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In de huidige politiek, financieel en sociaal woelige tijd zijn individuen 
en hele samenlevingen op zoek naar nieuwe overlevingsstrategieën. Oude 
thema’s, denkwegen en vanzelfsprekendheden voldoen niet meer. Er is een 
nieuwe manier nodig om naar de wereld om ons heen, naar elkaar en naar 
onszelf te kijken. Wat wij daarvoor nodig hebben is een dieper besef van 
verwandlung. Dit begrip werd door de 20ste-eeuwse denker Elias Canetti 
geïntroduceerd in zijn werk, waarin de vraag centraal staat wat mensen 
maakt tot de wezens die ze zijn. Verwandlung is het typisch menselijke 
vermogen ons in andere levende wezens te verplaatsen, en voor Canetti 
is dat de kern van ons menszijn en van onze cultuurvorming. Zijn ideeën 
hierover, die in dit boek aan de orde komen, zijn aan het begin van onze 
21ste eeuw actueler dan ooit tevoren. Deze studie geeft een historische 
analyse van Canetti’s verwandlungsopvatting en laat zien wat het verband is 
met het denken over de massa, het Chinese denken en de westerse filosofie. 
Een korte schets van Canetti’s leven en uitgebreide bio- en bibliografische 
informatie maken het compleet.
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*) http://weimarart.blogspot.com/2010/08/marie-louise-von-motesiczky.html  vermeldt jaren dertig;  
is echter waarschijnlijk uit de jaren vijftig.  
 
**)  ‘M‐L bringt das Porträt nach Zürich, um es ihrem Auftraggeber zu zeigen. Er scheint jedoch keinen 
Gefallen an dem Bild zu finden, da Marie‐Louise als Gedächtnisstütze ein Zeitungsphoto verwendet hat,  
das ihm besonders missfällt. Marie‐Louise nimmt das Gemälde wieder mit nach London zurück und  
schenkt es der National Portrait Gallery.’   
(Toelichting in Liebhaber ohne Adresse, p. 354). 
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Voor de leesbaarheid zijn citaten in de broodtekst zoveel mogelijk in het Nederlands 

geschreven (al dan niet eigen vertaling). De citaten zijn veelal in de originele taal in de noten 
opgenomen. Canetti-citaten zoveel mogelijk in het Nederlands, plus verwijzing naar zijn  
Werke I-X; alleen bij vertaalverschillen is de Duitse tekst vermeld. 

Bij verwijzing naar Aantekeningen is het jaar van de notitie opgenomen.  
Naar secundaire Canetti-literatuur is verwezen met naam, titel (jaartal); alleen literatuur die  
niet in een van de bibliografieën (Canetti; Massa) is genoemd, wordt – de eerste keer – voluit  
vermeld in de noten (omdat er geen ‘algemene bibliografie’ is opgenomen). 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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DE MENS IS HET VERWANDLUNGSDIER *) 
Elias Canetti over verwandlung, massa en meer 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

I. Vragen, leven, werk  
  
Aanraking door het onbekende  
 
“Niets vreest de mens meer dan aanraking door iets onbekends”. Dit is ‘een van de meest 
markante eerste zinnen uit de wereldliteratuur’ in ‘een van de verbazingwekkendste werken 
van de afgelopen halve eeuw’,1 ‘het hardste en ideeënrijkste mens- en maatschappijkundige 
boek van de eeuw’.2 Een studie die geen lezer onberoerd laat; hij wordt voor- of tegen-
stander, of studeert er jaren op. Massa & Macht,3 daarom gaat het, eindigt met de omineuze 
zin: “Wie de macht wil aanvatten, moet het bevel zonder angst in de ogen zien en de 
middelen vinden om het van zijn angel te beroven”.4 Welke middelen dat zijn wordt er niet 
expliciet bij gezegd. De suggestie van de auteur, Elias Canetti (1905-1994), is duidelijk: die 
middelen zijn in het boek in al dan niet verkapte vorm ter sprake gekomen. En anders kan de 
lezer altijd nog terecht in zijn Aantekeningen, in zijn essays of in de rest van zijn oeuvre.   

De eigenzinnige wereld die tussen de begin- en eindzin van M&M 
  Elias Canetti, 1905‐1994  aan de orde komt wordt hier behandeld. Niet alles, want daarvoor is 

die wereld van de intellectuele kosmopoliet en polyglot te omvat-
tend. De accenten zullen liggen op de (historische) massa en het 
denken van anderen daarover, op de verwandlung (een centraal 
Canettiaans begrip), op Chinese wisselwerkingen en op de vraag of 
de auteur een filosoof is, waarbij tegelijk wordt bekeken wat we met 
het werk kunnen en waarom Nederland er zo weinig belangstelling 
voor heeft. Een inleiding over leven en werk gaat aan het geheel 
vooraf.   

       Literatuurtheoreticus en publicist Karl Heinz Bohrer adviseerde in  
    1973 ‘dat we Massa & Macht elke tien jaar opnieuw zouden moeten 

Tekening Siegfried Woldhek     lezen’.5 Deze studie wil daaraan bijdragen.  
(2004)       

                                                 
*) Uitspraak van Canetti in interview van Paul Schmid in de Tages-Anzeiger van 28 juni 1974, geciteerd in Sven 
Hanuschek, Elias Canetti, p. 9 (‘Der Mensch ist das Verwandlungstier’), wat in de Nederlandse vertaling van 
de biografie is geworden: ‘De mens is een metamorfosebeest’ (p. 9). 
Voor de inburgering van het begrip wordt hier steeds ‘verwandlung’ gebruikt, met een beroep op Nicole van 
der Sijs, Het leenwoordenboek (SDU, Den Haag 4e dr. 1998), p. 234: ‘Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog 
vreemde woorden, dat wil zeggen woorden die in Duitse vorm en met Duitse uitspraak overgenomen zijn en 
geen enkele aanpassing aan het Nederlands hebben gemaakt, behalve dat sommige zelfstandige naamwoorden 
met een kleine letter worden geschreven (andere weer niet – er lijkt weinig systeem in te zitten)’.  
In het verwandlung-hoofdstuk volgt een kort pleidooi om het begrip niet te vertalen. 
 
