
"Nietzsche is een schitterend middel tegen alle anti-Bijbelse inspanningen om van mythologie een 

soort Bijbel te maken, wat het project is van de Jungianen van deze wereld. Daarnaast is Nietzsche een 

even schitterend middel tegen de inspanningen om de Bijbel te herleiden tot mythologie, wat het 

project is van bijna alle anderen."  

 

– René Girard.  

 



Star Wars is een filmsaga over de mythische Galactische Republiek. 

 

Van episode I tot VI toont de saga vier stadia van een cyclus waardoor maatschappijen in het algemeen 

op een "mythologische" manier hun particuliere culturen organiseren. 



In een eerste stadium, op een psychologisch niveau, imiteren en 

versterken mensen altijd elkaars angstvallige begeerte naar 

fenomenen als prestige, rijkdom, eer en macht.  

 

Rechts: Daedalus en Icarus (C.P. Landon, 1799).  

 



Wederzijdse versterking van 

ambities leidt tot competitie, 

rivaliteit en geweld, wat resulteert 

in een tweede stadium: een 

sociale crisis. 

 

Rechts: De ontvoering van de 

Sabijnse Vrouwen (Nicolas Poussin, 

1633-34). 

 



Het derde stadium, de politieke 

oplossing voor de crisis, wordt 

gewoonlijk gevonden in de uitdrijving 

van een gemeenschappelijke vijand, 

een gemeenschappelijk slachtoffer – 

een individu of een groep. Dat offer 

moet de orde, vrede en harmonieuze 

balans binnen een gemeenschap 

herstellen.  

 

Links: Oedipus en Antigone (C.F. 

Jalabert, 1842).  

 



De leiders van de opnieuw gevestigde orde 

rechtvaardigen zowel het offer als hun eigen leiderschap 

door de slachtoffers voor te stellen als wezens die 

geëlimineerd moesten worden om verdere wanorde te 

voorkomen. 

 

De herinnering aan het offer resulteert in een vierde, 

cultureel stadium: (offer)rituelen en mythologische 

verhalen voeren dankbaar de gebeurtenissen opnieuw 

op die de gemeenschap eertijds bij elkaar hielden (en nog 

steeds houden), terwijl ze tegelijk allerlei soorten taboes in stand houden omtrent objecten en 

handelingen die worden geassocieerd met crisissituaties. 

 

Rechtse afbeelding: Romulus vermoordt zijn tweelingbroer Remus (Augustyn Mirys, 18e eeuw). 

 



Natuurlijk begint de hele cyclus opnieuw wanneer een wederzijds versterkt verlangen naar zaken als 

macht opnieuw de kop op steekt: naarmate de machthebbers meer vrezen dat ze hun status zullen 

verliezen, zullen ze er angstvalliger aan vasthouden, waardoor hun status aantrekkelijker wordt voor 

anderen en ze dus (tragisch en ironisch) de rivaliteit versterken die ze wilden voorkomen.



Het principe van wanorde, voortkomende uit een rivaliteit gebaseerd op wederzijds versterkte 

verlangens naar zaken als macht, evenals het principe van orde, voortkomende uit de eliminatie van 

wie als hoofdverantwoordelijken voor die wanorde worden gepresenteerd, wordt in het evangelie 

gepersonifieerd als "Satan" . 

 

Satan is de "prins van deze wereld". Hij is de personificatie van de moorden en de leugens die 

machthebbers gebruiken om hun eigen positie te rechtvaardigen. 

 

"De koningen van deze wereld" verwijzen inderdaad vaak naar allerlei mogelijke bedreigingen om 

zichzelf te presenteren als "redders" van hun gemeenschap. Ze beloven veiligheid. De tragische en 

ironische waarheid is natuurlijk dat machthebbers hun eigen positie alleen kunnen veiligstellen zolang 

hun burgers zich niet veilig voelen, zolang hun burgers bang zijn voor die mogelijke bedreigingen. De 

samenleving kan dus nooit werkelijk van die bedreigingen worden gered door machthebbers wier 

positie afhankelijk is van angst. 

 



Het is geen toeval dat de Star Wars-saga een mythologische 

structuur volgt. 

 

Joseph Campbell (1904-1987), een bekende geleerde op het gebied 

van mythologie, werd een mentor van George Lucas, de bedenker 

van Star Wars. Campbell ontdekte dat duizenden mythes en verhalen 

van over de hele wereld veel gemeenschappelijke kenmerken 

vertoonden. Uiteindelijk ontwikkelde Campbell het concept van de 

"monomythe". Dat is een totaalverhaal bestaande uit zeventien 

etappes, waarop vele verhalen even zovele (onvolledige) variaties 

vormen. Een wijdverspreide specificatie van de monomythe is de 

zogenaamde "reis van de held". 

 

 



De zeventien etappes van de heldenmythe behoren tot drie hoofddelen, die Campbell vertrek (of 

scheiding), initiatie en terugkeer noemt. 

 

Elke held vertrekt uit de hem bekende wereld op avontuur tijdens een crisis. 

 

Zijn initiatie in een onbekende wereld resulteert in de dood van zijn vroegere identiteit terwijl hij zich 

in een reeks beproevingen met de crisis confronteert. 

 

De terugkeer van de held, op de een of andere manier "vanuit het graf", herstelt de orde in de wereld. 

Kortom, dankzij de offers die de held bereid was te maken, is de wereld opnieuw gecreëerd. 



 

René Girard (1923-2015), een andere bekende literatuurwetenschapper 

en antropoloog, ontdekte soortgelijke patronen in de mythologie. Girards 

beoordeling van mythologie bleek echter heel anders te zijn dan die van 

Joseph Campbell. Dat verschil is te wijten aan hun verschillend begrip van 

de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament. 

