Kaïn ter 

wereld. 'Met de hulp van de HEER,' zei ze, 'heb ik het leven geschonken aan een man!' Later 

bracht ze zijn broer ter wereld, Abel. Abel werd herder, Kaïn werd landbouwer. Op een keer 

bracht Kaïn de HEER een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel bracht een offer; van de 

eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste uit. De HEER merkte Abel en zijn offer 

op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd 

donker. De HEER vroeg hem: 'Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker? Handel je 

goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de 

loer, begerig om jou in haar greep te krijgen; maar jij moet sterker zijn dan zij.' Kaïn zei tegen zijn 

broer Abel: 'Laten we het veld in gaan.' Toen ze daar waren, viel hij zijn broer aan en sloeg hem 

dood. Toen vroeg de HEER: 'Waar is Abel, je broer?' 'Dat weet ik niet,' antwoordde Kaïn. 'Moet ik 

soms waken over mijn broer?' 'Wat heb je gedaan?' zei de HEER. 'Hoor toch hoe het bloed van je 

broer uit de aarde naar mij schreeuwt. Daarom: vervloekt ben jij! Ga weg van deze plek, waar de 

aarde haar mond heeft opengesperd om het bloed van je broer te ontvangen, het bloed dat jij 

vergoten hebt. Ook al bewerk je het land, het zal je niets meer opbrengen. Dolend en dwalend 

zul je over de aarde gaan.' Kaïn zei tegen de HEER: 'Die straf is te zwaar. U verjaagt mij nu van 

deze plek en ik mag u niet meer onder ogen komen, en als ik dan dolend en dwalend over de 

aarde moet gaan, kan iedereen die mij tegenkomt mij doden.' Maar de HEER beloofde hem: 'Als 

iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.' En hij merkte Kaïn met een 

teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou doodslaan. Toen ging Kaïn bij de HEER 

vandaan en hij vestigde zich in Nod, een land ten oosten van Eden. 

http://erikbuys.wordpress.com/2014/04/14/eminem-reads-the-bible/
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Stan 

(Eminem, 2000) 
 

[Chorus: Dido] 

 

"My tea's gone cold I'm wondering why I... 

got out of bed at all... 

The morning rain clouds up my window 

and I can't see at all... 

And even if I could it'd all be grey, 

but your picture on my wall... 

It reminds me, that it's not so bad, 

it's not so bad..." 

 

[Eminem as 'Stan', 1st verse] 

 

"Dear Slim,  

I wrote but you still ain't callin'. 

I left my cell, my pager  

and my home phone at the bottom... 

I sent two letters back in autumn,  

you must not-a got 'em... 

There probably was a problem  

at the post office or somethin'. 

Sometimes I scribble addresses too sloppy  

when I jot 'em, 

but anyways... fuck it, what's been up?   

Man, how's your daughter? 

My girlfriend's pregnant too,  

I'm 'bout to be a father... 

If I have a daughter, guess what I'ma call her? 

I'ma name her Bonnie... 

I read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. 

I had a friend kill himself over some bitch  

who didn't want him... 

I know you probably hear this every day,  

but I'm your biggest fan. 

I even got the underground shit  

that you did with Skam, 

I got a room full of your posters  

and your pictures man, 

I like the shit you did with Rawkus too,  

that shit was fat... 

Anyways, I hope you get this man,  

hit me back, just to chat,  

truly yours, your biggest fan, 

this is Stan..." 

 

[Chorus: Dido] 

 

 

[Eminem as 'Stan', 2
nd

 verse] 

 

"Dear Slim,  

you still ain't called or wrote,  

I hope you have a chance... 

I ain't mad  

– I just think it's FUCKED UP  

you don't answer fans... 

If you didn't wanna talk to me outside your concert 

you didn't have to,  

but you coulda signed an autograph for Matthew, 

that's my little brother man,  

he's only six years old... 

We waited in the blistering cold for you, for four 

hours and you just said: 'No.' 

That's pretty shitty man  

– you're like his fuckin' idol... 

He wants to be just like you man,  

he likes you more than I do... 

I ain't that mad though,  

I just don't like bein' lied to... 

Remember when we met in Denver? 

You said if I'd write you 

you would write back...  

See, I'm just like you in a way... 

I never knew my father neither, 

he used to always cheat on my mom  

and beat her... 

I can relate to what you're saying in your songs 

so when I have a shitty day, I drift away  

and put 'em on, 

'cause I don't really got shit else  

so that shit helps when I'm depressed... 

I even got a tattoo of your name across the chest. 

Sometimes I even cut myself  

to see how much it bleeds, 

it's like adrenaline  

– the pain is such a sudden rush for me... 

See, everything you say is real 

and I respect you 'cause you tell it. 

My girlfriend's jealous 'cause I talk about you 24/7. 

But she don't know you like I know you, Slim,  

no one does, 

she don't know what it was like  

for people like us growin' up. .. 

You gotta call me man,  

I'll be the biggest fan you'll ever lose 

Sincerely yours,  

Stan 

P. S. We should be together too..." 

 

[Chorus: Dido] 
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[Eminem as 'Stan', 3
d 

verse] 

 

"Dear Mister  

'I'm Too Good To Call Or Write My Fans', 

this'll be the last package I ever send your ass. 

It's been six months and still no word  

– I don't deserve it? 

I know you got my last two letters, 

I wrote the addresses on 'em perfect. 

So this is my cassette I'm sending you,  

I hope you hear it. 

I'm in the car right now,  

I'm doing 90 on the freeway. 

Hey Slim, I drank a fifth of vodka,  

you dare me to drive? 

You know the song by Phil Collins  

'In the Air of the Night'? 

About that guy who coulda saved  

that other guy from drowning, but didn't,  

then Phil saw it all, then at a  show he found him? 

That's kinda how this is,  

you coulda rescued me from drowning... 

Now it's too late...  

I'm on a 1000 downers now, I'm drowsy... 

And all I wanted was a lousy letter or a call... 

I hope you know I ripped ALL of your pictures  

off the wall... 

I love you Slim, we coulda been together,  

think about it... 

You ruined it now...  

I hope you can't sleep and you dream about it 

and when you dream I hope you can't sleep  

and you SCREAM about it. 

I hope your conscience EATS AT YOU  

and you can't BREATHE without me... 

See, Slim, [screaming]  

Shut up bitch!  I'm tryin' to talk! 

Hey Slim, that's my girlfriend  

screamin' in the trunk 

but I didn't slit her throat,  

I just tied her up. ..  

See, I ain't like you 'cause if she suffocates  

she'll suffer more and then she'll die too... 

Well, gotta go, I'm almost at the bridge now... 

Oh shit, I forgot,  

How 'm I supposed to send this shit out?" 

 

[Chorus: Dido] 

 

 

 

 

[Eminem, 4
th

 verse] 

 

"Dear Stan,  

I meant to write you sooner  

but I just been busy... 

You said your girlfriend's pregnant now,  

how far along is she? 

Look, I'm really flattered  

you would call your daughter that 

and here's an autograph for your brother, 

I wrote it on the Starter cap. .. 

I'm sorry I didn't see you at the show,  

I musta missed you... 

Don't think I did that shit intentionally  

just to diss you... 

But what's this shit you said  

about you like to cut your wrists too? 

I say that shit just clownin', dog, 

c'mon, how fucked up is you? 

You got some issues Stan,  

I think you need some counseling 

to help your ass from bouncing off the walls when 

you get down some... 

And what's this shit about us  

meant to be together? 

That type of shit'll make me  

not want us to meet each other... 

I really think you and your girlfriend  

need each other 

or maybe you just need to treat her better... 

I hope you get to read this letter...  

I just hope it reaches you in time 

before you hurt yourself... 

I think that you'll be doin' just fine 

if you relax a little...  

I'm glad I inspire you, but Stan, 

why are you so mad?  

 Try to understand that I do want you as a fan, 

I just don't want you to do some crazy shit. 

I seen this one shit on the news  

a couple weeks ago that made me sick. 

Some dude was drunk  

and drove his car over a bridge 

and had his girlfriend in the trunk 

and she was pregnant with his kid, 

and in the car they found a tape,  

but they didn't say who it was to... 

Come to think about it,  

his name was...  

it was you... Damn!" 
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(De aanbidding van het Lam Gods – Het offer van Kaïn en Abel, Jan van Eyck, 1432) 

 

 

 

(Stan bekijkt zichzelf in de spiegel – scène uit Stan, Eminem, 2000) 
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Kaïn en Abel Stan en Slim

 

 

Kaïn en Abel hebben gelijkaardige activiteiten: 

"Op een keer bracht Kaïn de Heer een offer van wat hij had geoogst. Ook Abel 

bracht een offer; van de eerstgeboren dieren van zijn kudde koos hij de mooiste 

uit." 

 

Stan en Slim hebben gelijkaardige ervaringen: 

"See I'm just like you in a way: I never knew my father neither -  he used to always 

cheat on my mom and beat her. I can relate to what you're saying in your 

songs…"

 

 

 

Kaïn wordt boos omdat Abel wel aandacht krijgt van God en hijzelf 

op het eerste gezicht niet: 

"De Heer merkte Abel en zijn offer op, maar voor Kaïn en zijn offer had hij geen 

oog. Dat maakte Kaïn woedend, zijn blik werd donker." 

Stan wordt boos omdat Slim wel erkenning krijgt van zijn fans – 

waaronder Stan – en hijzelf nergens erkenning schijnt te vinden: 

"Dear Mister-I'm-Too-Good-To-Call-Or-Write-My-Fans, this'll be the last package I 

ever send your ass. It's been six months and still no word - I don't deserve it?" 

 

 

 

God maakt zich zorgen om Kaïn: 

"De Heer vroeg hem: 'Waarom ben je zo kwaad, waarom kijk je zo donker?'" 

 

 

Slim maakt zich zorgen om Stan: 

"… why are you so mad?" 

een moment van identificatie: de één spiegelt zich aan de ander 

woede wegens een – zo aangevoeld – gebrek aan welverdiende erkenning 

wel degelijk aandacht voor wie zich verongelijkt voelt, met een vraag naar 

de reden van diens boosheid 
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God maant Kaïn aan om voor het goede te kiezen: 

"Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je 

slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen…" 

Slim maant Stan aan om te kalmeren en beter te handelen: 

"I really think you and your girlfriend need each other or maybe you just need to 

treat her better. […] I think that you'll be doin' just fine if you relax a little..."

 

 

 

"…maar jij moet sterker zijn dan zij." 

 

"I just don't want you to do some crazy shit." 

 

 

 

 

Kaïn vermoordt Abel: 

"Kaïn zei tegen zijn broer Abel: 'Laten we het veld in gaan.' Toen ze daar waren, 

viel hij zijn broer aan en sloeg hem dood."

Stan vermoordt zichzelf en zijn zwangere vriendin: 

"Some dude was drunk and drove his car over a bridge and had his girlfriend in 

the trunk, and she was pregnant with his kid." 

waarschuwing voor de mogelijk kwalijke gevolgen van de boosheid 

een laatste oproep om niet toe te geven aan de woede 

de raadgevingen blijken tevergeefs – moord op een afgelegen plek 
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ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 2 (ZM2): HETERO-AGRESSIE 

HET VERHAAL OVER KAÏN

  
 

 

 

 
 

(De eerste rouw – Adam en Eva rouwen om de dood van Abel, William-Adolphe Bouguereau, 1888) 
 

 

 

 

DE HEER 

ABEL | KAÏN 

DE HEER 

ABEL | KAÏN 
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ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 1 (ZM1): AUTO-AGRESSIE 

HET VERHAAL OVER STAN

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
(Stan in de wagen – scène uit Stan, Eminem, 2000) 

 

 

 

FANS 

SLIM | STAN 

FANS 

SLIM | STAN 
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4 ZONDEBOKMECHANISMEN IN AMERICAN BEAUTY (SAM MENDES, 1999) 
 

 

Alan Ball, die het verhaal schreef voor American Beauty, zegt het volgende over deze film: 

 

I think I was writing about … how it's becoming harder and harder to live an authentic life when we 

live in a world that seems to focus on appearance … For all the differences between now and the 

[1950s], in a lot of ways this is just as oppressively conformist a time … You see so many people who 

strive to live the unauthentic life and then they get there and they wonder why they're not happy … I 

didn't realize it when I sat down to write [American Beauty], but these ideas are important to me. 

 

(Alan Ball in Chumo II, Peter N. (January 2000). "American Beauty: An Interview with Alan Ball." 

Creative Screenwriting Magazine (Los Angeles: Creative Screenwriters Group) 7 (1): 26–35; p. 32). 
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De speelfilm American Beauty (Sam Mendes, 1999) vertelt het laatste levensjaar van Lester 

Burnham, een 42-jarige middenstander die het op het eerste gezicht niet zo getroffen heeft. Na 

veertien jaar loyale dienst bij een tijdschrift wacht hij nog altijd op zijn eerste promotie. Hij wordt op 

een bepaald moment zelfs ontslagen. Uiteindelijk vindt hij toch werkvreugde in een hamburgerketen. 

Zijn echtgenote, Carolyn, lijkt succesvoller in haar carrière, maar dreigt tegelijk te bezwijken aan haar 

perfectionisme. Tot ergernis van haar directe omgeving. Jane, de dochter van Lester en Carolyn, 

mijdt ieder diepgaand contact met haar moeder. Ook met haar vader wil ze nog nauwelijks 

communiceren, en al helemaal niet meer als hij verliefd wordt op haar beste vriendin, Angela. De 

man bevindt zich duidelijk in een midlifecrisis en zoekt op een aandoenlijke manier naar wat meer pit 

in zijn leven.  

 

Als Lester zijn vrouw betrapt met haar minnaar – een geslaagde, gehuwde vastgoedmakelaar 

– voelt hij zich wonderwel bevrijd van de doordeweekse sleur. Bovendien weet hij zich gestimuleerd 

door zijn buren. Met het homokoppel, Jim en Jim, uit het ene huis naast hem, gaat hij regelmatig 

joggen. In Ricky Fitts, een kersverse buur en de zoon van de strenge militair Frank Fitts en zijn vrouw 

Barbara, treft hij een verwante ziel. Deze nogal mysterieuze jongen begint bovendien een relatie met 

zijn dochter Jane.  

 

Ricky Fitts lijdt aan de merkwaardige neiging om alles te filmen en schijnt overal schoonheid 

in te ontdekken. Jane, die zichzelf altijd als het lelijke eendje beschouwde in de schaduw van het 

typisch mooie blondje Angela, durft zich ten volle aan hem toe te vertrouwen. 

Daarin vormt Ricky een waar contrast met zijn vader, Frank Fitts. Haast niemand durft in de 

buurt van de stuurse militair te tonen wie hij werkelijk is of zeggen wat hij werkelijk denkt. Zijn 

doodbrave vrouw Barbara is voortdurend bedacht op zijn wrede grillen. Ricky wordt letterlijk met 

harde hand opgevoed en wordt door zijn vader enkele keren tegen de vlakte geslagen. Daarnaast 

richt de agressie van Frank Fitts zich vooral tegen homoseksuelen. Als Jim en Jim hem in de buurt 

verwelkomen en duidelijk maken dat ze geen bedrijfs"partners" maar geliefden zijn, ventileert hij zijn 

ergernis bij Ricky: 

 

Frank Fitts: "Waarom moeten die homo's het altijd zo in je gezicht wrijven? Schamen ze zich niet?" 

Ricky Fitts: "Dat is het nu juist, pa, ze denken niet dat ze zich moeten schamen…" 

Frank: "Wel, ze zouden zich móeten schamen!" 

 

Misschien keert Frank zich tegen homoseksuelen omdat ze zijn duidelijk afgebakend idee van 

een typisch mannelijke identiteit ondergraven. Niemand stelt graag zijn zorgvuldig opgebouwde 
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identiteit in vraag. Vandaar dat een confrontatie met andere culturen soms zo moeilijk en 

bedreigend is. De homohaat van Frank Fitts kent echter een diepere oorzaak. Dat wordt duidelijk 

naarmate het einde van de film nadert.  

Frank vermoedt gaandeweg dat zijn zoon en Lester een homoseksuele affaire hebben. In 

werkelijkheid bezorgt Ricky zijn buurman op tijd en stond een portie cannabis. Omdat zijn vader zo 

overtuigd is van zijn macht en zo begaan is met zijn obsessies, ondervindt hij niet dat hij zijn zoon nog 

altijd niet van de softdrugs kan afhouden. Ricky merkt bij deze "kleingeestigheid" van zijn vader 

laconiek op om "nooit de kracht van de ontkenning te onderschatten".  