1 Volgens sociale en literatuurwetenschapper Judith Klein in een Deutschlandfunk radio-essay op 14 febr. 2010 
(www.dradio.de/dlf/sendungen/essayunddiskurs/1124778/dru). 
2 Volgens Peter Sloterdijk in Die Verachtung der Massen (2000), p. 10.  
3 Hierna MuM (EC-W, III) voor het Duitse origineel, M&M voor de Nederlandse vertaling. 
4 Begin- en eindzin in Elias Canetti, Massa & Macht, p. 13 en 532 (EC-W, III, 13 en 559). Openingszin eigen 
vertaling; de vertaling van Jenny Tuin is minder compact. Zie over haar vertaling van M&M: Gommert de Kok 
in Bzzlletin, jrg. 20, nr. 181/182, nov. 1990, pp. 84-90. 
5 In: H.G. Göpfert (Hg.), Canetti lesen, p. 66. 
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‘Elke vorm van vragen is een binnendringen’6   
 
De samengestelde vraag die hier als onderzoeksobject wordt geformuleerd is: hoe past 
Massa & Macht in het andere werk van Canetti, hoe verhoudt dit boek zich tot studies van 
anderen over dit onderwerp en hoe zijn tegenstrijdige of zelfs ontbrekende recepties van 
M&M te verklaren. Bij de zoektocht ter beantwoording van die samengestelde vraag staan de 
massa en de verwandlung centraal; de andere hoofdstukken vloeien daaruit voort. De keuze 
van onderwerpen geldt vooral datgene waarnaar nog niet zoveel secundair onderzoek is 
gedaan. Aan Canetti’s roman en aan zijn autobiografie bijvoorbeeld zijn, met name in het 
Duitse taalgebied, al zoveel artikelen, monografieën en dissertaties gewijd dat uiteindelijk 
slechts een klein ontbrekend deel of een heel specifieke invalshoek nog legitiem uitgespit 
zou kunnen worden.7 En wie zijn toneelwerk of de karakterschetsen gaat bestuderen komt 
gebruikelijk uit een andere discipline: toneel- of literatuurwetenschap. Hier zullen dus met 
name zijn essayistisch werk en de aantekeningen centraal staan, met zijsprongen naar het 
zuivere fictiewerk, zodra daar aanleiding toe is. 
 Het is niet mijn bedoeling in de eerste plaats teksten van of over Canetti naast elkaar 
te leggen en nader te onderzoeken, conform de gebruikelijke werkwijze. Bij voorkeur wordt 
hier, conform Canetti’s werkwijze, gekeken wat er met die teksten te doen is en hoe ze ons 
verder kunnen brengen, ons inzichten kunnen verschaffen in de vele facetten van het sociale 
functioneren. Canetti eerder als richtingwijzer dan als bron, dat idee; meer applicatie dan 
interpretatie. Mede daarom wordt M&M niet in een apart hoofdstuk behandeld maar zal het 
hier steeds door het werk verweven zitten; een uitvoerige samenvatting van M&M is als 
bijlage opgenomen. Bij deze aanpak zal er genoeg oog zijn voor het nabije, het concrete en 
alledaagse – zo ongeveer zijn handelsmerk – of, zo men wil, zijn filosofisch adagium. Doet 
zich de gelegenheid voor, dan komt een accent op Nederlandse omstandigheden of 
opvattingen te liggen. Dat vloeit als vanzelf voort uit het zoeken naar de betekenis van de 
schrijver voor ons land en onze cultuur.   

Verwandlung is hier het samenbindend element, de centrale invalshoek, omdat dit 
naar mijn idee Canetti’s meest essentiële bijdrage aan het denken is. Verwandlung is 
voorlopig te omschrijven als ‘metamorfose’, ‘gedaanteverandering’, en ook ‘inlevings-
vermogen’ – in velerlei opzichten. In hoofdstuk V wordt het begrip uitvoerig uitgewerkt. Het 
zal blijken een alomtegenwoordig maatschappelijk-cultureel fenomeen te zijn. Canetti’s 
persoon is er evenzo van doordrongen als zijn werk en het waaiert daarom alle kanten uit. 
Via een andere invalshoek zouden zijn massa- of machtideeën, zijn strijd tegen de dood of 
zijn verering van mythen ook een centraal gegeven genoemd kunnen worden, maar 
verwandlung omvat in wezen dat alles tezamen. En het geeft, zoals zal blijken, ook een 
spiegeling van zijn persoon, zonder dat daarvoor diepgaand gepsychologiseerd of 
gespeculeerd hoeft te worden. Daarenboven is Canetti met dit totaalconcept dat aan alle 
facetten van het mens-zijn raakt, bepaald voorlijk geweest, gezien de aandacht die er 
momenteel wordt besteed aan thema’s uit dat begrip – die in het verwandlung-hoofdstuk 
verder worden uitgewerkt. Verwandlung raakt aan de dialectische ommekeer of de ontlading 
van het individu in de massa, als massa, waar hij één tracht te worden – vandaar de hierna 
volgende hoofdstukken over de massa en massastudies. Het raakt natuurlijk ook aan de 

                                                 
6 M&M, p. 323 (EC-W, III, 337), in het hoofdstuk ‘Elementen van de macht’.  
7 Zie voor Die Blendung naast de vele artikelen de monografieën (in de secundaire Canetti-bibliografie) van 
bijvoorbeeld: Bachman, Bartels, Boose, Curtius, Darby, Dissinger, Ehlers, Foell, Forster, Goldnau, Hidas, 
Hinderberger-Burton, Hogen, Kirsch, Krumme, Madel, Meili, Moser, Murphy, Paal, Roberts, Schutti, Smith 
Lovett, Stewart, Werlen, Wiesehöfer. En voor de autobiografie bijvoorbeeld: Angelova, Borodascova, Eigler, 
Geibig-Wagner, Hinck, Kaltenegger, Kratochwill, Salzmann, Schaufler, Trautwein.  
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manieren van denken, reden waarom hier vervolgens vooral aandacht zal zijn voor de 
Chinese en voor de filosofische facetten. De Chinese omdat dit niet-westerse denken door 
Canetti’s werk is geweven, zij het lang niet altijd even duidelijk. De filosofische omdat aan 
die kant van zijn werk vrijwel geen aandacht wordt besteed, hoewel M&M bijvoorbeeld wel 
veelal het predicaat ‘filosofisch’ meekrijgt.      