 



Een nauwkeurig onderzoek van de heldenmythe in Star Wars (episode I tot VI) zal enkele van de 

belangrijkste overeenkomsten en verschillen onthullen tussen de werken van Joseph Campbell en 

René Girard. 

 

In het licht van Girards werk over het verschil tussen mythe en evangelie, tussen archaïsche religie en 

christelijke traditie, zal dat ook de vraag beantwoorden in hoeverre de Star Wars-saga "mythisch" blijft. 



 

 

"Als je de zes eerste films ziet, dan besef je dat 

het verhaal in werkelijkheid over Darth Vader 

gaat." 

  

– George Lucas.  

 



Het Star Wars-universum wordt bestuurd door een alles 

doordringende energie die bekend staat als de Kracht. 

 

De Jedi Ridders zijn bewakers van vrede en orde in de 

Galactische Republiek. 

 

De Jedi maken gebruik van de zogenaamde 

Lichte Kant van de Kracht. 

 

De tegenstanders van de Jedi zijn de Sith Lords, die gebruik maken van de zogenaamde 

Donkere Kant van de Kracht. 

 

 



 

Anakin Skywalker is de eerste held van de Star Wars-saga. Hij 

wordt door sommigen beschouwd als "de uitverkorene" van een 

profetie, hij die "de Kracht in balans zal brengen." 

 

Anakin is een veelbelovende Jedi-leerling van Jedi Meester Obi-

Wan Kenobi. 

 

Na het verlies van zijn moeder wordt Anakin echter overweldigd 

door nachtmerries over het verlies van zijn geliefde Padmé 

Amidala – de vrouw met wie hij in het geheim is getrouwd. 

 



 

Zich bewust van de angsten die Anakin teisteren, 

staan Yoda en de andere Jedi Meesters niet toe dat 

Anakin volwaardig lid wordt van de Jedi Raad. 

 

Yoda voelt de donkere kant van Anakin. 

 

The Revenge of the Sith, Scene 10 33:57-34:42 

(script number 77): 

 

YODA: Voorzichtigheid is geboden bij het zien van 

de toekomst, Anakin. De angst voor verlies leidt 

naar de Duistere Kant.  

ANAKIN: Ik zorg dat het niet uitkomt, Meester Yoda. 

YODA: De dood hoort bij het leven. Verheug je over 

degenen die opgaan in de Kracht. Treur niet om 

hen. Mis ze niet. Gehechtheid leidt tot jaloezie. Dat 

is de schaduw der hebzucht.  

ANAKIN: Wat moet ik doen, Meester Yoda? 

YODA: Leer om afstand te doen van alles wat je vreest te verliezen.  

 

 



 

Anakin geraakt steeds meer gefrustreerd door de 

verbodsbepalingen van de Jedi Raad, en wint het 

advies in van Senator Palpatine. 

 

De Senator vertelt Anakin de Sith-tragedie van 

Darth Plagueis, de Wijze. 

 

Door de Duistere Kant van de Kracht te gebruiken, 

had Darth Plagueis leven kunnen creëren en had hij 

kunnen voorkomen dat zijn geliefden stierven. 

Ironisch genoeg kon Darth Plagueis zichzelf echter 

niet redden omdat hij uiteindelijk werd vermoord 

door zijn eigen leerling. 

 

The Revenge of the Sith, Scene 16 46:06-47:48 

(script number 88): 

 

PALPATINE: Heb je het tragische verhaal van Darth 

Plagueis de Wijze wel es gehoord? 

ANAKIN: Nee. 

PALPATINE: Dat zal een Jedi niet snel vertellen. Het is een legende van de Sith. Darth Plagueis was een 

duistere Lord. Zo machtig en wijs dat hij de Kracht kon aanwenden om de midichlorians leven te laten 

creëren. Hij wist zo veel van de Duistere Kracht dat hij kon voorkomen dat zijn geliefden stierven. 

ANAKIN: Kon hij mensen redden van de dood? 

PALPATINE: De Duistere Kant van de Kracht biedt vele mogelijkheden, ook de onnatuurlijke. 

ANAKIN: Wat is er met hem gebeurd? 

PALPATINE: Hij werd zo machtig dat hij alleen bang was om zijn macht te verliezen. En dat gebeurde 

uiteindelijk natuurlijk. Helaas leerde hij zijn pupil alles wat hij wist. En die vermoordde hem in zijn 

slaap. Het is ironisch. Hij kon anderen redden van de dood maar zichzelf niet.  

 



Palpatine beïnvloedt niet alleen Anakin met zijn verhalen. Hij organiseert ook heimelijk een 

burgeroorlog in de Galactische Republiek, om zichzelf vervolgens als oplossing voor die crisis te 

presenteren. Hij slaagt erin zich tot Kanselier te laten verkiezen. 

 

Na een reeks dramatische gebeurtenissen onthult Palpatine zich aan Anakin als Darth Sidious, een Sith 

Lord. 

 

Verleid door beloften van eeuwige macht over het lot van hemzelf en zijn geliefden, keert Anakin zich 

naar de Duistere Kant van de Kracht. Hij wordt Darth Vader, leerling van Palpatine (Darth Sidious). 

 

Met publieke steun kan Darth Sidious uiteindelijk de Republiek hervormen tot het eerste Galactische 

Keizerrijk. Hij stelt zichzelf aan als Keizer. 

 

Anakin leidt de campagne om de Jedi Orde uit te roeien in een poging om vrede te stichten in het 

Galactische Rijk. 

 

The Revenge of the Sith, Scene 28 1:17:46-1:19:14 (script number 130): 

 

PALPATINE: Elke Jedi, ook je vriend Obi-Wan Kenobi, is vanaf nu een vijand van de Republiek.  

ANAKIN: Ik begrijp het, Meester. 