In tegenstelling tot zijn zoon, ziet Frank niet wat er eigenlijk gaande is in zijn omgeving. Ricky 

observeert zeer scherp.  Het motto van de film, "look closer" ("kijk beter"), kan dan ook beschouwd 

worden als een uitnodiging om de wereld te bekijken vanuit het standpunt van Ricky. Die ziet op een 

bepaald moment waarom zijn vader zo tegen homoseksuelen gekant is. Frank Fitts is namelijk zélf 

homoseksueel maar heeft dat heel zijn leven onderdrukt! Waarschijnlijk uit schrik dat zijn 

medemilitairen hem anders niet hadden aanvaard. Daarom kan hij geen homoseksuele koppels in 

zijn buurt verdragen. Zij vertegenwoordigen immers een levenswijze waarnaar hij ten diepste 

verlangt maar die hij zelf niet durft te realiseren. Hij is met andere woorden een tragische Kaïn-figuur 

bij wie twee verlangens met elkaar in botsing komen: enerzijds het verlangen naar erkenning (van 

zijn medemilitairen) en anderzijds het verlangen naar de situatie van een Abel-figuur (de 

homoseksuelen). Ricky begrijpt dat de homohaat van zijn vader eigenlijk een vorm van jaloezie is. Zijn 

vader bewondert ergens de complexloosheid van een Jim en Jim, maar die bewondering slaat om in 

misprijzen omdat hij zich zelf nooit in die situatie zal bevinden. Frank Fitts wordt met andere 

woorden verteerd door ressentiment. De laatste woordenwisseling tussen Ricky en zijn vader is 

tekenend voor Franks schrijnende toestand: 

 

Frank: "Ik zweer dat ik je het huis uitgooi en nooit meer aankijk!" 

Ricky: "Dat meen je…" 

Frank: "Wees er maar zeker van dat ik het meen! Ik heb je liever dood dan als homo!" 

Ricky: "Wat ben je toch een verbitterde, trieste oude man…" 

 

Uiteindelijk valt het masker van Frank Fitts. In een dramatische scène met Lester ziet de 

militair zijn vermoeden over de homoseksualiteit van zijn buurman aanvankelijk bevestigd. Op zijn 

vraag of Lester het niet erg vindt dat zijn vrouw bij een andere man is, antwoordt Lester immers: 

"Ons huwelijk is er alleen voor de show. Het is een commercial om te tonen hoe normaal we zijn, 

terwijl we dat in feite helemaal niet zijn…" Daarop toont Frank zijn ware gelaat door Lester te kussen. 

Natuurlijk schrikt Lester hiervan en moet hij Frank teleurstellen: "Je hebt het verkeerde idee…" 
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Dit beeld van de twee kussende mannen in American Beauty is sterk Bijbels geladen. De kus 

van Frank Fitts is immers bovenal een "Judaskus". Met zijn kus verraadt Frank zijn ware geaardheid, 

zoals Judas met hetzelfde gebaar zichzelf verraadt als de leerling die Jezus overlevert. Hierbij bevindt 

Lester zich in een gelijkaardige positie als Jezus. Door de kus ként Lester de zwakheid van Frank, zoals 

Jezus weet heeft van de wandaad van Judas. 

Beide verhalen eindigen op een bijzonder tragische wijze. Judas gelooft niet dat iemand hem 

ooit het kwaad kan vergeven dat hij aangericht heeft. Zijn zelfbeeld heeft een blijvende averij 

opgelopen. Liever dan met die schande verder te moeten leven, pleegt hij zelfmoord. Judas vormt 

daarmee het prototype van mensen die zichzelf en eventueel ook hun familie de dood injagen omdat 

ze, na bijvoorbeeld zware financiële of echtelijke tegenslagen, niet kunnen leven met wat ze als 

"schandelijk" beschouwen en niet geloven in de mildheid van de hen omringende wereld (Mt 27, 3-

5): 

 

Toen Judas, die Jezus overleverde, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij spijt en bracht hij 

de dertig zilverstukken terug naar de hogepriesters en oudsten, met de woorden: 'Ik heb een misdaad 

begaan door onschuldig bloed over te leveren.' Maar ze zeiden: 'Wat gaat ons dat aan? Dat moet u 

zelf maar zien.' En hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging zich ophangen. 

 

Ook Frank Fitts kan niet leven met de aantasting van zijn imago, maar lost dit probleem 

anders op.  Hij gelooft eveneens niet dat iemand hem ooit zal kunnen vergeven dat hij homo is. Om 

te vermijden dat hij ooit met die "schande" moet leven, elimineert hij de factor die hem bij de rest 

van de wereld kan verraden: hij vermoordt Lester. Eros – gedefinieerd als de liefde voor een imago – 

leidt tot thanatos… 

De andere personages lijden trouwens eveneens aan deze dynamiek. Angela profileert zich 

als "een meid met ervaring", vaak ten koste van haar vriendinnen en Jane in het bijzonder. Carolyn 

hangt van zichzelf dan weer het beeld op van "de geslaagde carrièrevrouw met een gelukkig 

gezinsleven" (vandaar haar motto: "Om succesvol te zijn moet je te allen tijde een imago van succes 

uitstralen."). Zoals het geval is bij Frank Fitts, vallen ook bij deze twee vrouwen de maskers in de 

nabijheid van Lester. Als Lester al ergerlijk was voor zijn dochter Jane en voor Frank Fitts, dan vormt 

hij ook nog eens voor Carolyn en Angela een bedreiging van hun zorgvuldig opgebouwde imago, en 

het is dan ook niet toevallig dat de film is gestructureerd als een whodunnit (geleid door de vraag: 

"Wie heeft uiteindelijk Lester vermoord?").  

Lester ziet de werkelijkheid achter de imago's ("het zijn achter de schijn") en krijgt 

gelijkaardige inzichten als Ricky. De zoon van Frank blijkt in staat om schoonheid te ontdekken op 

plekken waaraan anderen vaak gedachteloos voorbijgaan. Hij valt bijvoorbeeld niet voor de typische 
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"American Beauty" Angela, maar voor het zogezegd "lelijke eendje" Jane. Of hij wordt ontroerd door 

een plastic zak die danst in de wind, waarvan hij zegt – terwijl hij naar een van zijn filmpjes kijkt 

waarop dat "dansend plastic" te zien is: 

 

Soms is er zoveel schoonheid in de wereld dat ik het gevoel heb dat ik eraan zou bezwijken… 

 

 

 

De ervaring van genade die in deze woorden weerklinkt – woorden die trouwens door Lester 

herhaald worden op het einde van de film –, de ervaring van dankbaarheid om wat gegeven is, kan 

niet scherper contrasteren met de "levenservaring" van Frank Fitts. De dynamiek van het 

ressentiment waaronder deze arme man gebukt gaat, wordt nog eens schematisch weergegeven. 
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ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 3 (ZM3): RESSENTIMENT 

HET VERHAAL OVER FRANK FITTS

 

 
(Het personage Frank Fitts in de film American Beauty, Sam Mendes, 1999) 

 

 

BEKIJK FRAGMENTEN UIT AMERICAN BEAUTY MET BIJGEVOEGDE NOTA'S OM TE ZIEN  

HOE DE VERSCHILLENDE PERSONAGES OMGAAN MET 

"THE LOSS OF APPEARANCES" 

(https://erikbuys.wordpress.com/2013/09/30/scapegoating-in-american-beauty/) 

 

 

 

 

 

US MARINE CORPS 

(VERMOEDELIJKE) 
HOMOSEKSUELEN 

| 
COLONEL FRANK 

FITTS 

US MARINE CORPS 

(VERMOEDELIJKE) 
HOMOSEKSUELEN 

| 
COLONEL FRANK 

FITTS 

https://erikbuys.wordpress.com/2013/09/30/scapegoating-in-american-beauty/
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4.1 ACHTERGRONDEN: FILOSOFEN VAN HET RESSENTIMENT 

In de wereld van de filosofie zijn er twee Duitse namen die automatisch opduiken in verband met de 

problematiek van het ressentiment, namelijk Friedrich Nietzsche (1844-1900) en Max Scheler (1874-

1928). 

 

 

 

Friedrich Nietzsche besprak het ressentiment vooral in zijn werk Zur Genealogie der Moral. 

Volgens Nietzsche zou de joods-christelijke traditie en moraal ontstaan zijn uit het ressentiment van 

"de zwakken" of "de slaven" tegenover "de sterken" of "de heren". De slaven willen wraak nemen op 

de heren door de heren te onderwerpen aan een God die de idealen (en "goden") van de 

herenmoraal zou bestraffen. De slaven vinden als het ware God uit om niet aan de sterken 

overgeleverd te zijn. Ze bezorgen de sterken een "slecht geweten". 

 

Hierna volgen enkele vertaalde fragmenten uit Zur Genealogie der Moral. 
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NIETZSCHE FRAGMENT 1 

 

De slavenopstand in de moraal begint ermee dat het ressentiment zelf scheppend wordt en 

waarden voortbrengt: het ressentiment van wezens wie de werkelijke reactie, die van de daad, 

onthouden is en die zich alleen door een imaginaire wraak schadeloos kunnen stellen. Terwijl 

iedere voorname moraal ontstaat uit een triomferend ja zeggen tegen zichzelf, zegt de 

slavenmoraal al bij voorbaat neen tegen een 'buiten', een 'anders', een 'niet-zelf': en dat is haar 

scheppende daad. Deze omkering van de valuerende blik – deze noodzakelijke gerichtheid naar 

buiten in plaats van op zichzelf terug – behoort nu eenmaal tot het ressentiment: de 

slavenmoraal heeft, wil zij kunnen ontstaan, altijd eerst een tegen- en buitenwereld nodig, zij 

heeft fysiologisch gesproken uiterlijke prikkels nodig om hoe dan ook te kunnen ageren – haar 

actie is totaal reactief. 

 

Uit Nietzsche, Friedrich, Over de genealogie van de moraal. Een polemisch geschrift, De 

Arbeiderspers, Amsterdam, 1980, Eerste essay, par.10, p. 32, vertaling: Thomas Graftdijk et al. 
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NIETZSCHE FRAGMENT 2 

 

Jullie begrijpen dat echter niet? Jullie hebben geen oog voor iets dat er tweeduizend jaar over 

heeft gedaan de overwinning te behalen?... Daar is niets verwonderlijks aan: alle lange dingen 

zijn moeilijk te zien en te overzien. Maar dit is er gebeurd: aan de stam van die boom van wrok 

en haat, van Joodse haat – de diepste en subliemste, want idealen scheppende en waarden 

herscheppende haat, welks weerga nooit op aarde heeft bestaan – ontsproot iets evenzeer 

onvergelijkelijks, een nieuwe liefde, de diepste en subliemste van alle soorten van liefde – en aan 

welke andere stam had zij ook kunnen ontspruiten?... Maar nu moet men niet denken dat zij 

bijvoorbeeld als de feitelijke verloochening van die dorst naar wrok, als tegenstelling met de 

Joodse haat is gegroeid! Neen, het omgekeerde is waar! De liefde groeide uit de haat, als zijn 

bekroning, als de triomferende, zich in de zuiverste lichte zonne-overvloed aldoor wijder 

ontvouwende kroon op de haat, die als het ware in het rijk van licht en hoogte met dezelfde 

aandrift de doelen van die haat, overwinning, buit, verleiding, najoeg als waarmee de wortels 

van die haat zich steeds en dieper en begeriger in alles wat diepte had en slecht was ingroeven. 

Die Jezus van Nazaret, het vleesgeworden evangelie der liefde, de 'Verlosser' die de armen, 

zieken en zondaren de zaligheid en overwinning brengt – was hij niet juist de verleiding in haar 

meest beklemmende en onweerstaanbare gedaante, de verleiding en omweg tot juist die Joodse 

waarden en vernieuwingen van het ideaal? Heeft Israël niet juist langs de omweg van deze 

'Verlosser', deze schijnbare vijand en ontbindende kracht Israëls, het laatste doel van zijn 

sublieme wraakzucht bereikt? 

 

Uit Nietzsche, Friedrich, Ibid., Eerste essay, par.8, p. 29-30. 
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NIETZSCHE FRAGMENT 3 

 

'Ik zie niets, ik hoor des te meer. Het is een voorzichtig arglistig zacht gemompel en gefluister uit 

alle hoeken en hoekjes. Ik krijg de indruk dat ze liegen; iedere klank kleeft een suikerzoete 

zachtheid aan. De zwakte moet en zal tot een verdienste omgebogen worden, zonder twijfel – 

het is precies zoals u zei dat het was…' 

'Verder!' 

'… en de machteloosheid, die niet vergelden kan, tot "goedheid"; de bangelijke 

nederigheid tot "deemoed"; de onderwerping aan degenen die zij haten tot "gehoorzaamheid" 

(en wel aan iemand waarvan ze zeggen dat hij deze onderwerping beveelt – ze noemen hem 

God). Het inoffensieve van de zwakke, de lafheid waar hij zo rijk aan is, zijn voor de deur staan, 

zijn onvermijdelijke moeten wachten, krijgt hier een goede reputatie als 'geduld' en het wordt 

ook wel de deugd genoemd; het zich niet kunnen wreken wordt zich niet willen wreken, en 

misschien zelfs vergeving genoemd ("want zij weten niet wat zij doen – wij alleen weten wat zij 

doen!"). Verder hebben ze het over de "liefde voor je vijanden"… en zweten erbij.' 

'Verder!' 

'Ze zijn ongelukkig, zonder twijfel, al die mompelaars en valsemunters in hun knusse 

hoekjes, hoe warmpjes ze ook bij elkaar zitten – maar ze zeggen mij dat hun ongeluk een 

uitverkiezing en onderscheiding Gods is, dat je juist de honden ranselt waar je het meest aan 

gehecht bent; misschien, zeggen ze, is dit ongeluk ook een voorbereiding, een toetsing, een 

oefening, misschien is het nog méér – iets dat eens vergoed en met een immense rente in goud, 

of neen, in geluk terugbetaald zal worden. Dat noemen ze "de hemelse zaligheid".' 

 

Uit Nietzsche, Friedrich, Ibid., Eerste essay, par.14, p. 43. 
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Filosoof Guido Vanheeswijck becommentarieert deze drie fragmenten uit het werk van 

Nietzsche in zijn boek Voorbij het onbehagen. Ressentiment en christendom (Davidsfonds, Leuven, 

2002). Hij vat samen – in een vergelijking tussen Nietzsche en Scheler – op p. 50-51: 

 

Hoe kan nu de door ressentiment verteerde mens het nog uithouden in het leven? Hier is de 

overeenkomst tussen Scheler en Nietzsche het sterkst. Er rest de van ressentiment vervulde mens 

niets anders, zo menen beiden, dan te proberen de spanning die er bestaat tussen zijn streefdoel en 

de onmacht dat streefdoel te bereiken op te heffen. Het middel om dat te bereiken is een illusionaire 

kwalificering van het object. Met andere woorden: hij ontkent de positieve waarde van het 

oorspronkelijke streefdoel en gaat het tegendeel ervan bewieroken. Gedreven door ressentiment 

bedriegt hij zichzelf met de gedachte dat het oorspronkelijke doel niet zoveel om het lijf had, dat de 

waarde die hij erin zag eigenlijk een schijnwaarde was. Losgemaakt van specifieke objecten 

doordringt deze houding de door ressentiment aangetaste mens tot in zijn kern. Ze groeit uit tot een 

gewoonte en zo tot de vervalsing van het feitelijk wereldbeeld. Aan de ene kant voelt de door 

ressentiment bezetene zich als het ware magisch aangetrokken door verschijnselen als levensvreugde, 

praal, macht, geluk, rijkdom, aanzien, kracht enzovoort: hij kan er zijn blik niet van afwenden, hij 

moet ernaar kijken (of hij wil of niet). Tegelijk wordt hij achtervolgd door de onvervulbare wens dit 

alles te bezitten en wil hij de waarde ervan en ten slotte hun bestaan zelf ontkennen. 

[…] 

Nog dieper gaat de werking van het ressentiment, wanneer ze niet alleen leidt tot de 

vervalsing van het wereldbeeld, maar datgene bereikt wat Nietzsche de vervalsing van de 

waardeschalen noemt. Niet langer zal de door ressentiment verteerde mens de blik afwenden van 

positieve waarden en hun bestaan negeren, voortaan zal hij die positieve waarden negatief 

inschatten. Omdat ze toch onbereikbaar voor hem zijn, vindt er een ommekeer plaats in het taxeren 

van waarden: juist in de tegenovergestelde waarden dient zich nu het positieve aan dat de mens tot 

heil strekt. Niet rijkdom, macht, vreugde, het leven zelf zijn positief te waarderen, armoede, lijden, 

ontbering en zelfs dood krijgen nu een hogere waarde. 

Scheler ontleent in dat verband aan Nietzsche de idee en de omschrijving van "sublieme 

wraak". Zij is "subliem", omdat nu de haat- en wraakgevoelens tegen de sterke, rijke, knappe en 

gezonde mensen volledig verdwijnen. De 'heren' zijn niet langer te benijden, ze zijn integendeel 

beklagenswaardig en meelijwekkend. Door de omkering van de waardering kunnen zij slechts van 

hun positieve waarden genieten ten koste van een heimelijke zelfveroordeling, ten koste van een 

"slecht geweten": de slaven steken nu de heren zelf aan. Hier is geen sprake meer van een bewust 

liegen, maar van een organische leugenachtigheid. 
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De structuur van Nietzsches betoog laat zich raden. Dit maakt al meteen een fundamentele 

kritiek mogelijk op Nietzsches beschouwing van de joods-christelijke traditie als "slavenmoraal" en 

"kind van het ressentiment": 

 

ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 3 (ZM3): RESSENTIMENT 

DE SLAVENMORAAL BIJ NIETZSCHE

 

Indien Nietzsche gelijk zou hebben, dan zou in de Bijbel "de door afgunst of ressentiment 

verteerde mens" – Kaïn dus – God aan zijn kant moeten hebben. In het Genesisverhaal is dat niet het 

geval.  