 

Canetti heeft een sterk hermetisch oeuvre.8 Niet in de betekenis van duister of mystiek, maar 
in die van coherent, compact, onderling verwijzend en dwingend. Al is het werk nog zo 
gevarieerd, het zijn toch enkele centrale thema’s die in allerlei variaties de boventoon 
voeren. In de eerste plaats staat de mens centraal maar daarnaast is hij een van de weinige 
auteurs die ook uitgebreid aandacht schenkt aan het dier, wat als vanzelfsprekend uit zijn 
verwandlung voortkomt. Massa, macht, dood en verwandlung vormen zijn levenskwartet. 
Dat wordt met name in zijn Aantekeningen aangevuld met zeer gevarieerde, veelal 
intellectualistische, eigenzinnige en soms geheimzinnige, confronterende teksten over het 
individu en het leven. Zijn werk stempelt de lezer, is indringend als bij alle grote schrijvers, 
maar draagt ook een risico in zich. In de aantekeningen en de autobiografie staan nogal wat, 
al dan niet verhulde, verwijzingen naar eigen werk en denken: de Aantekeningen als recept 
én after-dinner voor de hoofdmaaltijd Massa & Macht. De lezer loopt zo de kans via een 
vicieuze cirkel van zelfduidende verklaringen in zijn denkpatroon, zijn universum te worden 
geperst en dan te worden meegesleept of het spoor bijster te raken – wel een spoor dat 
nadrukkelijk door de auteur is uitgezet en dat kan uitmonden in ‘quod erat demonstrandum’. 
Het kritisch vermogen van de lezer wordt steeds op de proef gesteld; de auteur wil en 
verwacht niet anders. In de eerste studies over Canetti was die vicieuze cirkel duidelijk 
merkbaar. Na verloop van tijd werd dit uiteraard minder, want zo lopen die receptie-
processen nou eenmaal; filologen én systematici nemen geleidelijk bezit van de teksten, 
nadat de auteur is ontdekt.  

De opzet van dit hoofdstuk: ter oriëntatie eerst een schets van Canetti’s leven – 
waarin vanzelf aandacht voor de driedelige autobiografie – en daarna van zijn werk, waarbij 
de route loopt van volledige fictie naar dito non-fictie. Enkele algemene opmerkingen over 
zijn oeuvre gaan vooraf aan de bespreking van de roman Die Blendung/Het Martyrium en 
vervolgens komen die andere fictiewerken aan bod: de drie toneelstukken. Daarna worden de 
karakterschetsen, reisnotities en essays kort besproken. Ten slotte worden de Aantekeningen 
doorgelicht, waarop de M&M-bespreking aansluit. De daarna volgende hoofdstukken over 
de massa in de geschiedenis vloeien daaruit voort.  
 
Het leven in de houdgreep          

 
Alles is ‘leidenschaftlich’, gedreven en intens aan Canetti, de genaturaliseerde Engelsman 
die Bulgaar (Елиас Канети) van geboorte was, Joods-Spaanse invloeden erfde en uitsluitend 
in het Duits publiceerde.9 De literaire afrekening met zijn moeder beslaat een slordige 
duizend bladzijden; de studie voor één publicatie vergt enkele decennia werken en denken; 
het succes van zijn roman, waarop hij rotsvast vertrouwt, laat dertig jaar op zich wachten; de 
opvoering van zijn eerste toneelstuk ontaardt in een schandaal; zijn liaisons zijn legio en zijn 

                                                 
8 In het navolgende wordt voor citaten uit Canetti’s werk verwezen naar in het Nederlands vertaalde titels, en 
naar de gebonden tiendelige Hanser-uitgave van zijn Werke (1992-2005), met verwijzing naar bandnummer en 
pagina, dus: (EC-W, III, 100). Een overzicht van de inhoud van het verzameld werk is in een bijlage 
opgenomen.   
9 Zie voor veel feitelijke informatie ook de Levenskroniek van Canetti, in de Bijlagen. 
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pretenties en ambities torenhoog. En toch: ‘Als er iets is dat ik nooit zou willen zijn, dan is 
het “tijdgebonden”.’10  

Elias Canetti, die zich levenslang heftig verzet tegen de macht en tegen de dood en 
deze weerstand bekroond ziet met de ‘onsterfelijkheid’ van de Nobelprijs; de polyglot die in 
slechts één taal, de Duitse, zijn scherpe analyse van de wereld en zijn mededogen met de 
zwakkere verwoordt; de chemicus die literator werd en homo universalis in litterae wil zijn. 
De man tenslotte die onverbrekelijk aan een handvol begrippen verbonden is: massa, macht, 
dood, verwandlung (metamorfose) en ook de mythe, die tezamen met een beetje goede wil 
zelfs onder één noemer te vangen zijn: de jacht – in allerlei verschijningsvormen, variaties, 
thema’s en consequenties in wezen wellicht hét centrale thema van Massa & Macht.11  
Jan Blokker gaf ooit een aardige omschrijving van Canetti: ‘de Bulgaars-Engelse kosmo-
poliet – de snor en de haardos van Nietzsche, de brilleglazen van een dorpsonderwijzer, en 
aangesproken als wonderdokter van alle sociale besmettingsverschijnselen van de krijgsdans 
van primitieve Maori’s tot aan de krentendistributie van ludieke provo’s’.12 
 