PALPATINE: We moeten snel handelen. De Jedi zijn meedogenloos. Als we ze niet uitroeien, krijgen 

we een eeuwigdurende burgeroorlog. Ga eerst naar de Jedi-tempel. Dat verwachten ze niet. Doe wat 

gedaan moet worden, Lord Vader. Aarzel niet en toon geen genade. Alleen dan is de band met de 

Duistere Kant sterk genoeg om Padmé te redden.  

ANAKIN: En de andere Jedi in het heelal dan? 

PALPATINE: Zij worden gestraft voor hun verraad. Als je de Jedi in de tempel gedood hebt, ga je naar 

het Mustafar-stelsel en vermoord je Gunray en de andere Separatistenleiders. Wederom zullen de 

Sith heersen over het heelal. En er zal vrede zijn.   



Verteerd door machtshonger stelt Anakin zijn ambities bij. Hij is van plan om de Keizer omver te 

werpen en het heelal te regeren met zijn vrouw aan zijn zijde. 

 

Padmé, ondersteund door Obi-Wan Kenobi, weigert echter deel te nemen aan dat scenario. 

 

Anakin voelt zich verraden en verstikt eerst zijn vrouw, waardoor ze het bewustzijn verliest. Hij 

duelleert vervolgens met zijn voormalige Meester Obi-Wan Kenobi, die een broer voor hem was. 

 

Anakin komt zwaar verbrand en verminkt uit de strijd. 



Kain vermoordt Abel (B. Manfredi, c.1600) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Revenge of the Sith, Scene 43 1:58:55-2:00:40 (script number 214): 

 

ANAKIN: Je einde is nabij, Meester. 

OBI-WAN KENOBI: Het is voorbij, Anakin. Ik ben in het voordeel. 

ANAKIN: Je onderschat mijn kracht. 

OBI-WAN KENOBI: Doe het niet. […] Jij was de uitverkorene. Jij zou de Sith uitroeien en ze niet 

versterken. Je zou de Kracht in balans brengen en niet onderdompelen in duisternis. 

ANAKIN: Ik haat je. 

OBI-WAN KENOBI: Je was m'n broer, Anakin. Ik hield van je. 



Uiteindelijk redt de Keizer Anakin, weliswaar om hem tot zijn slaafse dienaar te maken. 

 

Anakin wordt gehuld in een zwart machine-harnas, wat hem in leven houdt.  

 

Padmé sterft uiteindelijk nadat ze het leven heeft gegeven aan een jongen en een meisje, de tweeling 

Luke en Leia. 



 

Luke Skywalker groeit op een afgelegen planeet 

op als het enige kind van zijn adoptieouders, die 

boeren zijn. 

 

Uiteindelijk verlaat hij zijn huis om een Jedi te 

worden. Hij krijgt zijn opleiding van Jedi Meesters 

Obi-Wan Kenobi en Yoda, beiden overlevenden 

van de poging van het Rijk om de Jedi Orde uit te 

roeien. 

 



Geleidelijk aan ontdekt Luke dat een zekere Prinses Leia zijn zuster is, terwijl hij ook leert dat de grote 

vijand van de Jedi, Darth Vader, zijn vader Anakin Skywalker is. 

 

In een laatste gevecht tussen Anakin en Luke bevindt de vader zich aan de verliezende kant. Darth 

Vader staat op het punt om door Luke te worden vermoord. 

 

Getuige van de strijd, moedigt de Keizer Luke aan om zijn vader te doden en zijn plaats als Sith Lord in 

te nemen. Luke weigert, waardoor de dodelijke woede van de Keizer zich naar Luke keert. 

 

Darth Vader alias Anakin Skywalker komt tussenbeide, en kiest de zijde van zijn zoon. Anakin, de 

tragische held, kan de monsterlijke Keizer doden, maar tijdens de strijd wordt hij zelf ook dodelijk 

gewond. 

 

Anakin kan zich wel nog met zijn zoon Luke verzoenen voordat hij sterft. 



"Met een monster bedoel ik iemand die al je normen voor harmonie en voor ethisch gedrag 

overtreedt."  

– Joseph Campbell. 

 

"De god van het einde van de wereld, Vishnu, is een monster. Hij vernietigt de wereld, eerst met vuur 

en dan met een stortvloed van overstromingen die het vuur en al het andere overweldigt. Er blijft niets 

over dan as. Het hele universum wordt uitgeroeid. Dat is God." 

– Joseph Campbell. 

 

The Return of the Jedi, Scene 41 1:53:24-1:54:36 (script number 122): 

 

PALPATINE: Mooi. Je haat heeft je kracht gegeven. Maak af waar je aan begonnen bent en neem de 

plaats van je vader in aan mijn zijde. 

LUKE: Nooit. Ik zal nooit overlopen naar de Duistere Kant. U hebt gefaald, Hoogheid. Ik ben een Jedi, 

net als mijn vader was. 

PALPATINE: Het zij zo. 

 

The Return of the Jedi, Scene 43-44 1:55:07-1:57:36 (script number 125): 

 

PALPATINE: Als je niet overloopt, word je vernietigd. Jonge dwaas. Pas nu, aan het eind, begrijp je het. 

Jouw trucjes kunnen niet tippen aan de kracht van de Duistere Kant. Nu moet je boeten voor je gebrek 

aan inzicht. 

LUKE: Vader, alsjeblieft. 

PALPATINE: En nu, jonge Skywalker, zul je sterven. 



"Terwijl de held een monsterachtige bron van geweld en wanorde is zolang hij onder de mensen 

verblijft, verschijnt hij als een verlosser zodra hij op een gewelddadige manier is uitgedreven. 