 

GOD 

HEREN | SLAVEN 

GOD 

HEREN | SLAVEN 
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Volgens de eveneens Duitse filosoof Max Scheler (1874-1928) is de oorsprong van de joods-

christelijke moraal en het joods-christelijke denken dan ook op een andere manier te verklaren dan 

vanuit ressentiment. Ook uit zijn werk een fragment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Vanheeswijck geeft verdere uitleg, o.c., p. 53: 

 

Voor Scheler is de tegenstelling wezenlijk. De christelijke liefde vindt haar oorsprong niet in mensen 

maar in een hoger geestelijk wezen – Christus, God – dat zich in een vrije daad van kosmische liefde 

opofferde en naar de mensen afdaalde om hen te vertroosten. In die relatie is nergens ressentiment 

te bespeuren, alleen een mild en oneindig geven. Slechts wanneer die realiteit wordt weggedacht of 

weggeredeneerd, staat de deur open voor een waardevervalsing, waarbij men inderdaad "liefheeft" 

uit ingehouden wrok. Een dergelijke liefde kenmerkt de atheïstische burgermoraal, die Scheler 

humanitaristisch noemt. Die burgermoraal heeft Nietzsche met zijn vernietigende kritiek op de 

westerse cultuur terecht op de korrel genomen. Alleen vergat hij het onderscheid te maken tussen die 

burgerlijke moraal en de authentieke christelijke ethiek. 

 

SCHELER FRAGMENT 

 

Wanneer we de geschiedenis van Europa overzien dan zien we het ressentiment in de opbouw 

van de moraal in een verbazingwekkende werkzaamheid. De vraag nu is, in welke mate 

ressentiment aan de basis ligt van de christelijke moraal, en in welke mate aan de basis van de 

moderne burgerlijke moraal. Ons oordeel hiervan wijkt radicaal af van dat van Nietzsche: wij 

geloven dat de christelijke waarden weliswaar zeer toegankelijk zijn voor een interpretatie die de 

wortels van die waarden in het ressentiment zoekt, maar dat niettemin de kern van de 

christelijke ethiek volledig vrij is van alle ressentiment. Daar staat tegenover dat dat voor de kern 

van de burgerlijke moraal, die haar hoogtepunt bereikt in de Franse Revolutie, hoegenaamd niet 

opgaat: die voedt zich wel degelijk aan de bodem van het ressentiment. 

 

Uit Scheler, Max, Vom Umsturz der Werte. Abhandlungen und Aufsätze, Gesammelte Werke, 

Band 3, Francke Verlag, Bern, 1955, p. 70, vertaling: Guido Vanheeswijck. 
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En verder, o.c., p. 54-55: 

 

Dat de christelijke ethiek niet te herleiden is tot gevoelens van ingehouden wrok en verbittering, wil 

Scheler laten zien aan de hand van het verschil tussen het concept van liefde bij de Grieken en de 

Romeinen enerzijds en dat van het christendom anderzijds. In de Oudheid is de bewegingsrichting 

van de liefde er één die van het lagere naar het hogere streeft, van het onvolmaakte naar het 

volmaakte, van het ongevormde naar het gevormde: het object van de liefde is altijd verheven boven 

degene die liefheeft. Liefde is steeds een streven naar het hogere. Vandaar ook de Griekse visie dat 

goden zelf niet liefhebben. In de goddelijke volmaaktheid is er geen ruimte voor streven; het 

goddelijke zelf is het ultieme doel van alle streven. 

Scheler stelt nu dat het christendom in de liefde een soort bewegings-ommekeer voltrekt: het 

edele en het volmaakte richt zich in liefde tot het onedele en het minder volmaakte. De gezonde 

bekommert zich om de zieke, de rijke om de arme, de mooie om de lelijke, de Messias om de zondaar. 

God is niet louter, zoals bij Aristoteles, een wezen dat liefde ontvangt, wel een wezen dat liefde geeft. 

Franciscus van Assisi kust etterende wonden. De vraag is dan: ligt aan die ommekeer ressentiment 

ten grondslag? 

 

[…] De gerichtheid op de zwakke, de zieke en de arme getuigt niet van een door ressentiment 

ingegeven onmacht ten opzichte van de vitale waarden maar van een levensmoed die durft loslaten 

wat ze heeft, met als enige doel de zwakke te bevrijden van zijn zwakheid, de zieke van zijn ziekte en 

de arme van zijn armoede, en zo het leed te reduceren.  
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In een artikel, getiteld Ressentiment and Rationality, voor het online filosofische en 

antropologische magazine Paideia, vat Elizabeth Murray Morelli de inzichten van Nietzsche en 

Scheler aangaande het ressentiment als volgt samen: 

 

Drawing on Nietzsche's and Scheler's accounts of ressentiment, we can sum up its internal structure. 

It is a cycle with the following constitutive elements: an original sense of self-worth; the 

apprehension of and desire for certain values; the frustration of one's desire for those values; a sense 

of impotence to achieve those values: a sense of the unfairness or injustice of not being able to attain 

them; anger, resentment, hatred towards the bearer of those values, and often a desire to seek 

revenge; the devaluation of the originally sought values; repression of the desire for the devalued 

values and of negative affects such as hatred, envy, desire for revenge; a feeling of superiority over 

those who seek and possess the now devalued values; and a confirmed sense of self-worth. 

Ressentiment is a cycle inasmuch as it recurs. The person of ressentiment relives the desires and 

feelings which constitute the condition even as these affects are repressed. The cycle of ressentiment, 

significantly, begins and ends with a sense of self-worth. 

 

In het licht van René Girards mimetische theorie kunnen hierbij twee belangwekkende 

observaties gemaakt worden. Eerst en vooral: ressentiment, als een gevolg van afgunst, berust op 

mimese en mimetische begeerte. Ten tweede: als een mimetisch aangevuurd verlangen niet vervuld 

kan worden, dan zal de door ressentiment verteerde persoon mentaal en/of fysiek geweld 

rechtvaardigen naar een model dat in het bezit is van wat de door ressentiment verteerde persoon 

heimelijk verlangt. Vandaar dat Cuong Nguyen in deze context over een zondebokmechanisme kan 

schrijven (in een artikel voor het online filosofische magazine Prometheus, 19 oktober, 2008): 

Ressentiment is a reassignment of the pain that accompanies a sense of one's own inferiority/failure 

onto an external scapegoat. The ego creates the illusion of an enemy, a cause that can be 'blamed' 

for one's own inferiority/failure. Thus, one was thwarted not by a failure in oneself, but rather by an 

external "evil". This issuing of "blame" leads one to desire revenge, or at least believe in the 

possibility of revenge. 
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4.2 VOORBEELDEN VAN RESSENTIMENT, "UIT HET LEVEN GEGREPEN" 

 

4.2.1 VOOR DE VAKGEBIEDEN PSYCHOLOGIE & MEDIA – OVER (SEKSUELE) IDENTITEIT 
 

De bekende evangelische dominee Ted Haggard bevond zich in 2006 in het centrum van een 

mediastorm toen Mike Jones, een homoseksuele prostituee, bekend maakte dat hij gedurende drie 

jaar een seksuele relatie had gehad met Haggard. Uiteindelijk bekende Haggard dat hij seksueel 

contact had gehad met Jones en andere mannen. De dominee heeft altijd gepredikt tegen 

homoseksualiteit, die hij trouwens nog steeds als zondig en problematisch beschouwt. Hij is nog 

steeds getrouwd met zijn vrouw. 
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Seksschandaal nekt machtige dominee 
 

Mannelijke prostituee zegt dat gangmaker tegen homohuwelijk een relatie met hem had.  

 

De Amerikaanse dominee Ted Haggard, voorzitter van de 30 miljoen leden tellende National 

Association of Evangelicals en felle tegenstander van het homohuwelijk, zit in nauwe 

schoentjes. Hij zou seks hebben gehad met een mannelijke prostituee.  

 

Ted Haggard (50) nam noodgedwongen ontslag als voorzitter van de National Association of 

Evangelicals nadat de kerk van Colorado, waar hij pastor van is, een onderzoek begon naar de 

beschuldiging dat hij de voorbije drie jaar een mannelijke prostituee voor seks betaalde. Ook 

zette hij "tijdelijk'' een stap opzij als leider van zijn eigen New Life Church. 

  

De nachtmerrie van Ted Haggard begon vorige week woensdag, toen Mike Jones (49), een 

voormalige gigolo die nu als personal trainer werkt, op de radio bekendmaakte dat de machtige 

dominee hem de voorbije drie jaar regelmatig 200 dollar betaalde voor seksuele contacten. 

  

Volgens Jones leerde hij Haggard kennen toen die op een advertentie reageerde die hij op een 

website voor homoseksuele escorts had geplaatst. Haggard, die zich als Art voordeed, betaalde 

cash met enveloppes. Hij zou Jones ook gevraagd hebben hem metamfetamines te bezorgen. 

Metamfetamines zijn zeer verslavende drugs. 

  

Jones zou pas de ware identiteit van Art ontdekt hebben toen Haggard in een tv-documentaire 

werd geïnterviewd. De prostituee besloot alles openbaar te maken uit onvrede met Haggards 

standpunten over homoseksuelen. "Ik was het aan mijn soortgenoten verplicht op te staan en 

de waarheid te vertellen,'' zegt Jones. "Ik kon niet langer naar die anti-homoseksuele 

boodschappen luisteren van een man die drie jaar stiekem een relatie met mij had.'' 

  

Dominee Haggard, die bekendstaat als een grote aanhanger van president George Bush en 

nauwe banden had met het Witte Huis, lobbyde voor een amendement op de Amerikaanse 

grondwet om het homohuwelijk te verbieden. Het amendement ligt dinsdag overigens in acht 

staten ter stemming. 

  

 Annemie Eeckhout (Het Nieuwsblad, 5 november 2006). 
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Popster Ricky Martin "kwam uit de kast" als homoseksuele man in 2010. Hij gaf toe dat hij 

lange tijd had geworsteld met zijn seksualiteit, en dat hij zelfs homoseksuele mannen had gepest 

toen hij opgroeide in Puerto Rico. "I look back now and realize I would bully people who I knew were 

gay," vertelde Martin in de September/Oktober 2013 editie van GQ Australia. "I had internalized 

homophobia. To realize that was confronting to me. I wanted to get away from that." 
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4.2.2 VOOR HET VAKGEBIED GESCHIEDENIS – RESSENTIMENT EN RACISME IN NAZI DUITSLAND 
 

Adolf Hitler ontwikkelde ressentiment tegenover het Joodse volk en promootte die houding op 

nationale schaal in Duitsland. Hitler distantieerde zich van de kwaliteiten die hij bij zichzelf zou haten 

door ze te projecteren op "de Joden". Hij beschouwde hen als totaal verschillend van hemzelf en 

andere Duitsers of, meer in het algemeen, van "Ariërs". Door de Joden te haten en hen tot zondebok 

te maken wegens hun zogezegde verachtelijke kwaliteiten, schiep Hitler een gevoel van 

eigenwaarde. Het was zijn manier om wraak te nemen op wie hem niet bevestigde als de man die hij 

verlangde te zijn. Het was zijn manier om af te rekenen met de personen die hij heimelijk benijdde 

maar openlijk verafschuwde.  

 

Ziehier wat Hitler in Mein Kampf (uit een Nederlandse vertaling, online: 

https://archive.org/details/MeinKampf-NederlandstaligeBewerking) schrijft over het zogezegd 

radicale verschil tussen zijn "studieobjecten" ("de Joden") en "de Duitsers" (p. 65): 

 

Zeker, dat het hier niet ging om Duitsers van een bijzondere geloofsbelijdenis, maar om een 

afzonderlijk volk, dat was ook voor mij boven iedere twijfel verheven; want nu ik begonnen was, mij 

met deze vraag te bemoeien en mijn aandacht eenmaal op de Jood gevestigd was, nu verscheen 

Wenen mij in een geheel ander licht dan vroeger. Waar ik nu liep, zag ik ook Joden, en hoe meer ik er 

zag, des te scherper zag ik het verschil tussen hen en de andere mensen. Vooral in de binnenstad en 

in de buurten ten noorden van het Donaukanaal wemelde het van mensen, die zelfs uiterlijk niets 

meer met ons Duitsers gemeen hadden.  

 

Hitler beschouwde zichzelf als een getalenteerde kunstenaar en schilder, wiens werk niet 

gewaardeerd werd door de dominante artistieke krachten van zijn tijd. Het is bekend dat hij niet 

werd toegelaten tot de prestigieuze Weense Academie voor Schone Kunsten. In zijn 

autobiografische Mein Kampf wordt duidelijk dat hij Joodse kunst beschouwt als een inferieure maar 

niettemin dominante culturele uitingsvorm, die zogezegd "echte kunstenaars en echte kunst" 

verhindert om op het voorplan te treden. Dit is maar één bron van Hitlers ressentiment tegenover 

de Joden. Hitler schrijft het volgende over de invloed van de Joden op het artistieke leven van zijn 

tijd (p. 67): 

 

https://archive.org/details/MeinKampf-NederlandstaligeBewerking
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Het feit, dat negentig procent van al het vuil op literair – van het prulwerk op kunst – en van alle 

onzin op toneelgebied voor rekening komt van een volk, dat nauwelijks een honderdste deel van de 

totale bevolking uitmaakt, was eenvoudig niet te loochenen, het was nu eenmaal zo. 

 

Hitler was naar verluidt niet echt zeker over zijn eigen gezondheid en zijn verschijning. Hij 

wou steeds vanuit bepaalde hoeken gefilmd en gefotografeerd worden om er "goed" uit te zien. 

Wederom projecteert hij in Mein Kampf zijn twijfels en angsten, evenals zijn 

minderwaardigheidsgevoel, op "het Joodse volk" om een superioriteitsgevoel te creëren (p. 65):  

 

Dat deze lieden niet bepaald dol waren op water, was iets, wat men aan hun uiterlijk helaas al kon 

constateren, dikwijls zelfs met gesloten ogen, later overkwam het mij wel eens, dat ik onpasselijk 

werd van de lucht, die deze kaftandragers verspreidden. Daarbij kwam nog de onzindelijke kleding en 

hun weinig heldhaftig voorkomen. 

 

 

 

 Los van Hitlers particuliere psychologische biografie, waren Duitsland en Europa in het 

algemeen vatbaar voor anti-Judaïsme en anti-Joodse sentimenten. De beurscrash van 1929 luidde 

het begin in van een wereldwijde economische depressie. De karikatuur van de Joden als rijke 

kooplieden en geldwolven die niet te vertrouwen waren, is maar een van de vele negatieve beelden 
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van Joden die in Europa een lange geschiedenis kenden. Welgestelde en intellectueel verfijnde 

Joden werden benijd en verafschuwd, vooral ook tijdens de moeilijke economische tijden van de 

jaren 1930. De Protocollen van de Wijzen van Sion, een anti-Joodse hoax die een beschrijving 

beweert te geven van een Joods complot voor wereldheerschappij, vervolmaakte de anti-Joodse 

paranoia. Voor de zoveelste keer werden de Joden in de jaren 1930 de zondebokken van Europa. In 

Hitlers wereld werd het offer van de Joden noodzakelijk geacht om de wereld van haar crisis te 

bevrijden en om een nieuwe vrede en orde te installeren. De Protocollen van de Wijzen van Sion, 

voor het eerst gepubliceerd in Rusland in 1903, werd door de Nazi's gebruikt als onderdeel van hun 

rechtvaardiging van de Holocaust.  

Het kan interessant zijn om de geschiedenis van dit document verder te verkennen aan de 

hand van The Plot: The Secret Story of The Protocols of the Elders of Zion, een meesterwerk van Will 

Eisner, de "vader" van de graphic novel. 
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4.2.3 VOOR DE VAKGEBIEDEN POLITIEK, SOCIOLOGIE & RELIGIE – RESSENTIMENT EN SEXISME 
 

Belgisch journalist Hans van Scharen beschrijft een typisch geval van seksistisch ressentiment in 

Pakistan. Hij schrijft over zijn ervaringen in Peshawar (hoofdstad van het gebied dat voorheen 

bekend stond als North-West Frontier Province): 

 

De invloed van de fundamentalistische partijen zie je ook in het straatbeeld van een stad als 

Peshawar. Zelfs in onschuldige reclames voor thee is het vrouwelijke gezicht van een afgebeeld 

koppel met grijze verf beklad. In juni 2003 werd de sharia als hoogste wet aangenomen en die wordt 

vaak streng geïnterpreteerd, zij het (nog) niet zo meedogenloos als door de taliban. De Muttahida 

Majilis-i-Amal, oftewel Verenigd Actie Front, diende een wetsvoorstel in om reclame met vrouwen te 

verbieden. 'Uit respect, enkel en alleen daarom,' verklaarde Sami Ul-Haq [leider van een madrassa, 

een strenge koranschool]. 'Als je vrouwen naakt voorstelt, vermoord je hun eer en die van hun 

families. Dat is totaal onaanvaardbaar. Vrouwen zijn kostbaar, zoals zeldzame bloemen, dat 

betekent dat je ze ook navenant moet behandelen.'  