Canetti, Elias is op 25 juli 1905 geboren in het Donaustadje Roestsjoek (Roetsjoek, 
Rutschuk, Russe, Roese) in het noorden van Bulgarije, pal op de grens met Roemenië. Hij is 
de oudste zoon van Jacques Canetti (1882-1912) en Mathilde Arditti (1885-1937). Na hem 
zouden nog geboren worden zijn broer Nissim (1909-1997; later Jacques genoemd), die 
muziekimpresario en uiteindelijk directeur van het Parijse L’Olympia werd, en lievelings-
broer Georges (1911-1971), de latere longarts aan het Parijse Pasteurinstituut.13

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
          
Georges Canetti        Jacques Canetti       Elias Canetti 

     beeld in Roese 14 

                                                 
10 Pantheon (1969), p. 133 (EC-W, V, 226). In de vertaling staat: ‘bij de tijd zijn’. (‘Wenn es etwas gibt, das ich 
nie sein möchte, so ist es “zeitgemäss”. Denn alle Zeit sei mir gemäss und nicht ich ihr, sonst bin ich sie nicht 
wert, sie könnte eine andere sein, und jeder, der sie mir bringt, wäre mehr als sie und ich, ich wäre ihr blosser 
Zufall’). Hij wilde juist wel bij de tijd zijn, maar niet tijdgebonden. 
11 Zie bijv. Harry Timmermann, Tierisches in der Anthropologie und Poetik Elias Canettis (1997), op p. 2: 
‘Was Ödipus für Freud, für Marxisten der Klassenkampf, für Christen die Bibel, das ist für Canetti die Jagd: 
zentrales Paradigma menschlichen Handelns, Horizont seiner Interpretation’. 
(www.geocities.com/Broadway/Stage/2452/CANETTI.HTM; 27 pp.). En in zijn programmatisch getitelde 
proefschrift Metaphor as Thougt in Elias Canetti’s ‘Masse und Macht’ uit 1999 concludeert David Scott onder 
meer: ‘The basic metaphorical thought of modern Europeans as hunting animals thus permeates Masse und 
Macht by being carried through every level of the metaphor typology’. (p. 176-177). 
12 Jan Blokker, ‘De moordende macht van de overlevende’, in: id. Het eeuwige examen (De Bezige Bij, 
Amsterdam 1977), pp. 159-163 (verzamelde Volkskrant-artikelen).  
13 Zie over hen o.a: www.jacques-canetti.com/ voor de muzikale kant (hij nam o.a. Piaf, Brel en Brassens onder 
zijn hoede) en http://web.pasteur.fr./infosci/archives/can1.html voor de medische kant (Notice descriptive du 
fonds Georges Canetti (1911-1971)). Zie voor enkele publicaties (over tbc) hier de ‘Levenskroniek’ van Canetti 
(m.n. 1939, 1946 en 1959).    
14 http://www.flickr.com/photos/12822986@N02/2476185571. De bijbehorende Bulgaarse tekst bleek te 
ontcijferen als: ‘Alles wat ik later heb beleefd, was in Roestsjoek al eens gebeurd.’ Dat is terug te vinden in De 
behouden tong, p. 13; EC-W, VII, 11. 
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De naam Canetti is in het grijze verleden afgeleid van het stadje Cañete, ten oosten van 
Madrid, halverwege de Middellandse Zee en de hoofdstad; Cañete onderscheidde Canetti in 
1982 met het ereburgerschap. In 1492 waren de Joden uit Spanje verjaagd of gevlucht en 
vonden een veilig heenkomen onder andere in het Osmaanse Rijk van de sultans Salim I en 
II. Zo ook zijn Canetti’s voorouders daar beland. De heerszuchtige grootvader Elias Canetti 
was een uit Adrianopel afkomstige Turks-Joodse handelaar in koloniale waren en grootvader 
Arditti een wat vereenzaamde figuur uit een welgestelde, vooraanstaande Joods-Sefardische 
familie uit Bulgarije. 

De primaire bron tot Canetti’s levensverhaal is het verslag van de schrijver zelf in 
zijn driedelige autobiografie, waaruit niet alleen zijn ‘fenomenale geheugen’15 blijkt maar 
ook dat hij al vroeg aantekening van zijn leven moet hebben gehouden: De behouden tong, 
De fakkel in het oor en Het ogenspel. De Engelse (na)oorlogsjaren worden in Party tijdens 
de blitz beschreven.16 De autobiografische trilogie loopt tot zijn 32e jaar; bij Goethe was dit 
tot zijn 26e in Dichtung und Wahrheit en bij Stendhal tot zijn 17e in La vie de Henry Brulard; 
twee favoriete auteurs van Canetti. In de loop der jaren is deze autobiografische bron 
aangevuld en uitgebreid met diverse biografische schetsen17 en met een indrukwekkende, 
vuistdikke biografie.18 Die biografie en de Briefe an Georges die het jaar daarop verschenen 
en de brieven aan zijn mecenas/maîtresse weer vijf jaar daarna, geven een onthullend inzicht 
in de gecompliceerde mens die Canetti was.19 Paranoia, dat ook zo’n grote rol speelt in 
M&M als cruciaal kenmerk van de machthebber,20 heeft hem regelmatig in de greep maar 
uiteindelijk weet hij zich daaraan op eigen kracht te ontworstelen. Dat is in de memoires of 
de aantekeningen nauwelijks te traceren. Begrijpelijk, gezien zijn karakter. Men zou het 
hoogstens kunnen vermoeden. Voor dit soort informatie moet de lezer bij de biografie of de 
(resterende) brieven zijn, niet bij de graag geheimzinnig doende schrijver zelf.  