 

Het komt ook voor dat de held, niettegenstaande hij een wanordelijke overtreder van culturele 

normen blijft, vooral wordt voorgesteld als een vernietiger van monsters. In mythen trekt de held een 

gewelddadige reactie naar zich toe, waarvan de gevolgen in de hele gemeenschap voelbaar zijn. Hij 

roept onbewust een onheilspellende, besmettelijke kracht op die door zijn eigen dood – of door zijn 

triomf –  getransformeerd wordt in een garantie voor orde en rust. 

 

Er zijn verhalen over collectieve redding, waarin de dood van één enkel slachtoffer de toorn van een 

of andere god of geest moet sussen. Een enkeling, die al dan niet schuldig is bevonden aan een misdaad 

uit het verleden, wordt aan een woest monster of een demon aangeboden om dat wezen te sussen. 

De held doodt uiteindelijk het monster terwijl hij zelf ook door dat monster wordt gedood." 

 

- René Girard. 



"Of je iemand een held of een monster noemt, hangt af van de focus van je bewustzijn."  

 

– Joseph Campbell. 

 

The Return of the Jedi, Scene 46 1:59:52-2:01:56 (script number 130): 

 

DARTH VADER (ANAKIN): Luke, help me dit masker af te zetten. 

LUKE: Maar dan sterf je. 

DARTH VADER (ANAKIN): Er is niets wat dat nog kan voorkomen. Laat me voor één keer met mijn eigen 

ogen naar je kijken. Ga nu, mijn zoon. Laat me hier.  

LUKE: Nee, je gaat met me mee. Ik laat je niet hier, ik moet je redden.  

DARTH VADER (ANAKIN): Dat heb je al gedaan, Luke. Je had gelijk. Het was waar, wat je over me dacht. 

Vertel je zuster dat je gelijk had. 

LUKE: Vader, ik laat je hier niet achter. 

[DARTH VADER sterft]. 



Aldus vervult Anakin de profetie van de uitverkorene die de Kracht in balans brengt. 

 

De reis van de held is voltooid. 

 

Door het monster te doden en zichzelf op te offeren tijdens de strijd, 

herstelt Anakin – althans tijdelijk – de vrede en harmonie in de wereld. 

 

De plaag van ongebreidelde rivaliteit en geweld eindigt met de vernietiging van een van de strijdende 

partijen, namelijk de twee Sith Lords. Dat offer herstelt de orde. Bovendien zet Anakin met zijn 

heldendaad ook de tragedie van Darth Plagueis om in een profetie. Het verhaal van Darth Plagueis 

wordt een voorafschaduwing van het lot van Palpatine. Net als Darth Plagueis wordt Palpatine alias 

Darth Sidious uiteindelijk vermoord door zijn eigen leerling. 

 

De rivaliteit tussen "de monsterlijke dubbels" Darth Sidious en Darth Vader sterft  

terwijl ze elkaar doden; 

Darth Sidious en Darth Vader sterven als de belichaming van de plaag van geweld. 



Zoals de volgende episoden van de Star Wars-saga duidelijk maken, is het slechts een kwestie van tijd 

voor de monsterlijke dubbels van de Sith terugkeren, en met hen het besmettelijke spook van rivaliteit 

en geweld. 

 

Naarmate meer en meer leden van het heelal elkaars verlangen naar macht imiteren, ontstaat er een 

nieuwe crisis, totdat een zogenaamd noodzakelijk en gerechtvaardigd offer de gewelddadige wanorde 

opnieuw tijdelijk beëindigt.  

 

Het evenwicht tussen de Lichte en de Donkere Kant van de sacrale Kracht wordt dus bemiddeld door 

gewelddaden. In het Star Wars-universum wordt de mythische cyclus van crisis, (heroïsch) offer en 

orde eindeloos herhaald, als een onvermijdelijke gang van zaken.



"Het leven leeft van leven, en de verzoening van de menselijke geest met dat fundamentele feit is een 

van de functies van die zeer brutale rituelen die voornamelijk bestaan uit moord. De rituelen zijn als 

het ware een imitatie van die eerste, oorspronkelijke misdaad, waaruit deze tijdelijke wereld is 

voortgekomen en waaraan we allemaal deelhebben. De verzoening van de menselijke geest en haar 

gevoeligheden met de voorwaarden van het leven, is een essentieel onderdeel van alle 

scheppingsverhalen."  

 

– Joseph Campbell. 



"Het is een geweldig iets dat je bij de ene na de andere god ziet. Ghede, de god van de dood van de 

Haïtiaanse voodoo, is ook de seks-god. Wotan houdt één oog bedekt en het andere open, en is tegelijk 

de heer van het leven. Osiris is de heer van de dood en de heer van de regeneratie van het leven. Het 

is een basisthema: wat doodgaat, wordt geboren. Je moet de dood hebben om leven te hebben. Dat 

is ook de oorsprongsgedachte van het koppensnellen in Zuidoost-Azië, en vooral dan in de 

Indonesische zone. Het koppensnellen is altijd al een sacrale daad geweest, het is een sacrale moord: 

als er geen dood is, kan er ook geen geboorte zijn. Een jongeman krijgt geen toestemming om te 

trouwen en vader te worden alvorens hij eropuit is getrokken en zijn moord heeft gepleegd."  

 

– Joseph Campbell. 



Joseph Campbell verdedigt het mythologische wereldbeeld en het idee dat het offer onvermijdelijk 

is. Volgens hem kunnen Bijbelverhalen alleen adequaat worden geïnterpreteerd als representaties van 

de mythologische cyclus. 

 

Daarentegen wordt de Bijbel volgens René Girard alleen adequaat geïnterpreteerd als een geleidelijke 

maar uiteindelijk radicale kritiek op de mythologie. Vooral door het Passieverhaal van Jezus 

karakteriseren de evangeliën de mythologische cyclus als "satanisch" (wat betekent moorddadig en 

leugenachtig). 