Naakt? Zelfs reclame voor thee is kennelijk al aanstootgevend. 'Ach, het zijn die 

fundamentalistische mannen met baarden die boerka's eisen, die het meest gefascineerd zitten te 

loeren naar videoclips met wulpse danseressen,' schampert onze gids. 'De broer van Ul-Haq geeft 

hier les aan de islamitische universiteit en heeft net als zijn zoon een reputatie als rokkenjager.'  

 

– Uit Knack magazine, 29 november 2006, De comeback van de Taliban, p. 99-100. 
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5 TUSSENTIJDS BESLUIT: VAN EROS NAAR THANATOS 
 

Deze cursus heeft tot nu toe, geïnspireerd door de mimetische theorie van René Girard, drie types 

van het zondebokmechanisme in kaart gebracht. Vervolgens werd ieder type geïllustreerd met een 

voorbeeld: Stan voor auto-agressie, Kaïn en Abel voor hetero-agressie en American Beauty voor 

ressentiment en schaamte. In elk van die verhalen is het de liefde voor een imago (of, anders 

geformuleerd, het verlangen naar erkenning) die een doel op zich wordt en die het mensen moeilijk 

maakt om nog langer zichzelf en anderen lief te hebben, of die het mensen zelfs onmogelijk maakt 

om nog langer met zichzelf en anderen te leven. Met andere woorden, eros – de "liefde" voor een 

imago – leidt tot thanatos – mentale en/of fysieke "dood".  

In het schema op de volgende bladzijde wordt de dynamiek "van eros naar thanatos", zoals 

die aan bod komt in elk type van het zondebokmechanisme, in een ruimere context geplaatst met 

enkele begrippen uit de humane wetenschappen (psychologie, sociologie, antropologie, filosofie, 

ethiek). 

 

 De daaropvolgende bladzijden verschaffen bijkomende uitleg bij dit schema. Daarbij wordt 

ook verwezen naar de uitdagende kern van de joods-christelijke openbaring die in een volgend 

onderdeel ruimer aan bod komt. 

 

[EXCURSUS: meer achtergrond bij het schema, met verwijzingen naar denkers als Emmanuel Levinas 

en Jacques Lacan, zijn te vinden via deze weblink – weliswaar in het Engels: 

http://erikbuys.wordpress.com/2014/08/10/achever-the-social-sciences/ ] 

http://erikbuys.wordpress.com/2014/08/10/achever-the-social-sciences/
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GEVOEL DAT EIGEN IDENTITEIT NIET WORDT AANVAARD ("KAÏN-motief") 

 

GEVOEL DAT IDENTITEIT VAN ANDEREN ("ABEL") 
WEL WORDT AANVAARD 

 

Eerste mogelijkheid…: 
 
zichzelf veranderen 
 

 gradaties: 

 accommodatie 

 autoagressie 

 masochisme 
 

 mogelijk vergezeld van 
 

 minderwaardigheidscomplex 

 faalangst 

 schuldgevoel 

 begeerte naar 
macht/status/veiligheid 

 OCD 
 
Persoon denkt: 
"Mijn schuld dat ik niet aanvaard word…" 

 
ZONDEBOK = IK 

 
Voorbeeld: automutilatie  

Tweede mogelijkheid…: 
 
anderen veranderen 
 

 gradaties: 

 assimilatie 

 heteroagressie 

 sadisme 
 

 mogelijk vergezeld van 
 

 superioriteitsgevoel (narcisme) 

 perfectionisme 

 zelfrechtvaardiging 

 begeerte naar 
macht/status/veiligheid 

 OCD 
 
Persoon denkt: 
"Ik verdien het om aanvaard te worden…" 

 
ZONDEBOK = ANDEREN 

 
Voorbeeld: terrorisme 
 

Eerste mogelijkheid (vervolg): 
 

In extremis 
resulterend in "blinde liefde" voor 

anderen 
 

DE ANDER = "FASCINANS" 
 

 
 
 
 
 
 
 

DE ANDER IS "GOD" 
en ik moet 

verdwijnen/ "sterven" 
 

OFFER van mezelf aan 
 

een aanvaardbaar IMAGO 
(= "VALSE TRANSCENDENTIE" van 
sociaal gegenereerde IDOLATRIE) 

Tweede mogelijkheid (vervolg): 
 

In extremis 
resulterend in "blinde haat" 

tegenover anderen 
 

DE ANDER = "TREMENDUM" 
 

 
 
 
 
 
 
 

IK BEN "GOD" 
en de ander moet 

verdwijnen/ "sterven" 
 

OFFER van de ander aan 
 

een aanvaardbaar IMAGO 
(= "VALSE TRANSCENDENTIE" van 
sociaal gegenereerde IDOLATRIE) 

 

CONVERGENTIE VAN BEIDEN 
 
in fenomenen als 
 

 stalking (vb. videoclip Stan)  

 ressentiment (vb. film American Beauty)  

 zelfmoordterrorisme  
(vb. film The Attack) 

Het verschil tussen mezelf en anderen (= "WARE 

TRANSCENDENTIE" van LIEFDE voor mezelf en anderen) 

verdwijnt ten voordele van een verschil tussen mensen 

en "wat ze zouden moeten zijn" – de variabele 

geliefde/gehate sociaal gegenereerde imago's (= "VALSE 

TRANSCENDENTIE" van LIEFDE voor status/prestige)… 

= UTILITAIRE omgang met anderen: anderen zijn modellen en/of obstakels bij de ontwikkeling van een identiteitsbeeld waaraan ikzelf en anderen worden opgeofferd – om waarachtige Liefde 

voor elkaar te ontwikkelen zouden we dit "Zelf, geboren uit het verlangen naar sociale status" moeten opgeven of opofferen… 

van EROS (een mimetisch bemiddeld verlangen naar erkenning / liefde voor een aanvaardbaar zelfbeeld) naar THANATOS (mentale en/of fysieke "dood") 
 

twee mogelijke destructieve reacties op de confrontatie met een (altijd mimetisch) ervaren verschil tussen zichzelf en een an der (als een individuele of collectieve entiteit) 
 

twee gevoelens waarmee een individu te maken krijgt in deze situatie en twee mogelijke oplossingen voor de frustraties die ontstaan bij een onvervuld verlangen naar erkenning  
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BIJKOMENDE UITLEG BIJ HET SCHEMA "VAN EROS NAAR THANATOS" 

 

De linkerhelft van het schema gaat over de manieren waarop de mens zich tot zichzelf kan verhouden 

als hij onvoldoende het gevoel heeft dat hij wordt bemind. Daarbij moet opgemerkt worden dat 

iemand wel degelijk aandacht, erkenning en liefde kan krijgen zonder dat altijd zelf te (willen) voelen. 

 

 In ieder geval: wie zichzelf niet bemind weet, kan moeilijk zichzelf aanvaarden, en zal óf een 

laag, óf een hoog zelfbeeld ontwikkelen – en vaak een combinatie van beide: een trots 

superioriteitsgevoel is dan een compensatie van onzekerheid en een minderwaardigheidscomplex; 

omgekeerd is faalangst de keerzijde van een ongezond perfectionisme (= de angst om 

geconfronteerd te worden met de realiteit van de eigen imperfecties en tekortkomingen). 

 

 De rechterhelft van het schema gaat over de manieren waarop iemand met een onrealistisch 

zelfbeeld zich tot anderen kan verhouden.  

 

 DE EERSTE MOGELIJKHEID: iemand met een laag zelfbeeld zal de neiging hebben om zichzelf 

de schuld te geven van het feit dat hij schijnbaar geen erkenning geniet van anderen. Hij zal aspecten 

van zichzelf opofferen om een imago te creëren waarmee hij erkenning denkt te krijgen van anderen 

(die al te hoog, al te "goddelijk" worden ingeschat). 

 

 Merk op: die "goddelijke" anderen worden gebruikt, als een middel, om het verlangen naar 

erkenning te bevredigen. Wie een laag zelfbeeld heeft, is dus eigenlijk niet geïnteresseerd in die 

anderen zelf. Hij is slechts geïnteresseerd in anderen in de mate dat die het verlangen naar erkenning 

bevredigen. Daarnaast gaan die anderen ook geen relatie aan met de naar erkenning hunkerende 

persoon zelf, maar met een imago. 

 

 De persoon die zichzelf modelleert naar een imago dat erkenning moet opleveren, wordt dus 

uiteindelijk niet erkend om wie hij is. De evangeliën verwoorden deze paradox zeer scherp: "Wie zijn 

leven wil redden, zal het verliezen… Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar 

zichzelf verliest of schaadt?" 

 

 Daarenboven: wie zichzelf wegcijfert om aan de veronderstelde eisen van de ander te 

voldoen, doet ook het verschil tussen zichzelf en de ander verdwijnen ("ik plooi mij naar de ander"); 

en daardoor wordt de relatie feitelijk tenietgedaan – een relatie veronderstelt immers twee mensen 

die van elkaar verschillen. Er is dan misschien wel "vrede" en "harmonie", maar dat gaat ten koste 
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van het offer aan een imago dat bevestigd moet worden. Gezonde relaties leven van vruchtbare 

verschillen die onvermijdelijk spanningen teweegbrengen. Een huis waarin conflicten per definitie 

onmogelijk schijnen, kan geen echte "thuis" zijn. Thuis zouden mensen zichzelf moeten kunnen zijn, 

en hun eigen mening en persoonlijkheid moeten kunnen uiten, die onvermijdelijk vroeg of laat zal 

botsen met die van de andere huisgenoten. De Jezusfiguur uit de canonieke evangeliën weet dat 

"vrede" al te vaak gebouwd wordt op "offers" van bepaalde mensen aan de eisen van 

"machthebbers" – al was het maar van een pater familias. Hij is niet voor een dictatoriale "Pax 

Romana". Vandaar dat hij het volgende zegt: "Denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te 

brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wig drijven 

tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en 

haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten!" 

 

 Let wel: Jezus pleit hier niet voor gewelddadige conflicten, wel voor de mogelijkheid om 

onvermijdelijke spanningen en conflicten op een vruchtbare wijze aan de oppervlakte te laten 

komen. Dat Jezus niet voor geweld pleit, blijkt verderop in het evangelie. Op het moment van zijn 

arrestatie grijpt een van Jezus' leerlingen letterlijk naar het zwaard. Daarop zegt Jezus: "Steek je 

zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen." 

 

 DE TWEEDE MOGELIJKHEID: iemand met een hoog zelfbeeld – al dan niet ter compensatie 

van een aangevoelde vernedering – zal de neiging hebben om op een gewelddadige manier 

erkenning van anderen af te dwingen, en niet kunnen verdragen dat zijn omgeving "anders" is dan 

gedroomd en gewenst. Ook deze dynamiek is tragisch: hoe meer iemand respect probeert af te 

dwingen via terreur, hoe minder hij zal gerespecteerd worden. Afgedwongen respect is immers geen 

echt respect. Als anderen jou respecteren omdat ze angst hebben dat je ze anders gaat straffen, of 

als anderen jou respecteren in ruil voor een beloning, respecteren ze jou niet omwille van jezelf. Ook 

hier geldt de paradox waarop de evangeliën wijzen: "Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen… 

Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt?" 
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6 DE "IMITATIO CHRISTI": VAN "DOOD" NAAR "LEVEN" – DE MACHT VAN DE AGAPÈ 
 

6.1 EEN LIEFDE WAARVAN DE VREDE NOCH MASOCHISTISCH NOCH SADISTISCH IS 

Zoals onder andere René Girard zou zeggen: onze mimetische (d.i. imitatieve, nabootsende, 

navolgende) capaciteiten stellen ons in staat om ons verregaand in te beelden wat anderen 

verwachten. We kunnen ons in de positie van anderen verplaatsen omdat we kunnen doen alsof we 

iemand anders zijn – we kunnen anderen nadoen of nabootsen. Dit kan positief en negatief zijn voor 

de ontwikkeling van onze identiteit en onze relaties. Soms zullen we al te zeer wakker liggen van wat 

anderen verwachten en een ongezond verlangen naar erkenning ontwikkelen. Daarvan worden we 

dan niet alleen zelf het slachtoffer – omdat we onszelf niet kunnen aanvaarden – maar ook vaak 

anderen.  

Wie ziet dat iemand gepest wordt, medelijden voelt voor de gepeste, maar zelf niet het risico 

wil lopen om gepest te worden, zal doen alsof hij niet met de gepeste gelieerd is. Of misschien zelfs 

voor zichzelf trachten te rechtvaardigen dat de gepeste ergens "terecht" gepest wordt, om niet 

langer de verantwoordelijkheid te moeten voelen om het voor de gepeste op te nemen. Dit is in 

brede zin het verhaal van Petrus en de andere apostelen op het moment dat Jezus gearresteerd 

wordt: in plaats van het voor Jezus op te nemen, kiezen de leerlingen voor een sociaal aanvaardbaar 

imago dat hun leven moet verzekeren, en verloochenen ze Jezus. Zoals Kaïn uit het bekende 

oudtestamentische Bijbelverhaal zich al te zeer liet leiden door zijn verlangen naar erkenning, 

daardoor jaloers werd op zijn broer Abel en deze laatste vermoordde, laten ook de apostelen zich 

leiden door hun verlangen om erkenning te genieten van de mensen die Jezus hebben gearresteerd. 

Daardoor worden de apostelen (de "Kaïn-figuren" in dit geval) medeplichtig aan de moord op Jezus 

(de "Abel-figuur" in deze situatie).  

 

De dood van Jezus wordt door de canonieke evangeliën op geen enkele wijze 

gerechtvaardigd. Daarin verschillen deze geschriften op een fundamenteel punt met andere verhalen 

uit de Oudheid die wel degelijk het offer van een "held" als een noodzakelijk gegeven voorstellen om 

een bepaalde wereldorde te redden. De nieuwtestamentische auteurs ontmaskeren, vanuit de 

overgeleverde ervaringen van mensen met de figuur van Jezus, de zondebokmechanismen die 

doorgaans ten grondslag liggen aan de heerschappijen van deze wereld en die vaker dan wenselijk 

onze intermenselijke relaties structuur geven. 
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In de evangeliën trachten de tegenstanders van 

Jezus zijn dood als een noodzakelijk offer voor te stellen. 

De hogepriester Kajafas zegt bijvoorbeeld tot de leidende 

joodse kringen in het Sanhedrin (het gerechtshof): "Besef 

toch dat het in jullie eigen belang is dat één man sterft 

voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat." 

Zowel de joodse als de Romeinse machthebbers vrezen de groeiende populariteit van Jezus. Ze 

beschouwen zijn "macht" als een bedreiging voor hun eigen positie en wensen hem daarom uit de 

weg te ruimen. Hun plan om het offer van Jezus te legitimeren faalt echter. De evangelisten brengen 

de werkelijke beweegredenen van de machthebbers aan de oppervlakte, bijvoorbeeld door een 

bepaald inzicht aan Pilatus toe te schrijven, de Romeinse gouverneur in Judea: "Pilatus wist dat de 

hogepriesters Jezus uit afgunst hadden uitgeleverd." Tegelijk stellen de evangelisten het 

"koningschap" van Jezus voor als een heerschappij die niet ("mimetisch") rivaliseert met de 

heerschappij van wereldse machthebbers. Tijdens zijn ondervraging door Pilatus zegt de 

gearresteerde Jezus immers: "Mijn koningschap is niet van deze wereld. Als mijn koningschap van 

deze wereld was, zouden mijn dienaars er wel voor gevochten hebben dat ik niet werd overgeleverd. 

Mijn koningschap is echter niet van deze wereld." Vandaar dat Pilatus kan besluiten: "Ik acht hem 

volstrekt onschuldig." Jezus blijkt geen chaotische "burgeroorlog" te willen ontketenen die de 

samenleving in het verderf stort. Niettemin zal Pilatus de dood van Jezus toelaten omdat hij als 

rechtgeaarde Romein geleerd heeft om een opgehitste menigte tevreden te stellen met het offeren 

van menselijk bloed. (Afbeelding links: een negentiende-eeuwse gravure van de kruisiging van de 

gladiator Spartacus en zijn medestanders langs de Via Appia in Rome). 

De vrede en orde van de opeenvolgende heerschappijen van deze wereld, waartoe ook de  

Pax Romana behoort, zijn grotendeels gebouwd op vormen van mentaal en/of fysiek geweld dat 

altijd op een of andere wijze gerechtvaardigd wordt. Jezus daarentegen wil de heerschappij en 

"vrede" van een Liefde vestigen die "barmhartigheid wil, en geen offer". Vandaar dat hij zegt: "Vrede 

laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft." 

Omdat Jezus niet masochistisch is en zich weigert te laten onderdrukken door een (soms 

sadistische) sociale orde die slachtoffers maakt, omdat hij telkens de kant kiest van "de gepeste" en 

zowel het offer van deze uitgestotene als van zichzelf weigert, wordt hij uiteindelijk zelf uitgestoten. 