In zijn autobiografie lezen we over een leven dat – ondanks de vele zijpaden, 
persoonlijkheden en ervaringen – in alle veelvormigheid een verbazend rechtlijnige 
ontwikkeling lijkt te hebben gekend. In die zin, dat je soms denkt dat hij al bij zijn geboorte 
is voorbestemd om de massa en de macht te bestuderen. Hadden die niet bestaan, dan had hij 
ze wel uitgevonden. Men kan dat ook retrospectief determinisme noemen. Zo zegt hij ergens 
in zijn Aantekeningen dat hij van alle massa-ervaringen alleen de bladeren is vergeten.21  

                                                 
15 Aldus zijn biograaf Hanuschek. Ook Jeremy Adler zegt dat hij een ‘absolutes Gedächtnis’ had. (in: Werner 
Morlang, Canetti in Zürich (2005), p. 51). 
16 De autobiografie: Die gerettete Zunge (1977); Die Fackel im Ohr (1980); Das Augenspiel (1985). Party im 
Blitz (2003) is postuum verschenen en behandelt zijn volwassen jaren in Engeland. Het is duidelijk een andere 
versie dan de ‘vierten autobiographischen Band über die Londoner Zeit (…) diese endgültige Version hat er in 
einer Depression vernichtet, ebenso wie seinen Briefwechsel mit Veza Canetti’. (Hanuschek, Canetti, p, 659; 
Ned. versie p. 557). 
17 Van o.a. Helmut Göbel; Werner Morlang; Peter von Matt; Rudolf Hartung; Kristian Wachinger; de catalogus 
van Centre Georges Pompidou en de publicatie bij de ‘Broch-Canetti-Jahn’-tentoonstelling, Marbacher 
Magazine (zie de secundaire Canetti bibliografie). 
18 Sven Hanuschek, Elias Canetti. Biographie (2005). De Nederlandse vertaling van Elly Schipper en Gerrit 
Bussink (2008) is iets ingekort: Elias Canetti. De biografie. 
19 Veza und Elias Canetti, Briefe an Georges (2006), geeft 8 brieven van Georges, 121 van Veza en 40 van 
Elias uit de periode 1933-1940, 1944-1948 en 1959; Elias Canetti, Marie-Louise von Motesiczky, Liebhaber 
ohne Adresse. Briefwechsel 1942-1992 (2011) geeft 101 brieven van Elias en 83 van Marie-Louise.  
20 Nog in 1997 schrijft psychoanalyticus Charles Rycroft over ‘Paranoia’ in The Oxford Companion to The 
Mind (Oxford University Press, 10th impr. 1997) pp. 576-577 o.m.: ‘There must, it seems, be some as yet 
unformulated relationship between the psychology of paranoia and that of prophets and leaders’. Canetti’s 
ideeën in M&M zijn duidelijk nog geen gemeengoed. 
21 Pantheon (1971), p. 169 (EC-W, V, 75). Wat hij wel onder de massa- (en macht)ervaringen schaarde: een 
kleine dertig voorvallen in zijn eerste zeventien levensjaren, zoals de graankorrels in grootvaders winkel, de   
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Hij wordt al op jonge leeftijd geconfronteerd met datgene wat later een belangrijk 
onderdeel van zijn oeuvre zal gaan uitmaken: bevel en vervloeking, dood en macht. Hij 
ervaart dat actief en passief. Al op heel jeugdige leeftijd wil hij zijn nichtje met een bijl 
vermoorden omdat zij hem haar schriften niet wil lenen, en dus haar neefje niet wil leren 
lezen. Hoewel de familieleden er als rechtgeaarde Joden begrip voor hebben dat Elias sterk 
aan het schrift hecht, wordt hij zwaar gestraft. Als later, wellicht uit wraak, het nichtje hem 
in een ketel met gloeiend Donauwater duwt en hij over zijn hele lichaam, behalve zijn hoofd, 
verbrandt,22 dreigt hij aan de verwondingen te bezwijken. Alleen door terugkomst van zijn 
vader, die in Engeland op handelsreis is, kan het leven van de jonge stamhouder worden 
gered. Aldus geschiedt en de aanwezigheid van zijn vader en idool blijkt voldoende voor het 
wonder van de genezing.23   Al heel vroeg is hij zo dus tweemaal met de dood in aanraking 
gekomen: actief als potentiële kleine moordenaar en passief als potentiële kleine dode. 
Enkele jaren later wordt hij veel intensiever en definitiever met de dood geconfronteerd als 
zijn vader totaal onverwacht op dertigjarige leeftijd overlijdt; een scène die hij vijfenzestig 
jaar later aangrijpend weet te schilderen in De behouden tong. Dit speelde zich af in 
Manchester, waarheen het gezin was verhuisd om onder de druk van grootvader Canetti uit 
te komen. Dat deze hen om die verhuizing heeft vervloekt, maakt de zaak des te wranger. 
Ruim een jaar na die vervloeking van Elias sr. sterft zijn zoon, blijft diens vrouw achter met 
de grootste verwijten en wordt hijzelf radeloos van schuldgevoelens. Zijn kleinzoon zal 
levenslang schrik voor vervloekingen, dat zijn indirecte bevelen, blijven houden; de macht 
van de grootvader manifesteerde zich tot ver over de landsgrenzen. 

Dat zijn vader op het moment dat hij dood van zijn stoel neerviel in de krant de 
aankondiging van de Balkanoorlog,24 de eerste Europese oorlog van de 20e eeuw, zat te 
lezen, heeft een belangrijke invloed gehad op Canetti als overtuigd oorlogshater: oorlog = 
dood, veelvoudige dood, zelfs van degenen die je het meeste liefhebt. Zijn moeder heeft later 
deze afkeer van oorlog zeer overtuigend aangewakkerd, zeker ook omdat zij het overlijden 
van haar jonge echtgenoot nauwelijks heeft kunnen bevatten of verwerken. Mathilde, 
Canetti’s moeder, is nooit hertrouwd: Elias jr. gaf haar daartoe geen kans met zijn trotse, 
jaloerse en gepassioneerde karakter. Het gezin verhuist: eerst enkele maanden naar 
Lausanne, waar moeder haar zoon op de haar geëigende, onnavolgbare, psychisch hard-