"Het mechanisme dat opnieuw verschil introduceert in een situatie waarin iedereen op elkaar is 

beginnen te gelijken, is het offer: de mensheid komt voort uit het offer. Wij zijn dus de kinderen van 

de religie. Wat ik in navolging van Freud benoem als de stichtende moord – de vernietiging van een 

slachtoffer dat zowel verantwoordelijk wordt gesteld voor wanorde als voor orde –, wordt 

voortdurend herhaald in rituelen die de basis vormen voor onze latere instellingen. Sinds het begin 

van de mensheid zijn op die manier miljoenen onschuldige slachtoffers gedood om hun medemensen 

te doen samenleven, of om er tenminste voor te zorgen dat die elkaar niet zouden vernietigen. Dat is 

de meedogenloze logica van de religie, die mythen steeds minder kunnen rechtvaardigen naarmate de 

mensheid zelfbewuster wordt. Het beslissende punt in die evolutie naar zelfbewustwording is de 

christelijke openbaring." 

 

– René Girard. 



René Girard merkt op dat mythologische helden zoals Oedipus worden beschuldigd van dingen 

waarvoor ze niet verantwoordelijk kunnen zijn. Koning Oedipus wordt gezien als de oorzaak van een 

plaag in de stad Thebe. Hij zou de toorn van de goden hebben opgewekt door, zonder het te weten, 

met zijn moeder te trouwen nadat hij (even onbewust) zijn vader had vermoord. Oedipus gaat geloven 

dat hij de gemeenschap van Thebe alleen kan redden door zichzelf te straffen en zichzelf uit de stad te 

verbannen. De mythe over Oedipus stelt dat offer voor als noodzakelijk, onvermijdelijk en 

gerechtvaardigd. 



De antieken geloofden dat een sacrale kracht of de goden allerlei gewelddadige crises veroorzaakten 

als ze niet werden gerespecteerd. Ze geloofden ook dat allerhande taboes en (offer)rituelen de wraak 

van welke sacrale kracht dan ook konden voorkomen. 

 

Tegenwoordig geloven geseculariseerde geesten echter niet langer dat het geweld van natuurrampen, 

oorlogen en pandemieën het gevolg is van "goddelijke woede". In tegenstelling tot de antieke 

denkwijze, zouden ze een vadermoordenaar en incestueuze man er nooit van beschuldigen de oorzaak 

te zijn van een pestepidemie. Er is immers in werkelijkheid geen oorzakelijk verband tussen die feiten. 

 

Met andere woorden, wanneer Oedipus de schuld krijgt voor de pest op basis van vadermoord en 

incest, wordt hij verantwoordelijk gesteld voor iets waaraan hij niet schuldig is. In tegenstelling tot de 

oude Grieken herkennen wij in Oedipus dus een zondebok. 



René Girard beweert dat mythen in het algemeen zondebokmechanismen verdedigen als hoekstenen 

van verschillende culturen. Mythen rechtvaardigen allerlei taboes, rituelen en offers door een of meer 

sacrale machten verantwoordelijk te stellen voor het eisen van die culturele ordeningsmiddelen. In 

werkelijkheid bestaat de dimensie van die sacrale machten echter niet, dus kan ze nergens 

verantwoordelijk voor zijn. De wereld van het sacrale – gedefinieerd als een "Kracht" of als een 

veelvoud aan goden – is dus de ultieme zondebok.



"Religie beschermt de mens tegen zijn eigen geweld door dat geweld uit zijn handen te nemen. Religie 

vormt geweld om tot een transcendent en altijd aanwezig gevaar dat in toom wordt gehouden door 

de juiste riten toe te passen, en door bescheiden en voorzichtig gedrag. Religieus denken (in primitieve 

zin) betekent geweld als iets bovenmenselijks zien, iets dat op een afstand moet worden gehouden en 

waarvan afgezien moet worden."  

 

– René Girard.



René Girard laat zien hoe het evangelie het zondebokmechanisme onthult als de eeuwenoude 

leugen waarop zowel de mythologie als de cultuur in haar geheel is gebaseerd. 

 

"De christelijke godsdienst demystificeert de religie. De Passie heeft voor eens en voor altijd de 

oorsprong van de mensheid uit het offer onthuld. Ze heeft het sacrale ontmaskerd en openbaarde zijn 

geweld. Om te kunnen functioneren, moeten archaïsche religies hun funderende moord verbergen. 

Door de misdaad voortdurend te herhalen en om te vormen in rituele offers, konden gemeenschappen 

zich beschermen tegen hun eigen intern geweld. Door de funderende moord te openbaren, 

vernietigde de christelijke godsdienst het bijgeloof en de onwetendheid die onmisbaar zijn voor die 

archaïsche religies." 

 

– René Girard. 

 

 



Net als Oedipus wordt Jezus ervan beschuldigd een bedreiging te zijn voor het voortbestaan van de 

gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt. Anders dan de Oedipusmythe beweert het Evangelie echter 

dat de beschuldigingen tegen Jezus vals zijn: Jezus is onschuldig. Bovendien, in tegenstelling tot de 

sacrale machten in het verhaal van Oedipus, verlangt de God van Jezus "barmhartigheid, geen offers." 

Vandaar dat Jezus, paradoxaal genoeg, in navolging van die God van liefde bereid is om te sterven 

omdat hij weigert te doden, zelfs als doden een kwestie van "zelfverdediging" zou zijn. Hij wil ook 

niet dat anderen  aan het moorden zouden slaan om hem te verdedigen.



 



"Een niet-gewelddadige godheid kan zijn bestaan alleen aan de mensheid kenbaar maken door zich op 

een gewelddadige manier te laten verdrijven – door aan te tonen dat hij zich niet in het rijk van het 

geweld kan vestigen. Die openbaring is echter gedoemd om nog lange tijd dubbelzinnig te blijven, en 

ze is niet in staat om een beslissend resultaat te bereiken omdat ze lijkt op totale onmacht voor wie 

onder het regime van het geweld leeft."  