Gehoorzamend aan de Liefde die geen offers wil, kan hij geen burgeroorlog ontketenen om zichzelf 

te verdedigen en kan hij – paradoxaal genoeg – zijn dood niet ontlopen. René Girard stelt dus niet 

ten onrechte dat de dood van Jezus (en van mensen als Martin Luther King) "een offer tegen het 

offer" is. 
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6.2 EEN SCHEPPENDE LIEFDE  

Het is het verlangen naar sociale erkenning, naar sociaal prestige, onze afgunstige trots die – als ze 

niet geïntegreerd wordt in een bekommernis om de ander als ander (wat het christelijke verhaal  de 

liefde van de agapè noemt) – telkens weer menselijke relaties onmogelijk maakt, en die vaak ook 

letterlijk offers eist. Het is de erfzonde: wie zichzelf niet kan beminnen omdat hij zich onvoldoende 

bemind weet, kan ook moeilijk anderen beminnen – die daardoor op hun beurt moeite zullen 

hebben om zichzelf te aanvaarden en minder in staat zullen zijn om anderen te beminnen, etc. 

 

Het christelijke verhaal  beweert dat in Jezus van Nazaret op een eigen (hoewel niet 

exclusieve) wijze de Liefde kenbaar wordt van een Wezen dat niet getekend is door die erfzonde. 

Omdat wij sterfelijk zijn, hebben we de neiging om "gewicht" en betekenis te geven aan ons leven 

door belang te hechten aan zaken die "in onze mensenwereld" belangrijk geacht worden. We zullen 

dan soms al te zeer de neiging hebben om te kiezen voor "status en prestige" of "een goede 

reputatie". Op die manier proberen we te leven met "de ondraaglijke lichtheid van het bestaan" 

(naar Milan Kundera). 

Alleen een Wezen dat vrij is van de dood – de "Eeuwige" – kan een wezen zijn dat ten volle 

liefheeft (zonder bijbedoelingen, zonder "een beloning" in de plaats te moeten krijgen, zonder 

"gestoord" te worden door een hunkering naar "status"). Het verhaal over de verrijzenis van Jezus is 

in feite het verhaal over de mens (ieder van ons) die als "Kaïn" een tweede kans krijgt. De verrijzenis 

van Jezus realiseert de hoop op een dimensie waarin ook de "Abel" in ons eigen leven niet langer 

dood zou zijn. Als "Abel" niet langer dood is, is "Kaïn" geen moordenaar meer… 

De apostelen (de "Kaïn-figuren" bij de arrestatie van Jezus) ervaren blijkbaar zeer sterk dat 

Jezus (hun "Abel-figuur" in dit concrete geval) hun zonden niet aanrekent. De verrezen Jezus – hoe 

de apostelen deze aanwezigheid ook ervaren kunnen hebben (het is in ieder geval iets waarvan ze 

overtuigd zijn en waarin ze geloven) – blijkt een vergevend slachtoffer te zijn. Jezus zou de fouten die 

de apostelen begaan hebben op een verpletterende, wraakzuchtige wijze tegen hen kunnen 

gebruiken. Dat doet hij echter niet. Hun zwakheid, datgene waarin de apostelen gefaald hebben, 

waarin ze geknakt zijn, gebruikt hij niet om hen te breken. Over Jezus wordt inderdaad gezegd: "Het 

geknakte riet zal hij niet breken, en een smeulende pit zal hij niet doven, tot hij het recht laat 

zegevieren."  

 

De verrijzenis van Jezus die door de apostelen als een genade, een vergeving van zonden 

ervaren wordt, schept voor de apostelen de mogelijkheid om zich niet langer te verbergen achter een 
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imago. Dat zouden ze wel doen als ze een onherroepelijke straf vrezen en ze zichzelf zouden trachten 

goed te praten (eventueel door de verantwoordelijkheid voor hun eigen fouten bij anderen te leggen 

– en dan zou er dus opnieuw sprake zijn van een zondebokmechanisme in de hierboven besproken 

dynamiek van eros naar thanatos!).  

Met andere woorden, de verrijzenis van Jezus stelt de apostelen in staat om van een "doods" 

en "verstikkend" leven over te gaan naar een "waarachtig" en "bevrijd" leven. De verrijzenis van 

Jezus maakt de "verrijzenis" van de apostelen mogelijk. Met de apostelen gebeurt hetzelfde als met 

de jongste zoon in Jezus' parabel van de verloren zoon. Daar zegt de vergevende vader over zijn 

jongste zoon: "Mijn zoon was dood en is weer levend geworden." Precies omdat Jezus aan de 

apostelen ruimte biedt om hun fouten te erkennen, zijn ze in staat om zichzelf te aanvaarden, en zijn 

ze ook in staat om verantwoordelijkheid op te nemen voor hun fouten. Jezus brengt bij de apostelen 

eenzelfde dynamiek op gang als bij een overspelige vrouw tot wie hij zegt: "Ik veroordeel u niet. Ga 

en zondig voortaan niet meer…"  

 

Precies omdat Jezus zich keer op keer associeert met wie sociaal gemarginaliseerd wordt, 

offert hij zijn identiteit niet op aan een sociaal aanvaardbaar imago, en blijft hij bijgevolg (via zulke 

Liefde) zichzelf. Jezus laat zijn identiteit niet afhangen van wat andere mensen over hem denken 

omdat hij zich bemind weet door een radicale "Ander" (het relationele wezen dat in de 

monotheïstische tradities "God" wordt genoemd). Jezus weigert te geloven dat "de mens de maat is 

van alle dingen". Hij weigert te geloven dat de waardigheid van een mens alleen afhangt van de 

waardigheid die hem wordt toegekend door mensen.  

Jezus blijkt daardoor niet vatbaar voor de afgodendienst van het sociale succes. Wie zich laat 

leiden door praatjesmakers die de weg naar "het paradijs" van een "geslaagd" leven beloven, komt 

uiteindelijk in een doodmakende slavernij terecht. Een student, bijvoorbeeld, die voornamelijk zijn 

hemel tracht te verdienen (goede resultaten en de sociale "beloning" die ermee gepaard gaat) en de 

hel wil vermijden (slechte resultaten en de sociale "straf" die ermee gepaard gaat), leeft op den duur 

in functie van een systeem waarin hij zichzelf verliest. In de ogen van Jezus zijn systemen met hun 

wetten en regels echter relatief ten opzichte van wat het uiteindelijke doel van die systemen zou 

moeten zijn. De Liefde voor jezelf en je naaste komt altijd eerst bij hem, en afhankelijk van de situatie 

zullen bepaalde wetten en regels al dan niet nuttig blijken. "De sabbat is er voor de mens, en niet de 

mens voor de sabbat…" is Jezus' boodschap aan wetgeleerden die hem bekritiseren omdat hij op de 

"rustdag" (de sabbat) actief is en mensen helpt. Jezus wil niet zozeer bestaande tradities vernietigen 

maar wel tegen het licht van de naastenliefde houden, en ze indien nodig transformeren.  

Toegepast op de situatie van de student: studeren doe je niet omwille van een sociale 

beloning maar doe je om iets bij te leren – uit een aangeleerde en verworven liefde voor de leerstof 
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zelf (een liefde die vaak voorbij de spontane "goesting" ligt). De student wiens doel het is om iets bij 

te leren, zal zijn rapport beschouwen als een middel dat hem feedback verschaft over zijn leerproces. 

Daarentegen, de student die zijn rapport als doel heeft, zal de leerstof herleiden tot een middel 

waarvoor hij alleen interesse betoont zolang hij er iets voor in de plaats krijgt, en zal uiteindelijk niet 

ten gronde iets bijleren. Vanuit het perspectief van Jezus zou een goed rapport ("hemel"!) een gevolg 

moeten zijn van een gestaag ontwikkelde liefde voor een leerstof die zich als "het andere" 

manifesteert. Een goed rapport dat het doel was van het studeren offert de mens en het "andere" 

waarmee hij te maken krijgt uiteindelijk op aan een ("kafkaiaans") systeem dat alleen nog zichzelf 

dient.  
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6.3 DE LIEFDE VAN DE IMITATIO CHRISTI 

Jezus van Nazaret navolgen (de Imitatio Christi) betekent dat ook wij op een fundamentelere wijze 

onszelf kunnen worden. Ook wij zouden het dan immers aandurven om ons te associëren met de 

gemarginaliseerde medemens, waardoor wij op onze beurt onze identiteit niet zomaar opofferen aan 

een zogezegd "paradijs" van sociaal aanvaardbare "niet marginale" imago's. De evangeliën 

verwoorden, in een tweede beweging, de paradoxale uitwerking van deze Imitatio Christi: "Wie zijn 

leven verliest omwille van Mij [Jezus, die staat voor "de sociaal uitgestotene"] zal het redden…" 

Precies omdat de apostelen zich door de verrijzenis van Jezus op een onnavolgbare wijze 

bemind weten, zijn ze beter in staat om ook (uitgestoten) anderen te beminnen, waardoor die op 

hun beurt beter in staat zijn om anderen te beminnen, etc. Deze dynamiek, deze "spirit", deze 

"(Heilige) Geest" kan verhinderen dat wij als een "Kaïn" nog langer de moordenaar of uitstoter zijn 

van onze "Abel". Een Kaïn die zich bemind weet, zal zijn medemens niet haten, en zal God – 

authentieke Liefde ("Agapè") – kennen. De eerste brief van Johannes is veelzeggend in dit verband. 

Twee citaten: 

 

Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Iedereen die liefheeft is uit God 

geboren, en kent God. De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde. 

 

Dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt: dat wij elkaar moeten liefhebben. Wij mogen 

niet zijn zoals Kaïn, die een kind van de boze was en zijn broer vermoordde. En waarom vermoordde 

hij hem? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer goed. Broeders en zusters, wees 

niet verwonderd als de wereld u haat. Wij zijn overgegaan van de dood naar het leven; wij weten 

het, omdat wij onze broeders liefhebben. De mens zonder liefde is nog in het gebied van de dood. 

Ieder die zijn broeder haat, is een moordenaar, en u weet dat een moordenaar het eeuwig leven niet 

blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben wij geleerd van Jezus: Hij heeft zijn leven voor ons 

gegeven.  

 

De voltooiing van de liefdesdynamiek vanuit Jezus van Nazaret zou de redding van onze 

mensenwereld betekenen. Vandaar dat deze Jezus "Messias" of "Christus" wordt genoemd, hij die 

"gezalfd" is tot "Redder" van de mensheid. Alleen blijft onze wereld onvoltooid (het is niet omdat 

"Kaïn" een tweede kans krijgt dat hij ze ook altijd grijpt). Christenen geloven dat er een dimensie is 

("niet gebonden aan de criteria van deze wereld") waarin een gebroken mensheid niettemin 

verzoend kan geraken, en waarin God – die Liefde (Agapè) is – "alles in allen" zal zijn.  
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Doorheen de evangeliën en de tradities die eraan ontspruiten, kunnen we – volgens het 

christelijke verhaal – nu reeds de persoonlijkheid van Jezus, de Christus, gewaarworden (zie 

bijvoorbeeld Albert Einstein hierover: "As a child I received instruction both in the Bible and in the 

Talmud. I am a Jew, but I am enthralled by the luminous figure of the Nazarene… No one can read the 

Gospels without feeling the actual presence of Jesus. His personality pulsates in every word…" – 

vertaling: "Als kind werd ik onderwezen in zowel de Bijbel als de Talmoed. Ik ben een jood, maar ik 

ben betoverd door de verlichte figuur van de Nazareeër… Niemand kan de evangeliën lezen zonder de 

feitelijke aanwezigheid van Jezus te voelen. Zijn persoonlijkheid zindert doorheen ieder woord…"; 

verschenen in Saturday Evening Post, 26 oktober 1929). Dat betekent dat we nu reeds onszelf 

kunnen bekijken en ervaren door de ogen van een Wezen dat ons aanvaardt zoals we zijn (en ons 

aldus "schept"), zodat we op een liefdevolle, niet hooghartige noch onzekere wijze naar de wereld 

kunnen toestappen – zelfs als die wereld ons aanvankelijk schijnt uit te spuwen.  

 

Het volgende verhaal over de Sikh-vrouw Balpreet Kaur illustreert op een schitterende wijze 

de dynamiek van de navolging van Christus en van de Liefde die in hem openbaar wordt: 

http://erikbuys.wordpress.com/2013/05/07/powerfully-vulnerable/. Het toont al meteen aan dat de 

genadige tegenwoordigheid van de Liefde van Christus niet noodzakelijkerwijs gebonden is aan 

contexten waarin zijn naam expliciet beleden wordt (soms zelfs integendeel!).  

Woorden uit een gebed (zie volgende bladzijde voor een Engelstalige weergave) dat 

toegeschreven wordt aan Franciscus van Assisi (1181-1226), vormen een passende samenvatting van 

de uitdaging die het christelijke verhaal  aan de mensheid stelt:  

 

Zorg ervoor dat ik er niet naar streef om bemind te worden, maar dat ik ernaar streef om te 

beminnen… 

 

http://erikbuys.wordpress.com/2013/05/07/powerfully-vulnerable/
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7 DE GRATIE VAN HOEREN 
 

"… de hoeren zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God." 

 

Wat een verontrustende figuur… Jezus verklaart openlijk dat de tollenaars en prostituees – 

prototypes van "zondaars" – het koninkrijk van God eerder betreden dan de hogepriesters en de 

oudsten van het volk.  

  

 De hogepriesters en de oudsten hebben een positief zelfbeeld. Ze krijgen erkenning van en 

staan in hoog aanzien bij het gewone volk. Dat denken ze toch. Ze hebben zelfs een religieuze en 

sociale status die misschien wel de erkenning waard is van "De Ene" (God). Daar gaan ze toch van 

uit. En dan komt plotseling die Jezus van Nazaret hun wereld binnenwandelen. Hij zegt hun eigenlijk 

dat ze "high" zijn van een grote illusie. Hij zegt hun de waarheid. En hij weet dat ze, diep vanbinnen, 

wel weten wat de waarheid is. De manier waarop Jezus die waarheid verkondigt, laat weinig aan de 

verbeelding van zijn gesprekspartners over. 

 

Matteüs 21, 28-32: 

 

Jezus sprak tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: 'Wat denkt u van het volgende? Iemand 

had twee zonen. Hij zei tegen de een: "Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk." De zoon 

antwoordde: "Ik wil niet," maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man 

precies hetzelfde. Die antwoordde: "Ja, vader," maar ging niet. Wie van de twee heeft nu de wil van 

zijn vader gedaan?' Ze zeiden: 'De eerste.' Daarop zei Jezus: 'Ik verzeker u: de tollenaars en de hoeren 

zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God. Want Johannes koos de weg van de 

gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook 

al zag u dat, u hebt u niet willen bedenken en hem alsnog willen geloven.' 

 

Zoals zo vaak vertelt Jezus een verhaal om zijn punt te maken. Deze keer vertelt hij over een 

vader en twee zonen. Om kort te gaan: de tweede zoon is een hypocriet terwijl de eerste het 

slachtoffer wordt van die hypocrisie. Natuurlijk zal de vader denken dat de tweede zoon in de 

wijngaard heeft gewerkt en hem erom waarderen, terwijl het zijn andere zoon is die al het werk 

verzette. Met andere woorden, de tweede zoon zal de erkenning krijgen die eigenlijk voor de eerste 

zoon is.  
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 Behalve het verhaal van Kaïn en Abel weerklinkt er een ander verhaal over twee broers in 

deze gelijkenis van Jezus, alweer uit het boek Genesis: het verhaal over Jacob die zich op een 

bedrieglijke wijze meester maakt van de zegen van zijn vader Isaak. Deze zegen was normaal 

voorbehouden voor Jacobs broer Esau, de eerstgeborene. In het Genesisverhaal (Gen 27, 1-46) krijgt 

Jacob ("hij die de hiel grijpt" – een Hebreeuws gezegde voor "hij maakt van de gelegenheid gebruik" 

of "hij bedriegt") bescherming. Zoals bekend wordt Jacob later "Israël", vader van het Joodse volk.  

 Door te verwijzen naar het verhaal van hun voorvader Jacob bekritiseert Jezus impliciet hoe 

Israël geneigd is om zijn identiteit en samenleving op te bouwen. Jezus bekritiseert sociale systemen 

die gebaseerd zijn op de uitsluiting van anderen door rivaliteit en hypocrisie. Deze kritiek is tegelijk 

algemeen en persoonlijk. Jezus suggereert met zijn gelijkenis dat de hogepriesters en de oudsten zijn 

zoals de tweede zoon. Met andere woorden, hij vertelt hun dat ze hypocrieten zijn! Hij impliceert 

ook dat de tollenaars en de hoeren zijn zoals de eerste zoon: ze zijn slachtoffers van de hypocrisie 

van de hogepriesters en de oudsten. 

 Natuurlijk hebben de hogepriester en de oudsten – als notabelen van de Joodse 

gemeenschap – te maken met de tollenaars, maar om hun imago te beschermen zullen ze elke 

affiniteit ontkennen met "die collaborateurs van het Romeinse Rijk die geld aftroggelen van hun 

Joodse volksgenoten en zich daarbij nog eens, op bedrieglijke wijze, verrijken…" De realiteit van de 

situatie is natuurlijk niet zo zwart/wit. Het is niet verwonderlijk dat sommige hogepriesters en 

oudsten even corrupt of nog corrupter blijken dan de tollenaars zelf. There is low life in high places. 