                                                                                                                                                     
kip-metamorfose van Kako, de ‘massa’ zigeuners op de binnenplaats, de ‘stremmende massa’ die naar de 
komeet kijkt, de massa die naar de vuurzee van een brandend huis kijkt, de massarouw om de ondergang van 
de Titanic, de meute en de omkering als Elias belachelijk wordt gemaakt, de macht van de dode over de 
overlevende, de kracht van de bomen en het woud, de massa’s verzamelde mensen tijdens het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog en vooral de reacties van de massa op de eenling, nationalisme met bijbehorende 
wanproducten, de ‘zwellende massa’ bij de begrafenis van componist Karl Goldmark, het kerkhofbezoek in 
Reichenhall, de veldslagen in de Griekse geschiedenis, de eerste kennismaking met keizer Tiberius, de 
onbekende tegenover de massa bij de Gottfried Keller-herdenking, Burckhardt als bekrachtiging van zijn 
wantrouwen tegen de macht, en het verband tussen doodvonnis en bevel.  
22 ‘Ich war am ganzen Leib, nur am Kopf nicht, verbrüht’. (EC-W, VII, 43). In De Behouden tong (p. 46) vertaald 
als ‘verbrand’, waar ‘schroeien’ wellicht beter was geweest omdat hij het uiteindelijk heeft overleefd. 
23 ‘De dokter was ervan overtuigd dat ik zonder zijn verschijnen en zijn verdere aanwezigheid zou zijn 
gestorven’. (Tong, p. 47; EC-W, VII, 44). 
24 Op 8 oktober 1912 verklaart Montenegro de oorlog aan Turkije; bevriende Balkanstaten volgen enkele dagen 
later. Vermoedelijk door die omineuze dag lijkt de zo symbolische 8 een prominente rol te spelen in Canetti’s 
werk, waarover hij mij schreef in een brief van februari 1991: ‘Zur Beantwortung Ihrer Frage über die Ziffer 
Acht in der “Blendung”: ich glaube nicht, dass mir die Bedeutung dieser Zahl für den Roman von vornherein 
klar bewusst war. Aber davon, dass sie unbewusst von Bedeutung war, haben sie mich überzeugt. Ihr hinweis 
auf den 8. Oktober 1912 ist zwingend. Es ist das erste Datum meines Lebens, die erste Ziffer in meinem 
persönlichen Kalender, die immer wach blieb. Diese Verbindung mit dem entscheidenden Ereignis einer 
Kindheit hat der Zahl Acht ihre nie auszuschöpfende Kraft gegeben.’ Het gegeven is iets nader uitgewerkt in 
mijn Martyrium-bijdrage op pp. 22-23 van het Bzzlletin ‘Canetti’-nummer van nov. 1990. 
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handige manier in zeer korte tijd Duits leert, de taal waarin hij later principieel alles zal 
schrijven. Daarna naar Wenen, en van 1916 tot 1921 wordt Zürich tot domicilie gekozen. 
Hier beleeft Canetti, in ‘pension Yalta’, zijn gelukkigste jaren, reden waarom hij er vanaf de 
jaren zeventig, afwisselend met Londen, weer zal gaan wonen – in bescheiden, sober 
gestoffeerde huurwoningen, volgestouwd met boeken. Moeder Canetti oordeelt het leven van 
haar zoon in Zürich als te gemakkelijk: het luizenleventje van een betweterige boekenwurm, 
en dat in tijden van gierende inflatie. Dus besluit ze na een onvergetelijke tirade dat hij naar 
Frankfurt zal verhuizen:25 “je moet ergens heen waar het geen pretje voor je is. Ik zal je naar 
Duitsland brengen. Daar gaat het de mensen nu slecht. Daar zul je zien hoe het toegaat 
wanneer men een oorlog heeft verloren”. ‘Zij geloofde er niet in dat de wereld goed was 
ingericht. Zij was nooit gelovig en berustte nooit in dat wat was. De schok over de oorlog 
raakte zij nooit kwijt’. In Frankfurt maakt Elias het gymnasium af en in 1924 gaat hij in 
Wenen chemie studeren – op voorwaarde dat broer Georges de opleiding medicijnen mag 
volgen – wat hij in 1929 voltooit met een dissertatie: Über die Darstellung des 
Tertiärbutylcarbinols.26 In die Weense jaren bezoekt hij enkele keren Berlijn, een stad die 
een overrompelende en versplinter(en)de indruk op hem maakt. Het levert hem, naast 
inspiratie voor zijn roman, contacten op met bekende schrijvers en kunstenaars, en de 
opdracht tot vertaling van een drietal boeken van Upton Sinclair voor het Malik-Verlag: Das 
Geld schreibt, Leidweg der Liebe en Alkohol.  

Het was een linkse, marxistisch georiënteerde wereld waarin hij zich in de jaren 
twintig en dertig bewoog, gezien de contacten en kennissenkring. Hij werd zelfs met ‘Gen.’, 
(Genosse) aangeschreven door uitgever Herzfelde en zijn bestudering van Marx zal zijn 
algehele politieke houding en opvattingen van destijds hebben weerspiegeld, hoewel er geen 
zekerheid is over een eventueel partijlidmaatschap.27 Vermoedelijk zal het politieke etiket 
‘socialistisch-anarchistisch’ het dichtst in de buurt komen van zijn overtuigingen in die tijd. 
Na zijn dissertatie heeft Canetti zich uitsluitend nog met alfa- en gammavakken bezig-
gehouden en zich aan de letteren gewijd. Zijn bèta-scholing is misschien nog wel terug te 
vinden in de structurering van zijn werken, iets wat hijzelf ook opmerkt over zijn in Wenen 
geschreven enige roman, Die Blendung.28 Wenen is ook de stad waar hij voor het eerst zijn 
grote held en latere anti-held Karl Kraus (1874-1936)29 hoort en ziet spreken en waar hij de 
acht jaar oudere Joodse met een Spaans uiterlijk ontmoet met wie hij in 1934 zal trouwen: 
Veza, voluit: Venetiana Taubner-Calderon (1897-1963). In deze tijd is de verwijdering ten 
opzichte van zijn eens zo vereerde moeder bijna absoluut geworden. De gevoelens die hij 
aanvankelijk voor deze energieke, dominante, literair-gevoelige vrouw koesterde, zijn in de 
loop der jaren omgeslagen in het tegendeel, niet in de laatste plaats door Elias’ eigen 
toedoen. Zij is niet op de hoogte gesteld van het huwelijk van haar zoon met Veza, van wie  