 

– René Girard. 



Ten allen tijde, onafhankelijk van welke omstandigheid dan ook (en in die zin "almachtig"), laat Jezus 

zich leiden door een goddelijke liefde die hem in staat stelt om anderen te redden – vooral dan sociale 

outcasts, de "gepesten". Niettemin is de consequentie van die liefde dat Jezus de controle verliest over 

de reactie van "pesters": Jezus kan zichzelf niet redden. Het valt immers nog te bezien of de 

pestkoppen genade zullen tonen. Voor hetzelfde geld keren ze zich ook tegen Jezus omdat die zich 

associeert met de gepesten. In ieder geval loopt Jezus blijkbaar bereidwillig het risico om zelf te worden 

geofferd omdat hij zichzelf weigert op te offeren aan een systeem dat offers vraagt en rechtvaardigt. 

 

Marcus 15, 31: "De hogepriesters dreven samen met de schriftgeleerden onder elkaar de spot met de 

gekruisigde Jezus: 'Anderen heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden.'"



Kortom, de mythe rechtvaardigt uiteindelijk het offer van iemand als Oedipus, terwijl het Evangelie de 

rechtvaardiging van het offer van Jezus aan de kaak stelt. 

 

Het Evangelie onthult dat Jezus een zondebok is, terwijl de mythe Oedipus niet erkent als een 

zondebok. 

 

Volgens de mythe zijn offers altijd onvermijdelijk en gerechtvaardigd. Volgens het Evangelie kunnen 

offers worden vermeden als gemeenschappen niet langer vrede en orde scheppen ten koste van 

zogenaamd "monsterlijke" gemeenschappelijke vijanden.



"In gesloten gemeenschappen wordt agressie naar buiten toe geprojecteerd. De mythen van 

lidmaatschap en verbondenheid met medemensen hebben alleen betrekking op de in-group. De out-

group bestaat uit volstrekte anderen."  

– Joseph Campbell. 

 

"De voorkeur die culturen aan zichzelf geven, is onlosmakelijk verbonden met de identiteit, de 

autonomie en het bestaan zelf van die culturen."  

– René Girard.



"Heb je vijanden lief," zegt Jezus. Wie niet langer de externe vijand van zijn eigen cultuur of 

"huishouden" veroordeelt, wekt interne verdeeldheid op – en dus zegt Jezus: "Ik ben niet gekomen 

om vrede te brengen, maar een zwaard... De vijanden van een persoon zullen de leden van zijn eigen 

huishouden zijn." Jezus pleit voor het geweldloze conflict van respectvol intern debat om een einde 

te maken aan de gewelddadige vrede die is gebaseerd op het offer van externe gemeenschappelijke 

vijanden – die in werkelijkheid zondebokken zijn. Dus de vrede van Jezus is anders dan de 

gewelddadige vrede van onze mythische wereld – en daarom zegt Jezus: "Vrede laat Ik jullie na, mijn 

eigen vrede geef Ik jullie, een andere vrede dan de wereld te bieden heeft." 



De Star Wars-saga komt heel dicht bij de onthulling van het zondebokmechanisme. 

 

Het verhaal laat zien hoe de Sith en de Jedi elkaars verlangens delen. 

 

Beide partijen willen controle over het heelal. 

 

The Revenge of the Sith, Scene 16 44:15-45:28 (script number 88): 

 

PALPATINE: Jij moet vermoeden wat ik denk. De Jedi raad wil de Republiek regeren. Ze gaan me 

verraden. 

ANAKIN: Ik geloof niet… 

PALPATINE: Anakin, ga af op wat je gevoel je zegt. Je weet het, niet?  

ANAKIN: Ik weet dat ze u niet vertrouwen.  

PALPATINE: En de Senaat niet. De Republiek niet. Zelfs de democratie niet.  

ANAKIN: Mijn vertrouwen in hen is wel geschaad. 

PALPATINE: Hoezo? Ze hebben je gevraagd iets te doen wat tegen je eergevoel ingaat. Ze willen dat je 

mij bespioneert.  

ANAKIN: Ik weet niet wat ik moet zeggen. 

PALPATINE: Denk terug aan wat je ooit geleerd hebt. Zij die macht hebben zijn bang die te verliezen. 

Zelfs de Jedi. 



Palpatine gaat verder. 

 

The Revenge of the Sith, Scene 16 45:18-46:04 (script number 88): 

 

PALPATINE: Denk terug aan wat je ooit geleerd hebt. Zij die macht hebben zijn bang die te verliezen. 

Zelfs de Jedi. 

ANAKIN: Die vechten voor het goede. 

PALPATINE: Wat goed is, is subjectief. De Sith en de Jedi zijn in bijna alles hetzelfde. Ook in hun 

zoektocht naar macht.  

ANAKIN: De Sith putten kracht uit hun passie. Ze zijn naar binnen gericht en egoïstisch. 

PALPATINE: En de Jedi niet? 

ANAKIN: Die zijn altruïstisch en denken alleen aan anderen.  

 

 



Palpatine vreest dat de Jedi hem willen verwijderen als Kanselier zodra Grievous, een monsterlijke 

vijand van de Republiek, is vernietigd. Daarom ondersteunt Palpatine in het geheim Grievous om 

zichzelf te kunnen presenteren als "redder" in een noodsituatie en om zijn uitgebreide bevoegdheden 

te rechtvaardigen. 

 

Intussen vrezen de Jedi dat Palpatine een fundamentele rol speelt in een complot om de Jedi Orde te 

vernietigen. Onbewust hun Sith-tegenstanders imiterend, nemen de Jedi maatregelen om met die 

"noodsituatie" om te gaan. Ze zijn van plan de macht over te nemen van Kanselier Palpatine. 