[AUDIO SONG TIP: Low Life in High Places van Thunder]. 

 

 Wat de prostituees betreft: Jezus suggereert dat ook zij te lijden hebben onder hypocrisie. 

Inderdaad, wanneer ze een klant in het openbaar ontmoeten, dan zal die klant iedere link met hen 

ontkennen. Hun klant, zij het een hogepriester, een oudste of iemand anders, zou kunnen zeggen "Ik 

ken die vrouw niet!" om zijn reputatie bij het gewone volk te beschermen. De prostituee heeft 

eigenlijk geen andere keuze dan op voorhand de hypocrisie van haar klanten te vergeven. Het is een 

onderdeel van het spel dat ze gedwongen is te spelen. Anders zou ze immers al haar klanten 

verliezen. She plays forgiveness. [AUDIO SONG TIP: When You Were Young van The Killers]. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=7oGfS2QodCM
http://www.youtube.com/watch?v=ff0oWESdmH0
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In het licht van de eerder beschreven Imitatio Christi valt misschien te begrijpen waarom 

Jezus beweert dat de tollenaars en de hoeren "dichter bij het koninkrijk van God" aanleunen en de 

gerechtigheid verkondigd door Johannes de Doper. Zij ondervinden uit eerste hand hoe 

mechanismen van sociale uitsluiting gemeenschappen toelaten om zichzelf te structureren. Ze 

begrijpen de onrechtvaardigheid van vele sociale systemen. Ze beseffen dat acties tegen die 

onrechtvaardigheid te maken hebben met het kiezen van de kant van de outcasts. "Bekering" heeft 

dan ook te maken met de erkenning dat je zelf een deel bent van het sociale spel dat gespeeld wordt 

ten koste van anderen, en met de bereidheid om daar iets aan te veranderen. Het betekent "een 

leven verliezen/verlaten dat gericht is op het verwerven van een sociaal aanvaardbaar 

imago/profiel/statuut" in het belang van "de uitgesloten ander" – het gevolg daarvan is dat je "je 

leven wint" (omdat je niet langer jezelf verliest aan de "afgodendienst van het sociale succes"). 

Jezus zelf kiest altijd de zijde van de uitgesloten anderen en begrijpt op een radicale wijze de 

verborgen waarheid achter onze sociaal bemiddelde identiteiten. Daarom zegt hij, na alweer een 

parabel (van de wijnpachters) in hetzelfde hoofdstuk van het evangelie van Matteüs (Mt 21, 42):   

 

De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, 

wonderbaarlijk is het om te zien. 

 

Later zal over Jezus zelf gezegd worden dat hij "de afgekeurde steen" is die "hoeksteen" 

werd. 
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Omdat Jezus bereid is om de positie van de sociale outcast op zich te nemen, heeft hij ook 

gelijk als hij de paradox van het Evangelie afkondigt (Mt 16, 25-26): 

 

Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen. Wie zijn leven verliest vanwege Mij, zal het vinden. Want 

wat zal het een mens baten als hij de hele wereld wint, maar zichzelf schade toebrengt? 

 

 Jezus leeft vanuit de Liefde van "de Ene" die "anders dan mens" is en daardoor is Jezus' 

zelfconcept niet afhankelijk van de sociaal bemiddelde afgoderijen van deze wereld. Zijn zelfrespect 

is niet afhankelijk van het respect dat hij krijgt van andere mensen en daardoor kan hij het opnemen 

voor de maatschappelijke outcasts. 

 Als je Jezus navolgt en de zijde kiest van wie sociaal wordt uitgesloten, dan zijn er twee 

mogelijkheden: ofwel zullen andere mensen – naar jouw voorbeeld – uiteindelijk barmhartigheid 

betonen voor wie uitgesloten wordt, ofwel zullen ze ook jou uitsluiten en opofferen. Jezus is bereid 

om dit laatste risico te lopen omdat de liefde voor zijn naaste sterker is dan de angst om zelf een 

slachtoffer te worden. Hij weigert om zichzelf op te offeren aan een sociaal aanvaardbaar imago ten 

koste van anderen. Op geen enkele manier is hij een masochist. Jezus gelooft dat zijn Vader – Liefde 

– "barmhartigheid wil, en geen offer" (Mt 9, 13). Daarom kan Jezus inderdaad "anderen redden" 

maar "kan hij zichzelf niet redden" als hij gearresteerd en gekruisigd wordt (Mt 27, 39-41). Als hij een 

burgeroorlog zou ontketenen, dan zouden anderen omwille van hem geofferd worden, en dan zou 

hij niet langer gehoorzamen aan de roeping van de Liefde.     

  

 Zoals geweten imiteert Petrus Jezus aanvankelijk niet. Petrus bezwijkt onder de angst om 

een sociale outcast te worden nadat Jezus is gearresteerd (zie verder de fragmenten uit Mt 26). 
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Petrus ontkent elke verwantschap met Jezus omdat hij zelf een slachtoffer vreest te worden. Als 

Petrus het daarentegen zou opgenomen hebben voor Jezus, dan zou Petrus op een fundamentelere 

wijze voor zichzelf gekozen hebben. Hij zou zichzelf dan immers niet "verloren" hebben aan een 

sociaal aanvaardbare reputatie. In het verliezen van de macht en de controle over de mogelijks 

verdere reacties van zijn omgeving ten voordele van Jezus (die staat voor alle outcasts), zou Petrus 

zichzelf "vinden". Inderdaad geldt wat Jezus eerder beweert (Mt 16, 25b – NBV): "Wie zijn leven 

verliest omwille van Mij, zal het behouden." 

 Niettemin, zoals de cliënt van een hoer zou zeggen "Ik ken die vrouw niet!" om zijn reputatie 

te beschermen, zegt Petrus "Ik ken die man niet!" om zijn positie in de samenleving veilig te stellen.  

 Tegelijk, zoals de hoeren de hypocrisie van hun klanten vergeven, vergeeft ook Jezus de 

hypocrisie van Petrus op voorhand. Het realiteitsbesef van Jezus is bijzonder scherp en, zoals steeds, 

doorprikt hij ook nu de narcistische illusies die een medemens – in dit geval Petrus – over zichzelf 

koestert: Petrus is niet de held die hij denkt te zijn. Maar in tegenstelling tot de hoeren heeft Jezus 

natuurlijk de keuze om Petrus eventueel niet te vergeven – wat zijn vergeving een waarachtiger 

daad van genade maakt.  

  

 Hoe het ook zij en hoe eigenaardig het ook klinkt, Matteüs maakt duidelijk dat de genade 

van Jezus inderdaad te maken heeft met de genade – de "gratie" – van "hoeren". De evangelist 

knutselt bewust een genealogie van Jezus in elkaar (in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie) die 

vier vrouwen met een dubieuze reputatie uit de Hebreeuwse Bijbel vermeldt. Tamar en Rachab 

staan bekend als prostituees, Ruth is een verleidster en Batseba – "de vrouw van Uria" – is een 

overspelige.  

 Misschien heeft de eerste stap naar de gerechtigheid van "het koninkrijk van Liefde (Agapè)" 

wel te maken met de bekentenis dat onze identiteiten vaak bestaan bij gratie van wie we neigen te 

verachten… Daarmee stappen we alvast in de voetsporen van Petrus, op weg naar een meer 

volkomen metanoia (bekering).  

 Hierna volgt nog het verhaal over de verloochening van Petrus, om ten slotte te eindigen 

met een intussen gekende schematische voorstelling van de zojuist besproken situaties uit het 

Matteüsevangelie.  

 

Matteüs 26, 31-35: 

 

Onderweg zei Jezus tegen zijn leerlingen: 'Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat 

geschreven: "Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden." 
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Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea.' Petrus zei daarop tegen 

hem: 'Misschien zal iedereen u afvallen, ik nooit!' Jezus antwoordde hem: 'Ik verzeker je: deze nacht 

zul je, nog voor de haan gekraaid heeft, mij driemaal verloochenen.' Petrus zei: 'Al zou ik met u 

moeten sterven, verloochenen zal ik u nooit.' Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij. 

 

Matteüs 26, 69-75: 

 

Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: 'Jij hoorde 

ook bij die Jezus uit Galilea!' Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: 'Ik weet 

niet waar je het over hebt.' Toen hij wilde weggaan naar het poortgebouw, zag een ander meisje 

hem. Ze zei tegen de omstanders: 'Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!' En opnieuw ontkende hij 

en zwoer: 'Echt, ik ken de man niet!' Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: 'Jij 

bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.' Daarop begon hij te vloeken en hij 

bezwoer hun: 'Ik ken die man niet!' En meteen kraaide er een haan. Toen herinnerde Petrus zich wat 

Jezus gezegd had: 'Voordat er een haan gekraaid heeft, zul je mij driemaal verloochenen.' Hij ging 

naar buiten en huilde bitter. 

 

 

(De verloochening van Petrus, Caravaggio, 1610)
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ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 3 (ZM3): SCHAAMTE 

HOGEPRIESTERS EN OUDSTEN TEGENOVER HOEREN EN TOLLENAARS
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ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 3 (ZM3): SCHAAMTE 

PETRUS TEGENOVER JEZUS
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8 PLEASANTVILLE (GARY ROSS, 1998) EN BIJBELS FEMINISME 
 

[Zie ook: https://erikbuys.wordpress.com/2015/05/16/pleasantville-and-biblical-feminism/]  

 

Pleasantville (Gary Ross, 1998) is een film over de tweeling David en Jennifer die op een miraculeuze 

wijze terecht komen in Davids favoriete tv-show, Pleasantville, en daar Bud en Mary Sue Parker 

worden. Aanvankelijk is alles, ook letterlijk, heel zwart/wit in hun nieuwe wereld. Het leven is heel 

voorspelbaar, iedere burger heeft een duidelijk gedefinieerde rol en zelfs de wegen zijn als de 

dagelijkse routine: ze gaan in een cirkel. Er bestaat niets buiten de gesloten wereldorde van de jaren 

1950 in het kleine stadje Pleasantville. 

 

 

 

  

Beetje bij beetje beginnen de dingen echter te veranderen met de komst van David/Bud en 

Jennifer/Mary Sue. Sommige inwoners wijken af van hun normale activiteiten en veranderen van 

zwart, grijs en wit geportretteerde figuren naar "technicolor" mensen. Bill Johnson, bijvoorbeeld, 

Bud's baas in het restaurantje waar hij werkt, ontdekt zijn creativiteit en artistieke vrijheid als 

schilder. Andere burgers worden gretige lezers en verwerven de wijsheid om zich dingen in te 

beelden "buiten Pleasantville". Op het einde gaat de weg niet meer in een cirkel maar blijft hij 

https://erikbuys.wordpress.com/2015/05/16/pleasantville-and-biblical-feminism/


74 
 

"rechtdoor gaan". Dit betekent dat het leven niet langer voorspelbaar is, de toekomst open is en dat 

individuen meer kansen, alsook verantwoordelijkheden, krijgen om hun eigen levensproject vorm te 

geven. Met andere woorden, de inwoners van Pleasantville verlaten een cyclisch wereldbeeld dat 

gericht was op het behoud van een orde die ingesteld was door "hogere machten". Nog anders 

geformuleerd, ze gaan van een oude mythische opvatting over tijd als "cyclisch" naar een joodse en 

christelijke "lineaire" opvatting over tijd: in plaats van een leven te leiden volgens het zogenaamde 

scenario van "de machten die het voor het zeggen hebben" worden mensen bevrijd om hun eigen 

verhaal te schrijven. 

 

 

 

 

 

Onder andere Thomas Cahill schreef een heel interessant boek over deze shift: The Gifts of 

the Jews – How a Tribe of Desert Nomads Changed the Way Everyone Thinks and Feels (Nan A. 

Talese/Doubleday, 1999). Van de cover: The Gifts of the Jews reveals the critical change that made 

western civilization possible. Within the matrix of ancient religions and philosophies, life was seen as 

part of an endless cycle of birth and death; time was like a wheel, spinning ceaselessly. Yet somehow, 

the ancient Jews began to see time differently. For them, time had a beginning and an end; it was a 

narrative, whose triumphant conclusion would come in the future. From this insight came a new 

conception of men and women as individuals with unique destinies – a conception that would inform 

the Declaration of Independence – and our hopeful belief in progress and the sense that tomorrow 

can be better than today. 

 

 Aan de andere kant schijnt een gevoel van stabiliteit en zekerheid voor altijd verloren met de 

komst van de lineaire geschiedenisopvatting. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de verschrikte 

http://thomascahill.com/books/the-gifts-of-the-jews-tr
http://thomascahill.com/books/the-gifts-of-the-jews-tr
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gemeenschap van Pleasantville aanvankelijk probeert om de nieuw gevonden creativiteit en de 

individuele vrijheden te onderdrukken: boeken worden verbrand, rock-'n-roll muziek wordt 

verboden, schilders moeten zich beperken tot zwart, wit en grijs, "gekleurde" mensen worden 

gescheiden van anderen en seksualiteit, in het bijzonder de vrouwelijke, wordt als "ongepast" 

beschouwd. Beproefde recepten in de geschiedenis van de mensheid…   
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 Het zijn vooral de vrouwen die de status quo van de patriarchale samenleving van 

Pleasantville in vraag beginnen te stellen. In navolging van Mary Sue (een krachtig "mimetisch 

model") nodigen meisjes hun vriendjes uit in de tuin van "Lover's Lane" om hun seksualiteit te 

verkennen. Bud imiteert op zijn beurt zijn zus: hij neemt zijn liefje Margaret mee op een date naar 

Lover's Lane. 

 Daar krijgt Bud een appel van zijn vriendinnetje. Later verwijt de zogenaamde deus ex 

machina van de film – een mysterieuze TV-reparateur die David en Jennifer in Pleasantville bracht – 

hem dat hij van die appel at en roept hem toe dat hij "het niet verdient om in dit paradijs te leven". 

Dit is natuurlijk een nogal opzichtige en goedkope persiflage van het verhaal in Genesis over de tuin 

van Eden en de zondeval. De film werpt daarmee niettemin de vraag op of de joods-christelijke 

traditie onderdrukkende patriarchale systemen bevestigt. Het verhaal van de verdrijving uit de tuin 

van Eden portretteert uiteindelijk immers wel de vrouw, Eva, als de eerste die zich overgeeft aan een 
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ongepaste begeerte. Ze doet bovendien haar man Adam zondigen, waarna ze beiden uit Eden 

verbannen worden. De boodschap van dit verhaal aangaande vrouwen lijkt daarmee duidelijk: zoals 

haar Griekse tegenhanger Pandora brengt ook Eva problemen met haar vrouwelijke 

nieuwsgierigheid. Tot zover de joodse kritiek op archetypische mythische structuren, lijkt het wel… 

 

 René Girard helpt ons om te begrijpen waarom vrouwen gemakkelijk als onruststokers 

worden afgeschilderd en hoe zij, meer in het bijzonder dan (seksueel) geëmancipeerde vrouwen, 

zondebokken worden – onterecht verantwoordelijk gesteld voor allerlei kwaad in de wereld. De 

seksistische redenering gaat vaak als volgt. Geëmancipeerde vrouwen zijn niet langer financieel 

afhankelijk van hun echtgenoten. Daardoor kunnen ze gemakkelijker van hen scheiden. 

Echtscheidingen hebben mogelijks een negatieve impact op de geest van kinderen en jongeren. Die 

verliezen misschien de geborgenheid van een "thuis". Vandaar dat jeugddelinquent gedrag kan 

toenemen naarmate jongeren zich in bendes verenigen om een gevoel van eigenwaarde en een 

identiteit te creëren. Aldus wordt de stabiliteit van de samenleving in zijn geheel bedreigd door 

vrouwen die weigeren om trouw te blijven aan de man aan wie ze waren uitgehuwelijkt. Meer nog, 

seksueel onafhankelijke vrouwen kunnen rivaliteit opwekken tussen mannen, wat alweer de interne 

cohesie van een gemeenschap in het gedrang brengt. Kortom, seks (eros) kan leiden tot dood 

(thanatos). 

 

Om zulke potentiële problemen te vermijden, hebben patriarchale samenlevingen de neiging 

om de vrijheid van vrouwen te onderdrukken. Dit betekent dat vrouwen moeten boeten voor de 

mogelijke rivaliteit tussen mannen en voor het gebrek aan verantwoordelijkheid van andere leden 

van de samenleving. In plaats van de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen rivaliserende en 

zelfs gewelddadige verlangens, beschuldigen patriarchale mannen vrouwen voor hun eigen gedrag. 

En in plaats van meer verantwoordelijkheid te nemen als ouder hebben patriarchale mannen ook de 

neiging om vrouwen verantwoordelijk te stellen als hun nageslacht op het slechte pad terecht komt. 

Vandaar dat vrede en orde in de samenleving, volgens het patriarchale systeem, alleen verwezenlijkt 

kunnen worden als vrouwen hun plaats kennen. Met andere woorden, vrouwen en hun vrijheid 

worden op een gewelddadige wijze geofferd om "peis en vree" te creëren.  

