
Mimesis en de metabletische pandemie 

De pest, syfilis, en aids pandemieën zijn door de Nederlandse arts-psychiater en fenomenoloog Jan 

Hendrik van den Berg bestudeerd als metabletische ziekten die samenhingen met verschuivingen in 

de algemene houding tot het bestaan. In zijn boek Gedane Zaken spreekt hij de verwachting uit dat 

er kort na 2000 weer zo’n omslag waarschijnlijk is (maar zonder een pandemie te voorspellen). Geert 

Van Coillie heeft de mimetische theorie in verband gebracht met zo’n metabletische omslag (zie zijn 

artikel op het internet:  http://www.mimetischetheorie.org/texts_online/v/Van_Coillie_1.pdf. Dus is 

nu de vraag of wij een relatie zien tussen de mimetische theorie en een metabletische duiding van de 

covid-19 pandemie. Ik wil niet op ons antwoord op deze vraag vooruit lopen, maar wel enkele 

punten van  overweging formuleren. 

- Van den Berg’s meest bekende analyse (in Het menselijk lichaam) is die van de pest. Hij ziet die als 

een pandemie die het Westen verwoestend tussen twee markante gebeurtenissen in treft: de eerste 

operatieve snede in het lichaam (cf. Vesalius) en de definitie van het hart als pomp van de 

bloedsomloop (cf. Harvey). Daarna verdwijnt de pest als pandemie. De syfilis had te maken met een 

verschuiving in de visie op seksualiteit, en met aids was er ook zo'n relatie. Van Coillie stipt Girard’s 

theorie in relatie met opvallende parallel theorieën, maar benoemt geen  maatschappelijke 

verandering. Vinden wij dat er hier iets te onderzoeken is? 

- Als Serres Girard de ‘Darwin van de menswetenschappen’ noemt, ziet hij hem als deel van een 

omslag in mens-visie zoals Darwin's evolutietheorie die gebracht heeft (ook volgens Van den Berg.) Is 

het moderne leven met toerisme, het globalisme en de sociale media daarmee te verbinden en 

houdt dat dan verband met de pandemie? Vormt dat één geheel? 

- Girard zelf heeft ook interesse in wat Van de Berg de historische fenomenologie noemt. Zijn 

literatuur studies en vooral ook zijn Battling to the End zijn historie gerelateerde studies. Hij geeft 

ook commentaren op grote bewegingen die hij in de tijd lokaliseert, zoals  t.a.v. Hegel, Hölderlin en 

Clausewitz.  Dat is evolutionair, maar vooral ook metabletisch denken. 

- Van den Berg ziet twee grote omslagen. Eén begint rond 1700 en culmineert rond 1800, waar ook 

Girard een kernmoment ziet (Napoleon, Hegel, Clausewitz). De tweede begint rond 1900, leidend tot 

grote verschuivingen in de naoorlogse tijd (tot in de 60er jaren). Zou dat in onze tijd culmineren in 

wat wel heet: de crisis van de 'dominante witte westerse man'?  (Onafhankelijkheid van nieuwe 

Staten, anti-racisme, feminisme en MeToo, Moslim-zelfbewustzijn, maar tegelijk ook de milieucrisis, 

de vluchtelingenstroom, en vragen over onze omgang met het menselijke genoom.) Van de Berg 

noemt atonale muziek rond 1900 als breuk in westerse identiteit. Wat betekenen de elektronische en 

pop-muziek, de rap, etc. in dit verband?  Hoe past de mimetische theorie in die ontwikkeling? 

- Girard heeft kritiek op het structuralisme dat anonieme sociale patronen aanneemt. Maar baseren 

de metabletica en de mimetische theorie zich ook niet op patronen waarin het individu een radertje 

in iets groters is? Zijn zij deel van zo’n bestel, of juist een antwoord  erop, tezamen met de religieuze 

wending in de filosofie? Zijn ze deel van een verschuiving waarin de pandemie kansen krijgt? 

Dit zijn enkel vragen die hierbij in mij opkomen. 

Wiel Eggen    