 

Het mimetische (imitatieve) verlangen naar macht regeert dus zowel de Sith als de Jedi. 



Zowel de Sith als de Jedi zijn ervan overtuigd dat hun "dodelijke" vijand vernietigd moet worden om 

de gewenste vrede en orde te vestigen. Ze wantrouwen elkaar diep. Zowel de Sith als de Jedi 

rechtvaardigen hun eigen geweld tegen hun vijand als een daad van zelfverdediging.



"Wat de Bijbel je vertelt en geen enkele andere religie zo krachtig laat zien, is dat het offer zo belangrijk 

is in de menselijke samenleving dat je het offer pas kunt weigeren als je bereid bent om te sterven. 

Omdat het moment komt dat de mimetische rivaliteit tussen je broer en jezelf ertoe zal leiden dat hij 

jou zal doden of jij hem. De Griekse tragedie houdt hier op. Daarin wordt gesteld: 'Ik heb er recht op 

mezelf te verdedigen.' De Bijbel zegt: 'Je moet verder gaan dan dat.'" 

 

– René Girard.  



"Imitatie maakt het hart van de vijandigheid intenser, maar rivalen doen er alles aan om voor elkaar 

en voor zichzelf de oorzaak van die intensivering te verbergen. Jammer genoeg werkt dat niet. Door 

het verlangen van mijn rivaal te imiteren, geef ik hem de indruk dat hij goede redenen heeft om te 

verlangen wat hij verlangt, om te bezitten wat hij bezit, en dus blijft de intensiteit van zijn verlangen 

toenemen." 

 

– René Girard. 

 
pleidooi voor de gewelddadige "zelfverdediging" van de Sith  

– rechtvaardiging van geweld als een imitatie van "eerst" geweld door de "vijand" 

 

The Revenge of the Sith, Scene 22 1:01:26-1:01:55 (script number 117): 

 

PALPATINE: Elke Jedi, ook je vriend Obi-Wan Kenobi, is vanaf nu een vijand van de Republiek.  

ANAKIN: Ik begrijp het, Meester. 

PALPATINE: We moeten snel handelen. De Jedi zijn meedogenloos. Als we ze niet uitroeien, krijgen we een eeuwigdurende burgeroorlog. 

Ga eerst naar de Jedi-tempel. Dat verwachten ze niet. Doe wat gedaan moet worden, Lord Vader. Aarzel niet en toon geen genade. Alleen 

dan is de band met de Duistere Kant sterk genoeg om Padmé te redden.  

ANAKIN: En de andere Jedi in het heelal dan? 

PALPATINE: Zij worden gestraft voor hun verraad. Als je de Jedi in de tempel gedood hebt, ga je naar het Mustafar-stelsel en vermoord je 

Gunray en de andere Separatistenleiders. Wederom zullen de Sith heersen over het heelal. En er zal vrede zijn. 

 

pleidooi voor de gewelddadige "zelfverdediging" van de Jedi  

– rechtvaardiging van geweld als een imitatie van "eerst" geweld door de "vijand" 

 

The Revenge of the Sith, Scene 22 1:01:26-1:01:55 (script number 117): 

 

MACE WINDU: I bespeur een complot tegen de Jedi. De Duistere Kant omgeeft de Kanselier. 

Kl-ADI-MUNDI: Als hij de noodtoestand niet opheft na de dood van Grievous moet hij uit z'n ambt gezet worden.  

MACE WINDU: Wij zullen de Senaat moeten overnemen voor een vreedzame overgang.  

YODA: Naar een duistere plek zal deze gedachtegang ons leiden. 

 

The Revenge of the Sith, Scene 14 40:22-40:43 (script number 86): 

 

OBI-WAN: Anakin was niet blij met z'n spionageopdracht. 

MACE: Het is gevaarlijk om Anakin en de Kanselier bij elkaar te zetten. Ik denk niet dat hij het aankan. Ik vertrouw hem niet. 

OBI-WAN: Met alle respect, is hij dan niet de uitverkorene? Hij moet toch de Sith verslaan en de Kracht in balans brengen? 

 

The Revenge of the Sith, Scene 35 1:37:21-1:37:53 (script number 185): 

 

OBI-WAN: Ik moet de waarheid weten, Meester.  

[bekijkt hologram over voorbije gebeurtenissen, waarin DARTH VADER (ANAKIN) Jedi uitroeit]. 

OBI-WAN: Dat kan niet. Dat kan niet. 

DARTH SlDIOUS (PALPATINE): Goed werk, mijn leerling. Lord Vader, ga heen en breng vrede in het Rijk. 

OBI-WAN: I kan dit niet meer aanzien. 

YODA: De Sith uitroeien, moeten we.  
 

 



"Mensen vinden het altijd onsmakelijk om toe te geven dat de 'redenen' aan beide zijden van een 

geschil even geldig zijn – wat wil zeggen dat er geen grond is voor het geweld."  

 

– René Girard.



"Met de term 'mimetische dubbels' verwijs ik naar de situatie waarin rivalen zo geobsedeerd geraken 

door elkaar dat ze elkaars emoties en acties weerspiegelen. De dubbels zijn gelijk, maar ze zien ten 

onrechte een groot verschil tussen hen beiden. Mimetische dubbels zijn behoorlijk gevaarlijk voor 

elkaar en voor anderen, en ze kunnen behoorlijk zelfdestructief zijn."  

 

– René Girard. 



Gedreven door "mimetische" (imitatieve) begeerte, worden de Jedi en de Sith mimetische 

dubbelgangers: hoe meer ze zich van elkaar proberen te onderscheiden in een gewelddadige strijd, 

hoe meer ze – tragisch genoeg – op elkaar gaan gelijken. 