 

 Zoals gezegd schijnt het verhaal over de tuin van Eden en de zondeval (het derde hoofdstuk 

van het boek Genesis) deze zienswijze te ondersteunen, en schijnt het de sacrificiële structuur van 

de patriarchale samenleving te bevestigen. Meer in het bijzonder schijnt het verhaal (vrouwelijke) 

seksualiteit als taboe te beschouwen. Eva nodigt Adam uit "om te eten van de vruchten" van "de 
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Boom van Kennis" in een "paradijselijke tuin". In de oude culturen van het Nabije Oosten staan 

tuinen symbool voor seksualiteit, en in het bijzonder voor vrouwelijke seksualiteit. Het Hooglied, 

bijvoorbeeld, een van de kleinste boeken van de Hebreeuwse Bijbel, laat in die zin een jonge vrouw 

spreken in een dialoog met haar geliefde jongen. Op een bepaald ogenblik nodigt ze haar geliefde uit 

"om in haar tuin te komen en haar zoete vruchten te proeven". Duidelijker kan een boodschap niet 

zijn… Bovendien heeft het werkwoord "kennen" in het Hebreeuws een erotische connotatie. 

"Iemand (leren) kennen" heeft te maken met "intieme wijsheid", met "inzicht verwerven" in de zin 

van "doordringen in" iets (zoals de man "doordringt" bij de vrouw). Eten van de "Kennisboom" en 

nadien ontdekken dat je "naakt" bent, draagt bijgevolg natuurlijk bij tot de interpretatie van het 

verhaal als een verhaal over de overtreding van het taboe op seksualiteit en de vrouwelijke begeerte 

naar "kennis". Opnieuw is het niet verwonderlijk dat de burgers van Pleasantville vrouwen vrezen 

die "naar de bibliotheek gaan", "denken" en het initiatief nemen om naar Lover's Lane te gaan… 

Vrouwen zouden niet te slim mogen worden, want "sluwe" vrouwen zijn moeilijker te controleren… 

Het derde hoofdstuk van Genesis schijnt, nogmaals, het zoveelste seksistische verhaal dat deze 

boodschap uitdraagt.  

 Er gebeurt evenwel iets eigenaardigs als het derde hoofdstuk van Genesis vergeleken wordt 

met het reeds vermelde Hooglied. Op een gegeven ogenblik klaagt de jonge vrouw over de taboes 

van de patriarchale samenleving. Ze ging op zoek naar haar geliefde maar werd tegengehouden door 

"de wachters van de stad". Die straften haar op een gewelddadige manier omdat ze een intieme 

relatie met een man ontwikkelde buiten haar familie of buiten de geritualiseerde context van – 

bijvoorbeeld – een huwelijk. Daarop verzucht ze uiteindelijk (Hl 8,1): "Was je maar mijn broer, 

gevoed aan de borsten van mijn moeder! Dan kon ik je kussen als ik je op straat ontmoette en 

niemand zou er aanstoot aan nemen!" Het Hooglied geeft het woord aan het slachtoffer van 

patriarchaal geweld en laat het reageren tegen de reguliere patriarchale orde. Een vergelijking 

tussen Eva in Genesis en de jonge vrouw in het Hooglied kan een nieuw licht werpen op de manier 

waarop de emancipatie van vrouwen in het verhaal van Pleasantville verschijnt vanuit een Bijbels 

perspectief (zie voor de volledige teksten uit Genesis en het Hooglied: www.willibrordbijbel.nl).     

http://www.willibrordbijbel.nl/
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GENESIS 3 
 

 Het verlangen van een vrouw (Eva): 
 

één worden met iemand anders (God) 
 

= man uitnodigen om "vruchten te eten van de Boom van Kennis" 

in de "tuin (van Eden)" (Genesis 3, 6) 

 
De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit, ze waren een 

lust voor het oog, en ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou 

schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf ook wat aan haar man, 

die bij haar was, en ook hij at ervan. 

 

 
Scène uit Pleasantville: Margaret biedt Bud een appel aan – en hij eet ervan… 

 
 
 
 
 
 

HOOGLIED 
 

 Het verlangen van een vrouw: 
 

één worden met iemand anders (haar minnaar) 
 

= de jongen uitnodigen om haar te "leren" en 

"de vruchten uit haar tuin te plukken" (Hl 4, 16 & 8, 2) 

 
Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind! Waai door mijn hof, laat zijn balsems 

geuren. Mijn lief moet in zijn hof komen, laat hij daar zijn zoete vruchten proeven. 

 

 

 

 
Scène uit Pleasantville: Bud en Margaret in de tuin van Lover's Lane... 
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 Reactie tegen een CRISIS VAN ORDE: 
 

GOD plaatst 
 
 de cherubs en het vlammende zwaard die de weg bewaken… 

  (Gen 3, 24) 
 
En nadat God, de Heer, de mens had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de 

tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij 

moesten de weg naar de levensboom bewaken. 

 

 
 
In Pleasantville ontvangt Bill Johnson een boek – "The World of Art" – van Bud en 
deze "Verdrijving uit de Tuin van Eden" door Masaccio is een van de eerste 
schilderijen die hij ziet. 
 
 
 
 

 
 

 Reactie tegen een CRISIS VAN ORDE: 
 

DE PATRIARCHALE SAMENLEVING plaatst 
 

de wachters van de muren… 
(Hl 5, 7) 

 
De wachters vonden mij op hun ronde door de stad. Ze sloegen mij, ze 

verwondden mij, ze rukten mij de sluier af, de wachters van de muren. 

 

 
 
Scène uit Pleasantville: Betty, de "gekleurde overspelige vrouw", wordt lastig 
gevallen door Whitey en zijn kompanen – die goed in de gaten houden wat er 
allemaal gebeurt in het stadje… 
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 De vraag naar aanleiding van deze vergelijking is of de God van het verhaal uit Genesis zich 

aan de zijde schaart van de wachters die de patriarchale samenleving ondersteunen en die (seksueel) 

geëmancipeerde vrouwen aanranden. Op het eerste gezicht lijkt dat het geval. Niettemin, het 

Hooglied geeft het slachtoffer van patriarchaal geweld de kans om zich uit te spreken tegen deze 

vorm van discriminatie.  

 Om een vollediger begrip te krijgen van wat eigenlijk veroordeeld wordt in het 

Genesisverhaal, moet dit verhaal in de bredere context van het boek Genesis gesitueerd worden. 

Gelezen tegen deze achtergrond en het verhaal dat er onmiddellijk op volgt (het verhaal over Kaïn en 

Abel), luidt de conclusie dat Eva niet veroordeeld wordt omdat ze een vrouw is, maar omdat ze het 

verschil tussen zichzelf en een ander ("de Heer God") niet kan respecteren – precies zoals Kaïn het 

verschil tussen zichzelf en een ander ("Abel") niet kan respecteren. Beide verhalen veroordelen een 

angstig type van jaloezie en zelfs ressentiment! In het geval van de confrontatie tussen de jonge 

vrouw en haar aanranders in het Hooglied is het duidelijk dat haar aanvallers geleid worden door 

afgunst, ressentiment en angst. Dus Bijbels gezien, althans vanuit dit specifieke, zojuist ontwikkelde 

standpunt, zijn zij het van wie de daden veroordeeld zouden worden. De wachters vrezen de 

emancipatie van de vrouw omdat dit kan betekenen dat vrouwen niet langer gehoorzamen aan de 

man aan wie ze zijn uitgehuwelijkt – wat heel beangstigend is voor de status en het gevoel van 

eigenwaarde van patriarchale mannen. Zeer waarschijnlijk verafschuwen hun echtgenotes ook de 

geëmancipeerde vrouw, terwijl ze heimelijk haar leven benijden maar hun eigen situatie niet durven 

te verlaten omdat ze angst hebben om sociaal gesanctioneerd te worden. 

  

 De volgende bladzijden karakteriseren beide verhalen vanuit de intussen bekende schema's…  
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ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 1 (ZM1): AUTO-AGRESSIE 

HET VERHAAL OVER EVA
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ZONDEBOKMECHANISME – TYPE 3 (ZM3): RESSENTIMENT 

HET HOOGLIED

 

PATRIARCHALE 
SAMENLEVING 

JONGE, 
VRIJGEVOCHTEN 

VROUW 
| 

WACHTERS EN 

"BRAVE" 
ECHTGENOTES 

PATRIARCHALE 
SAMENLEVING 

JONGE, 
VRIJGEVOCHTEN 

VROUW 
| 

WACHTERS EN 
"BRAVE" 

ECHTGENOTES 



84 
 

 
(Lied der Liederen – Hooglied – , Rothschild Mahzor, 15

de
 eeuw)
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De evangeliën tonen hoe Jezus van Nazaret eveneens de zijde kiest van de vrouw als mogelijk 

slachtoffer van patriarchaal geweld. Meer specifiek in Johannes 8, 1-11, wanneer hij geconfronteerd 

wordt met een vrouw die op overspel is betrapt:   

 

Jezus ging naar de Olijfberg, en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam 

naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de 

Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden 

tegen Jezus: 'Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt 

ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?' Dit zeiden ze om hem op de proef 

te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de 

grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is, laat die als 

eerste een steen naar haar werpen.' Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden 

gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het 

midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?' 

'Niemand, heer,' zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet,' zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet 

meer.' 

 

 Jezus verhindert de vestiging van een orde die gebaseerd is op offers door mensen te laten 

nadenken over hun eigen verlangens en "overtredingen" – die van dezelfde aard kunnen zijn als die 

van de overspelige vrouw. Alweer: Jezus gelooft dat God "barmhartigheid, geen offers" (Mt 9, 13) 

verlangt. 

 

(Christus en de overspelige vrouw, Vasily Polenov, 1887) 
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Het is opvallend dat Jezus de vrouw die reeds overspel pleegde op een milde manier 

benadert, terwijl hij mannen die nog maar denken aan overspel streng veroordeelt (Mt 5, 27-30):  

 

Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: "Pleeg geen overspel." En ik zeg zelfs: iedereen die naar een 

vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je op 

de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je 

lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je 

rechterhand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter 

een van je lichaamsdelen verliezen dan dat heel je lichaam naar de Gehenna gaat. 

 

 Dit is Jezus' hyperbolische manier om een compensatie te bieden voor de dubbele standaard 

in patriarchale samenlevingen, waar overspelige mannen vaak al te gemakkelijk zichzelf 

rechtvaardigen als "slachtoffers" van "kwaadaardige, verleidelijke vrouwen" (die op hun beurt al te 

gemakkelijk veroordeeld worden binnen het patriarchale systeem). Los daarvan zijn er ook andere 

"feministische" trekken in het gedrag van Jezus. De situatie tussen Jezus, de menigte en de 

overspelige vrouw, zoals ze verhaald wordt in het evangelie van Johannes, bevat een subtiele 

aanwijzing voor een subversieve, anti-patriarchale interpretatie van het derde hoofdstuk in Genesis 

(Joh 8, 3): "De schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Jezus die op overspel betrapt 

was. Ze zetten haar in het midden…" Van de vrouw wordt gezegd dat ze "in het midden" staat. 

Vergelijk dit met Genesis 3, 3 – waar Eva de slang van antwoord dient: "God heeft alleen gezegd: Van 

de vruchten van de boom die midden in de tuin staat mag je niet eten; je mag haar zelfs niet 

aanraken; anders zul je sterven." Met andere woorden, Jezus wil de menigte verhinderen om te 

"raken" aan wat "in het midden" staat, zoals het personage God in het verhaal van Genesis wil 

verhinderen dat Adam en Eva eten van de boom "in het midden" van de tuin. In beide situaties 

symboliseert "raken aan wat in het midden staat" dat mensen zich laten leiden door afgunst, 

ressentiment en verlangen naar prestige. Telkens geldt daardoor ook dat ze niet langer in staat 

blijken om "de ander" te respecteren, en dat ze de verschillen tussen zichzelf en anderen willen 

uitwissen (door zichzelf of de ander te "doden").   

 

 In overeenstemming met Genesis roept Jezus op tot liefde voor de naaste en weigert hij 

offers om een "vrede" te vestigen. Vandaar dat hij zegt (Mt 10, 34-36): "Denk niet dat ik gekomen 

ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. 

Want ik kom een wig drijven tussen een man en zijn vader, tussen een dochter en haar moeder en 

tussen een schoondochter en haar schoonmoeder; de vijanden van de mensen zijn hun eigen 
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huisgenoten!" Jezus pleit hier niet voor gewelddadige conflicten, wel voor de mogelijkheid om 

onvermijdelijke spanningen en conflicten op een vruchtbare wijze aan de oppervlakte te laten 

komen. Dat Jezus niet voor geweld pleit, blijkt verderop in het evangelie. Op het moment van zijn 

arrestatie grijpt een van Jezus' leerlingen letterlijk naar het zwaard. Daarop zegt Jezus (Mt 26, 52): 

"Steek je zwaard terug op zijn plaats. Want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard 

omkomen." Het zwaard waarover Jezus eerder spreekt in het tiende hoofdstuk van Matteüs is dus 

niet het zwaard van "geweld". Het doet denken aan het zwaard op het einde van het Genesisverhaal 

over de zondeval: "Nadat God, de Heer, de mens had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin 

van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de 

levensboom bewaken." Dit zwaard is het symbool van een "leven" schenkende Liefde die verschillen 

schept en bewaart tussen mensen – verschillen van "kleur" en persoonlijkheid (een Liefde waardoor 

mensen "kleur durven te bekennen"), niet van "hiërarchie". Dit zwaard "vlamt" als de Liefde zelf.  

De jonge vrouw uit het Hooglied maakt een onderscheid tussen een leven vanuit "de 

vlammende liefde die onherroepelijke verschillen schept" en een leven in functie van "immer 

vergankelijke, elkaar opvolgende, duizendkoppige imago's" die sociaal succes moeten opbrengen – 

echte liefde is niet te koop:  

 

Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel aan je arm: want de liefde is sterk als de dood, met de 

onverbiddelijkheid van het dodenrijk sluit zij ieder ander buiten. Haar vonken zijn bliksemschichten, 

vlammen van de Heer. Geen stortvloed van water kan de liefde blussen, geen rivier spoelt haar weg. 

Al bood iemand alles wat hij bezit voor de liefde, men zou hem met verachting afwijzen. 
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 Telkens weer bekritiseert Jezus een vrede, orde en eenheid die gebaseerd zijn op de 

verdrijving van een gemeenschappelijke vijand (een "zondebok") en op dictatoriaal, onderdrukkend 

leiderschap (vaak van een "patriarch"). Hij maant mensen aan met de woorden "Heb je vijanden lief" 

(Mt 5, 44), wat natuurlijk conflicten veroorzaakt binnenin de groepen waartoe mensen behoren, 

maar wat tegelijk die mensen verhindert om een gemeenschap op te bouwen ten koste van bepaalde 

"geslachtofferde, gemeenschappelijke vijanden". Zijn "koninkrijk" – zijn manier om het sociale 

weefsel te organiseren – is jammer genoeg meestal inderdaad "niet van deze wereld" (Joh 18, 36), en 

daarom kan hij ook zeggen (Joh 14, 27): 

 

Vrede laat Ik jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Je 

moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. 

 

 Kortom, Jezus ijvert als Jood, in overeenstemming met de Schriften van het Joodse volk, voor 

een vrede die niet-gewelddadige conflicten mogelijk maakt (naarmate mensen "kleur bekennen" 

kunnen ze ook met elkaar botsen), terwijl hij weigert om een gemakkelijke "gewelddadige" vrede te 

vestigen die gebaseerd is op offers (de "Pax Romana" van zijn tijd, bijvoorbeeld).  

 

In Pleasantville, verhindert Bud de gemeenschap dat ze zijn moeder Betty verder 

veroordelen. Ze pleegde overspel en verliet haar echtgenoot George voor Bill Johnson, de eigenaar 

van het hamburgerrestaurant. Bill schilderde een naakte Betty op het uitstalraam van zijn restaurant, 

waarna een geagiteerde en geschandaliseerde menigte dat portret "stenigde". Zoals Jezus verhindert 

ook Bud verder geweld tegenover "de overspelige vrouw". Bud slaagt erin om mensen te laten inzien 

dat ze niet zo verschillen van Betty en andere "kleurlingen" – wat die mensen, paradoxaal genoeg, in 

staat stelt om de eigen levenskeuzes en "kleur" van eenieder te respecteren.  
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 Natuurlijk wordt het leven er niet eenvoudiger op als we elkaar trachten te respecteren 

zonder "gemakkelijke offers" te brengen of kwetsbare slachtoffers uit te sluiten. De maatschappij 

wordt complexer, de toekomst meer open en onzeker, maar ook interessanter, vruchtbaarder en 

creatiever. Het is zeker een uitdaging om in de voetsporen van Jezus te treden, om relaties toe te 

laten die gebaseerd zijn op een Liefde vanuit vrijheid, en niet op een angst voor straffen en het 

streven naar beloningen of compensaties. Hoe dan ook, is het niet beter om geëmancipeerde 

vrouwen te zien die bij hun mannen blijven uit liefde dan "slaven" die uit angst voor mogelijke sociale 

straffen bij hun echtgenoten blijven? In de woorden van 1 Joh 4, 18:  

 

De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. 