                                                 
25 ‘Het verworpen paradijs’ heet de slotparagraaf van De behouden tong. (EC-W, VII, 319-330). Navolgende 
citaten p. 344 en 338; en op p. 339: ‘Nog minder mocht ze mijn mededogen met dieren. Haar aversie daartegen 
was zo groot, dat zij zich met mij de meest wrede grappen veroorloofde. (…) Daarbij speelde haar overtuiging 
mee dat humane gevoelens alleen mensen moesten gelden, zou men ze op alle leven betrekken, dan moesten zij 
hun kracht verliezen en onbepaald en oneffectief worden’. Canetti’s latere verwandlung-concept, waar juist 
dieren zo goed in passen, heeft dus nauwelijks wortels in zijn opvoeding. 
26 Het geweten in woorden, p. 252: ‘…maar het mij opgegeven onderwerp was zo oninteressant dat het mijn 
geestelijke huid nauwelijks vermocht te raken’. (EC-W, VI, 327). Discussie uit 2009-2010 over wat Tertiärbutyl-
carbinol is, op: http://www.chemieonline.de/forum/showthread.php?p=2684738389  
27 Zie een en ander in Hanuschek, Canetti, p. 168; Ned. versie p. 153.    
28 Het geweten in woorden, p. 256 (EC-W, VI, 332): ‘Volgens mij is ook mijn vertrouwdheid met de scheikunde, 
met haar processen en formules in deze strengheid [van Het Martyrium] opgegaan’. 
29 In Die Fackel im Ohr komt Kraus uitvoerig ter sprake en ook in twee essays in Das Gewissen der Worte. Er 
hoeft niet diepgaand gepsychologiseerd te worden om in hem een (intellectuele) vaderfiguur voor Canetti te 
zien. 
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zij een afkeer had, en pas als zij in juni 1937 sterft legt Elias het enigszins bij – het is de  
slotscène van zijn driedelige autobiografie.  
Die Blendung is misogyn genoeg om de hele vrouwenbeweging over de 
auteur heen te laten vallen (desondanks waardeerde zijn moeder het werk) 
en in M&M wordt voor de opvoeding het strijd- in plaats van het harmonie-
model gebezigd. Dat de complexe verhouding tot moeder Mathilde in de 

Venetiana Taubner‐   opvattingen die in beide werken worden geventileerd een rol heeft gespeeld, 
Calderon = Veza       lijkt niet erg ver gezocht. 
Canetti en zijn vrouw moeten in 1939 Wenen ontvluchten voor de nazi’s en komen via 
Parijs, zowat tegelijk met Freud, in Londen aan waar zij zich vestigen, al vrij snel in aparte 
woningen. Veza probeert met vertaal- en leswerk enig inkomen te verdienen; Elias zal zich 
tot 1960 aan Massa & Macht wijden. Zij hadden een gecompliceerde broer-zus, zoniet 
moeder-zoon verhouding30 en Veza’s eenarmigheid was een vanzelfsprekend taboe in de 
sociale omgang.31 Waarvan het echtpaar heeft geleefd tot in de jaren zestig is nog niet 
helemaal duidelijk; de exil- en emigrantenvoorzieningen en een of meerdere goedgeefse 
mecenassen hebben hierbij in ieder geval een rol gespeeld.32 Vertaalwerk van Veza, zoals 
een roman van Graham Greene, leverde weinig structureels op. Wel is duidelijk dat Canetti 
voor een vermogen aan boeken heeft gekocht. ‘Ik wilde u er slechts van doordringen wat 
voor geldwaarde deze boeken hebben’ zei Kien, hoofdpersoon van Die Blendung, eens tegen 
zijn huishoudster. Canetti’s nagelaten bibliotheek omvat zo’n 20.000 banden – eenvijfde 
minder dan de bibliotheek van Kien maar minder dan de helft van het aantal dat Umberto 
Eco zegt te bezitten – die in de Zentralbibliothek van Zürich gescheiden worden bewaard: 
een Londoner en een Züricher afdeling.33 
 In mei 1963, kort voor zijn internationale doorbraak, sterft Veza, kinderloos. Hij 
erkent haar grote bijdrage aan MuM.34 Pas aan het einde van zijn leven zou Canetti aan 
uitgave van háár oeuvre meewerken. Na zijn dood is dit voortgezet, zodat in en na het laatste 
decennium van de twintigste eeuw vijf boeken met teksten uit de jaren dertig van zijn vrouw, 
die altijd onder pseudoniemen schreef, zijn verschenen.35 Duitse critici hebben zich 
                                                 