 

De Jedi en de Sith zijn eigenlijk even schuldig aan de crisis in het heelal. 

 

Dat inzicht komt aan het licht in het duel tussen Obi-Wan Kenobi en Anakin Skywalker. 

 

Scene 43 1:58:30-1:58:46 (script number 214): 

 

OBI-WAN: Ik heb gefaald, Anakin. 

ANAKIN: Ik had moeten weten dat de Jedi de macht wilden. 

OBI-WAN: Kanselier Palpatine is het kwaad. 

ANAKIN: Van mij uit gezien zijn de Jedi het kwaad. 

OBI-WAN: Dan ben je verloren.  

 

 



"Mythen zijn de retrospectieve transfiguratie van offercrises, ze zijn de herinterpretatie van die crises 

in het licht van de culturele orde die daaruit is voortgekomen."  

– René Girard. 

 

"In de mythe wordt gewelddadige dood altijd gerechtvaardigd."  

– René Girard. 



"Een zondebok blijft effectief zolang we geloven in zijn schuld. We hebben een zondebok omdat we 

niet weten dat we er één hebben. Zodra we inzien dat we een zondebok hebben, stellen we onszelf 

bloot aan mimetische conflicten waarvan een mogelijke oplossing misschien uitblijft. Dat is de 

onverbiddelijke wet van de escalatie naar de uitersten, van polarisering." 

 

– René Girard. 



Op het einde stelt de Star Wars-saga de Sith Lords voor als de exclusieve kwaadaardige oorzaken van 

crisis en wanorde. 

 

Vandaar dat de Star Wars-saga uiteindelijk toch nog het zondebokmechanisme bestendigt. 

 

De offers van zowel Darth Sidious als Darth Vader brengen een einde aan de crisis in het heelal. Die 

offers vormen een radicaal verschil tussen de wereld van de Sith en van de andere leden van het 

heelal, en dat schept orde. 



 

"Terwijl de held een monsterachtige bron van geweld en wanorde is zolang hij onder de mensen 

verblijft, verschijnt hij als een verlosser zodra hij op een gewelddadige manier is uitgedreven. 

 

Het komt ook voor dat de held, niettegenstaande hij een wanordelijke overtreder van culturele 

normen blijft, vooral wordt voorgesteld als een vernietiger van monsters. In mythen trekt de held een 

gewelddadige reactie naar zich toe, waarvan de gevolgen in de hele gemeenschap voelbaar zijn. Hij 

roept onbewust een onheilspellende, besmettelijke kracht op die door zijn eigen dood – of door zijn 

triomf –  getransformeerd wordt in een garantie voor orde en rust. 

 

Er zijn verhalen over collectieve redding, waarin de dood van één enkel slachtoffer de toorn van een 

of andere god of geest moet sussen. Een enkeling, die al dan niet schuldig is bevonden aan een misdaad 

uit het verleden, wordt aan een woest monster of een demon aangeboden om dat wezen te sussen. 

De held doodt uiteindelijk het monster terwijl hij zelf ook door dat monster wordt gedood." 

 

– René Girard.



Als de sacrale belichaming van geweld mogen de Sith Lords niet in het heelal terugkeren. Ze zijn taboe. 

 

De mythologie van Star Wars maakt dat vooral duidelijk 

in de beoordeling van Darth Vader oftewel Anakin Skywalker. 

 

Zolang Darth Vader leeft, wordt hij voorgesteld als monsterachtige sacrale kracht van dood en geweld. 

Wanneer hij sterft, wordt hij echter een sacrale kracht van leven en vrede als een verheven Anakin. 

 

Door zelfopoffering verandert het monster in een held: Anakin doodt zijn alter ego Darth Vader. 



 
 



"Of je iemand een held of een monster noemt, hangt af van de focus van je bewustzijn."  

 

– Joseph Campbell. 



Het is jammer dat Anakin Skywalker 

herdacht wordt 

als een monsterlijke held, 

en niet als een zondebok. 

 

Of gebeurt dat wel? 



Alle tradities zien dat Satan verleiding is, dat Satan rivaliteit is die zich tegen zichzelf keert; bezwijken 

voor verleiding betekent altijd anderen verleiden. Wat het Evangelie toevoegt, en wat er uniek aan is, 

denk ik, is dat Satan orde is. De orde van deze wereld is niet goddelijk, ze is sacrificieel, in zekere zin 

satanisch. Dat betekent niet dat religies satanisch zijn. Het betekent dat het mimetische systeem, in 

zijn eeuwige terugkeer, de mensheid tot slaaf maakt. De transcendentie van Satan houdt precies in dat 

het geweld zichzelf tijdelijk meester is in het zondebokmechanisme: Satan drijft zichzelf nooit eens en 

voor altijd uit – alleen de Geest van God kan dat – maar hij 'ketent zichzelf' wel min of meer door 

middel van het [verkeerdelijk noodzakelijk geachte] offer. Alle middeleeuwse legenden vertellen je dat 

de duivel maar om één slachtoffer vraagt. Zonder dat ene slachtoffer kan hij echter niet. Als je het 

Koninkrijk van God niet gehoorzaamt, ben je noodzakelijkerwijs afhankelijk van Satan. Satan betekent 

'de Aanklager'. En de Geest van God wordt Parakleet genoemd, wat zoveel betekent als 'de Verdediger 

van Slachtoffers'. Het is allemaal aanwezig. De verdediger van slachtoffers onthult de buitenissigheid 

van Satan door te laten zien dat zijn beschuldigingen onwaar zijn. De vadermoord en de incest van 

Oedipus die een hele gemeenschap met een pestepidemie opzadelen – het is een grap, een heel 

slechte grap, die evenwel heel wat schade kan aanrichten als we ze serieus nemen." 

 

–  René Girard. 

 

 