In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. 
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8.1 REACTIONAIR PLEASANTVILLE "IN 'T ECHT" – PART 1: EXTREMISTISCHE MOSLIMJONGEREN 

Onderzoek wijst uit dat de sociale en antropologische mechanismen die bijvoorbeeld aan seksisme 

ten grondslag liggen van doorslaggevender belang zijn dan zogezegd "religieuze" motieven. Dat blijkt 

onder andere bij extremistische moslimjongeren. Hierna volgen enkele artikels die dat aantonen.  

 

Uit De Standaard, 2 februari 2015 (Radicalisering dreigt vooral bij geïntegreerde jongeren, 

Politiek, p. 5): 

 

Marion Van San doet al enkele jaren beschrijvend onderzoek bij families van jongeren die naar Syrië 

zijn afgereisd, waardoor ze nauwe contacten heeft met zowat negentig betrokken gezinnen. Het gaat 

om heel diverse, vaak harmonieus levende families. Uit de contacten blijkt dikwijls de onmacht van 

de ouders om de radicalisering van hun kind terug te draaien. 

 

Van San voelt meer voor de stelling dat 'hoe beter jongeren geïntegreerd zijn, hoe groter de kans is 

dat zij radicaliseren'. De kinderen en kleinkinderen van immigranten zijn hier geboren en opgegroeid, 

en willen geaccepteerd worden. 'Het gevolg daarvan is dat zij hogere maatschappelijke 

verwachtingen hebben dan anderen en vaak gevoeliger zijn voor uitsluiting en (vermeende) 

discriminatie', schrijft Van San.  

 

Ze vindt bewijs voor die stelling in het feit dat geradicaliseerde jongeren voor hun radicalisering vaak 

erg 'westers georiënteerd' zijn, uitgaan, alcohol of drugs gebruiken, en zich later hebben bekeerd. In 

veel gevallen hebben ze hun school afgerond en is hun vriendenkring etnisch gemengd. 

 

Uit Knack, 14 januari 2015 (Chris Destoop, Het monster zit vanbinnen, p. 36-37): 

 

Achter het station in Den Haag is er de praktijk van de in Gent afgestudeerde psychotherapeut Ernst 

Kat, een bekeerling, die als 'islamitisch psycholoog' veel met geradicaliseerde jongeren werkt. 

'Wanneer ze de stap naar de jihad zetten, komen ze natuurlijk niet meer bij ons, maar we zien wel de 

voorstadia daarvan. Daaruit besluit ik dat een deel van de jihadisten zeker met ernstige psychische 

problemen kampt. Velen lijden aan paranoia. Ze wantrouwen de ander, zijn erg bezig met 

samenzweringstheorieën, voelen zich buiten de maatschappij vallen en hebben een overgevoeligheid 

ontwikkeld. Ik zie ook veel hypochondrie. Ze hebben vage lichamelijke klachten en denken 

voortdurend dat ze ziek zijn, hoewel de dokter geen oorzaak kan vinden. Het kan zich ook uiten als 
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een gigantische depressie. Zij zijn onbeweeglijk, voelen zich uitgerangeerd en zitten op een dood 

spoor. Wanneer ronselaars die psychisch kwetsbare jongeren een ordelijk model aanreiken zoals de 

jihad, kan dat erg aantrekkelijk zijn. Dan kan een snelle radicalisering volgen. Maar bij de meesten 

komt het gelukkig niet tot geweld. Ze keren het geweld tegen zichzelf.' 
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Uit Knack, 24 september 2014 (Han Renard, Voor Allah én het avontuur, p. 28-32):  

 

Ahmed El Kanouss (CDH) is schepen in Molenbeek, een straatarme Brusselse gemeente met een grote 

migrantenbevolking van vooral Marokkaanse afkomst. […]  

 

El Khanouss ziet twee manieren waarop jongeren radicaliseren. 'Sommigen veranderen totaal van 

houding. Ze worden ineens heel veeleisend tegenover de vrouwen in hun familie, zeker wat hun kledij 

betreft, en komen in opstand tegen hun ouders, die in hun ogen van de goddelijke waarheid zijn 

afgedwaald. Anderen vertonen tot de dag van hun vertrek geen enkel teken van radicalisering. Ze 

dragen merkkleding en gedragen zich zoals elke westerse jongere. Die stille radicalisering is nog veel 

verontrustender.' El Khanouss krijgt geregeld wanhopige ouders over de vloer. 'Hun zoon verdwijnt 

opeens en ze weten in eerste instantie niet waarheen.' 

 

Rachid Zegzaoui is een blogger van Marokkaanse origine uit Sint-Joost-ten-Node. […] Rachid ziet heel 

wat jongeren die de samenleving waarin ze zijn opgegroeid de rug toekeren. 'Tweede- en 

derdegeneratiemigranten geloven niet dat het leven van studeren, werken, pensioen voor hen is 

weggelegd en beschouwen hun ouders als sukkels. Ze beschuldigen hen ervan slaven van het Westen 

en de ongelovigen te zijn. Het is dus ook een generatieconflict, een revolte tegen de familie. Ouders 

zijn doodongerust maar begrijpen hun kinderen niet meer. Ze weten niet waar die op het internet 

mee bezig zijn, de verscheurdheid in veel moslimgezinnen is compleet. Jongeren verwerpen deze 

samenleving waarin ze zijn opgegroeid. Godsdienst stuurt hun leven: dat is de zin van hun bestaan. 

Maar de islam zoals zij die opvatten, wordt hier in België niet gepraktiseerd. Democratie is voor hen 

ook anti-islamitisch. Hun droom van vrijheid en gelijkheid, is die islamitische staat. Het ergste wat 

hen kan overkomen, is sterven als martelaar van Allah. Maar martelaren genieten onder moslims het 

grootste respect.' 

 

Zeguendi Khalil, de hoofdredacteur van het op de Marokkaanse gemeenschap gerichte tijdschriftje Le 

Maroxellois, is erbij komen zitten. Khalil heeft gedurende anderhalve maand zijn oor te luisteren 

gelegd bij een twintigtal Brusselse moskeeën in verband met de Syriëkwestie. Zijn conclusie is dat 

Brusselse imams jonge gelovigen in hun vrijdagpreken wel degelijk en nadrukkelijk waarschuwen 

tegen de jihad-ideologie, en de terreur van IS scherp veroordelen. 'Maar', zegt hij, 'uit onze rondvraag 

blijkt ook dat in tegenstelling tot enkele jaren geleden de rekrutering voor de jihad niet meer in de 

eerste plaats op straat of in de buurt van islamitische geloofshuizen gebeurt, maar hoofdzakelijk via 

het internet.' 
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De importimams uit Marokko en Turkije in Brussel begrijpen de jongeren niet, legt Khalil uit. Ze 

spreken hun taal niet, kennen hun cultuur niet en hebben geen flauw benul van Facebook of 

Whatsapp.  'De imams falen. En dus sprokkelen jonge moslims op zoek naar zingeving een eigen 

islam bij elkaar op jihadistische websites.' 

 

Wat we nodig hebben, weet Khalil nog, zijn positieve rolmodellen. Moslimjongeren die het op de een 

of andere manier gemaakt hebben, moeten extra in de verf worden gezet.  

 

De jonge islamoloog Jessika Soors is sinds enkele maanden aan de slag als 

deradicaliseringsambtenaar in Vilvoorde. […] Syriëstrijders rechtvaardigen hun vertrek weliswaar 

met het ideaal van de heilige oorlog, maar velen hadden tot kort voor hun radicalisering nauwelijks 

kaas gegeten van de islam en de Koran. 'Het zijn niet zelden religieuze analfabeten', zegt Soors.  

 

Voor het overige is het volgens Soors erg lastig om een robotfoto te maken van de typische 

Syriëstrijder. 'De redenen van vertrek verschillen sterk. Een persoonlijke crisis is soms de druppel, net 

zoals een groot gevoel van onbehagen of de zoektocht naar een zinvol leven.' Sommige jongeren 

halen wel degelijk hun inspiratie uit de Koran en uit morele verontwaardiging over de internationale 

politiek. 'Maar zodra je dat laagje ideologie eraf krabt, komen er toch vaak heel andere problemen 

aan het licht. Daar speelt IS ook op in. Ze bieden kwetsbare jongeren een gevoel van eigenwaarde en 

een allesomvattende identiteit.' 

 

De radicalisering van jonge mannen valt vaak samen met de pubertijd. 'Als je op zoek bent naar een 

manier om te rebelleren of om de aandacht op je te vestigen, dan is de Islamitische Staat vandaag de 

dag een goede optie', aldus Soors. 

 

Groepsdruk speelt bij beïnvloedbare jongeren ook een grote rol, vervolgt ze. 'Strijders in Syrië 

vertellen via allerlei digitale platforms over hun leven daar en roepen hun vrienden en familie op om 

mee te komen vechten.' 

 

Jongeren die zich hier vervelen en tekort gedaan voelen, gaan daar op zoek naar avontuur. IS-

rekruteringsfilmpjes spelen daar handig op in. Naast bloeddorstige onthoofdingsfilmpjes zijn er ook 

heel wat pr-filmpjes die het opwindende leven in de nieuwe, internationale jihadbroederschap 

benadrukken: strijders die een duik in het zwembad nemen, die jonge katjes strelen, of die gebruind 
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en gespierd poseren met kalasjnikovs en bommenriemen in exotische landschappen. De filmpjes 

tonen een slimme combinatie van mannelijke kameraadschap, spannende ervaringen, en de belofte 

dat wie in het Westen een loser is, het daar tot superheld kan schoppen – en dat allemaal in de naam 

van Allah.  

 

Uit De Standaard, 2 februari 2015 (Over radicale jongeren en seks – column Tinneke Beeckman): 

 

'Porno-kijkende losers'. Zo omschreef Londense burgemeester Boris Johnson het psychologisch profiel 

van jihadi's. Naar eigen zeggen parafraseert hij een vertrouwelijk rapport van de inlichtingendienst 

MI5. Jihadi's weten niet hoe ze vrouwen moeten benaderen en voelen zich afgewezen. Om hun laag 

zelfbeeld te compenseren, trekken ze ten strijde. Ze hadden evengoed lid kunnen worden van een 

criminele bende op dat vlak. Met Johnsons subtiele analyse kom je niet ver om extremisme te 

begrijpen. Maar hij raakt aan een ander, actueel punt: dat seksualiteit en identiteit samengaan. En 

dat veel mensen ontredderd zijn wanneer verleiding en romantische gevoelens de maatstaf zijn. 

 

Geradicaliseerde jongeren kunnen niet om met die vrijheid, zij zoeken juist een kader waarin mannen 

en vrouwen hun duidelijk gedefinieerde rol moeten spelen. Ze willen juist vaste patronen. Ze 

verafschuwen homorechten of vrouwenrechten, want die zijn voor hen ontwrichtend. Ze willen terug 

naar een onwrikbare definitie van mannelijkheid en vrouwelijkheid. Alleen heeft het Westen 

dergelijke bepalingen allang afgeschaft. Juist dan wordt extreem denken aantrekkelijk: het biedt een 

eenvoudige oplossing, een duidelijkheid die geen twijfel toelaat. 

 

Eenzaamheid en seksualiteit zijn ook onderwerpen van Michel Houellebecqs 'Soumission', dat de 

voordelen van een patriarchale samenleving toont. In zijn laatste boek vertrekt de schrijver van de 

hypothese dat linkse partijen in Frankrijk een coalitie vormen met een islampartij van Mohammed 

Ben Abbes. En zo wordt Ben Abbes in 2022 de president van Frankrijk. De paradox is dat in de laatste 

ronde er alleen rechtse, conservatieve partijen over blijven: tegenkandidaat voor Ben Abbes is Marine 

Le Pen (FN). 

 

Houellebecqs talent bestaat er in dat hij, als een hedendaagse Balzac of de Maupassant de tijdsgeest 

vat. Zijn boek draait om de moeilijke erfenis van de vrije, libertijnse consumptiemaatschappij, die Mei 

'68 gebracht heeft. In het verzet tegen die nieuwe samenleving speelt de islam een belangrijke rol. Ze 

vult een ideologische leemte. Frankrijk heeft zo ijverig een deel van haar eigen traditie afgeschaft dat 

evenmin het katholicisme als de trotse republikeinse moraal nog een alternatief bieden. De 
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gematigde islam van Ben Abbes incarneert dan de mogelijkheid van een conservatieve politiek, met 

stabielere familierelaties, orde in de 'banlieues' en minder werkloosheid: vrouwen blijven aan de 

haard. Geen ontreddering meer, geen falende romantische relaties. Godsdienst beantwoordt zelfs de 

raadsels van het universum. 

 

Nu, suggereert Houellebecq, zouden heel wat mannen wat bereid zijn om met het feminisme komaf 

te maken. Velen hebben geen boodschap aan het postmodernisme, een ideologie die het aan elk 

individu overlaat om zijn eigen (seksuele) identiteit te definiëren. 

 

Ook voor de protagonist François, een uitgebluste, eenzame academicus, lost de patriarchale 

samenleving persoonlijke problemen op.  Vrouwen hoeft hij niet meer te verleiden. Een 

verstandshuwelijk wordt een onverhoopt perspectief. François, de goedbetaalde, sociaal aanzienlijke 

academicus wordt plots een aantrekkelijke partij voor vrouwen. In zijn satire geeft Houellebecq zelfs 

de voordelen van polygamie, voor de seksuele gefrustreerde, moderne man: hij heeft altijd een jonge 

vrouw om het bed te delen, terwijl de oudere vrouw het huishouden runt. Daarbij toont Houellebecqs 

boek de moeilijke spreidstand van links: hoe kan men minderheden steunen, zonder mee te gaan in 

hun overwegend conservatieve ideeën over seksualiteit en samenleving? Tenslotte kan niemand 

rekenen op een vanzelfsprekende 'vooruitgang' naar steeds meer vrijheid. Daarover zal elke 

generatie opnieuw het debat moeten voeren. 

 

Is het vandaag zo erg gesteld met de houding tegenover seksualiteit en identiteit? Wel, 'Soumission' 

verscheen vlak voor de moordpartij op de cartoonisten van 'Charlie Hebdo', die wereldwijd bekend 

staan om hun Mohammed-prenten. Maar eigenlijk waren deze journalisten zeer progressieve, anti-

autoritaire, libertijnse 'soixantehuitards'. Frankrijk werd dus niet alleen in haar liefde voor de vrije 

mening, maar ook in haar geloof in elke vrijheid – ook de seksuele – geraakt. 
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8.2 REACTIONAIR PLEASANTVILLE "IN 'T ECHT" – PART 2: FUNDAMENTALISTISCHE CHRISTENEN 

Twee dagen na de terroristische aanslagen van 9/11 deelden twee bekende evangelische christenen 

hun "theologische" visies over het terroristische geweld met de wereld. Vooral de volgende 

commentaren zijn veelzeggend (transcriptie van een gesprek op The 700 Club, een gekend 

evangelisch televisieprogramma in de Verenigde Staten – 13 september 2001): 

 

JERRY FALWELL: The ACLU's [American Civil Liberties Union] got to take a lot of blame for this. 

 

PAT ROBERTSON: Well yes. 

 

JERRY FALWELL: And, I know that I'll hear from them for this. But, throwing God out successfully with 

the help of the federal court system, throwing God out of the public square, out of the schools. The 

abortionists have got to bear some burden for this 

because God will not be mocked. And when we 

destroy 40 million little innocent babies, we make 

God mad. I really believe that the pagans, and the 

abortionists, and the feminists, and the gays and the 

lesbians who are actively trying to make that an 

alternative lifestyle, the ACLU, People For the 

American Way – all of them who have tried to 

secularize America – I point the finger in their face and say "you helped this happen". 

 

PAT ROBERTSON: Well, I totally concur… 

 

 Het mag wel duidelijk zijn dat de figuur van Jezus van Nazaret, zoals hij aan de oppervlakte 

komt in de evangeliën, diametraal tegenover deze zienswijze staat – ondanks het feit dat Falwell en 

Robertson zichzelf christenen noemen… 

 

Voor meer, zie:  

https://erikbuys.wordpress.com/2015/01/18/mythical-thinking-after-911/ 

https://erikbuys.wordpress.com/2014/02/17/a-womans-uncanny-valley/  

https://erikbuys.wordpress.com/2012/08/13/temptresses/ 

https://erikbuys.wordpress.com/2012/10/15/that-is-not-the-question/    

https://erikbuys.wordpress.com/2015/01/18/mythical-thinking-after-911/
https://erikbuys.wordpress.com/2014/02/17/a-womans-uncanny-valley/
https://erikbuys.wordpress.com/2012/08/13/temptresses/
https://erikbuys.wordpress.com/2012/10/15/that-is-not-the-question/
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VOOR EEN ALGEMENE VIDEO-INTRODUCTIE OP DE MIMETISCHE THEORIE VAN RENÉ GIRARD, ZIE: 

 

https://erikbuys.wordpress.com/2011/03/12/an-introduction-to-mimetic-theory/ 

 

 

 

(La reproduction interdite, 1937, René Magritte) 

https://erikbuys.wordpress.com/2011/03/12/an-introduction-to-mimetic-theory/