30 Na een of  wellicht meerdere miskramen laat Veza Elias weten de lichamelijkheid aan de kant te zetten en 
hem zijn vrijheid te gunnen: ‘Ich sehe durchaus ein, dass Du Deine Freiheit, Deine Abenteuer und Geheimnisse 
haben musst. Doch sehe ich nicht ein warum ich mich dabei erniedrigt fühlen soll! (…) Ich weiss, dass Du 
nicht in Enge leben kannst.’ (Hanuschek, Canetti, p. 268; Ned. versie p. 241). Het verklaart een en ander van 
Canetti’s promiscuïteit met echtelijke goedkeuring. Op die basis kon Veza de vrouwenavonturen van haar 
‘Murkl’, ‘Wurschtl’, ‘geniales Kind’, ‘Bauscherl’ en ‘Quadratnarr’ (zie Briefe an Georges) accepteren. 
Canetti’s verhouding met Iris Murdoch in de jaren vijftig leidde pas tot enige ophef na de biografie van Peter 
Conradi over haar en na de levensbeschrijving van haar echtgenoot, literatuurcriticus John Bayley: Iris. Na 
publicatie van Canetti’s Party im Blitz, waarin ze met weinig egards wordt behandeld, volgt verontwaardiging.  
31 In Hanuschek, Canetti is op p. 285 (Ned. versie p. 254) een Joegoslavische pas van Veza uit 1937 te zien, 
met daarop een foto van haar met de ontbrekende linkerarm. Op de pas staat: ‘Bijzondere kenmerken: Geen’.  
Over Veza’s aangeboren handicap werd niet gesproken; gebeurde dit toch, dan werd de vriendschap opgezegd. 
32 In ieder geval heeft zijn maîtresse, de gefortuneerde schilderes Marie-Louise von Motesiczky (1906-1996) 
hem onbekrompen gesteund. Zie voor haar werk: www.motesiczky.org. Zij maakte tenminste vijf schilderijen 
van Canetti (vgl. Wachinger, E.C. Bilder aus seinem Leben, p. 94) en exposeerde begin jaren vijftig o.a. in 
Nederland. Canetti’s eerste Aantekeningen zijn aan haar opgedragen en pas na haar dood opgedoken uit de 
archieven, nu beheerd door de M-L v. M. Charitable Trust, Londen. In sept. 2011 verscheen bij Hanser Verlag 
Canetti’s correspondentie met Motesiczky over de jaren 1942-1992, onder de titel Liebhaber ohne Adresse.   
33 Zie Hanuschek, Canetti, p. 683 (Ned. versie p. 574).   
34 Aan schrijver Hermann Kesten (1900-1996) schreef Canetti in december 1963: ‘Vielleicht wenn Sie es 
[=M&M] lesen, werden Sie finden, dasz das elende Leben meiner Frau nicht umsonst war. Ihr geistiger Anteil 
daran ist so grosz wie meiner. Es gibt keine Silbe darin, die wir nicht zusammen bedacht und besprochen 
haben.’ (gecit. Hanuschek, Canetti, p. 434; Ned. versie p. 376). 
35 Die Gelbe Strasze (1990), Der Oger (1991), Geduld bringt Rosen (1992), Die Schildkröten (1999) en Der 
Fund (2001). Aan Veza zijn onder meer studies gewijd door Helmut Göbel (Text + Kritik 156); Eva M. Meidl; 
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overigens wel afgevraagd waarom dit werk zo laat verscheen en waarom hij in zijn auto-
biografie met geen woord heeft gerept over Veza’s literaire werk en ambities.36 
 Acht jaar na haar overlijden hertrouwt Canetti met de jonge kunsthistorica Hera 
Buschor; in 1972 krijgen zij dochter Johanna – die later de literaire erfenis van haar vader 
mee beheert – maar al in april 1988 overlijdt zijn tweede vrouw. 

Van begin 1981 tot in 1985 heeft Canetti de uitgave van zijn autobiografie in 
Engeland geboycot. Het tekent zijn gecompliceerde verhouding met het land dat hem 
gastvrij had ontvangen. Waarschijnlijk had zijn dwarsliggen, dat hij aanvankelijk levenslang 
had willen volhouden, van doen met ontevredenheid over inert gedrag van uitgevers 
waardoor teveel lezers potentieel bleven.37 Canetti verkeerde in Engeland, ondanks zijn 
teruggetrokken leven al snel in wat gebruikelijk de ‘betere kringen’ wordt genoemd.38 In de 
woorden van Iris Murdochs biograaf: toen hij aankwam in Londen kende hij niemand, tien 
jaar later ging hij om met schilders, ministers, beeldhouwers, intellectuelen en filmactrices.39 
 

Na de oorlog maakte Canetti nog regelmatig reizen: naar zijn broer in Parijs, naar Marokko 
en naar meerdere Europese landen40 waaronder Nederland (in 1967 en 1970) en uiteraard 
naar Zweden. Daar ontvangt hij in Stockholm in december 1981 de (78e) Nobelprijs voor 
Literatuur ‘voor een oeuvre dat gekenmerkt wordt door ruimdenkendheid, rijkdom aan 
ideeën en artistieke kracht’, aldus het comité.41 Die prijs was de kroon op de prijzenregen, 
zo’n veertien onderscheidingen, die hem vanaf 1966 te beurt viel, zoals de Literatuurprijs 
van de stad Wenen, titel van professor verleend door het Bundesministerium für Unterricht, 
Literatuurprijs van de Berliner Akademie der Künste, de Grote Oostenrijkse Staatsprijs, de 
Georg Büchner-prijs, de Kafka-prijs, de Goethe-prijs, opgenomen in de orde ‘Pour le Mérite’ 
en erkenning via het Großes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 

Als Canetti toch nog onverwacht op 14 augustus 1994 overlijdt – net 
iets ouder dan de ‘jongeman Achtentachtig’ uit zijn toneelstuk De 
getermineerden – heeft hij over gebrek aan erkenning niet meer te 
klagen. Er worden meer en meer studies aan hem gewijd. Eind jaren 
tachtig waren er al ver over de duizend artikelen over de schrijver en 
zijn werk verschenen, en intussen zagen al veel meer dan honderd 
monografieën het licht.42 Hij is, conform zijn laatste wens, op  

Canetti’s handtekening,        Fluntern in Zürich sober begraven, naast het opvallende graf van 
uitgebeiteld in zijn grafsteen.      James Joyce.43 
Friedhof “Fluntern”, Zürich. De steentjes zullen zijn gelegd door Joodse (e.a.) bezoekers 

                                                                                                                                                     
Natalie Lorenz; Julian Preece; Ruth von Mayenberg; Ingrid Spörk & Alexandra Strohmaier (zie de secundaire 
Canetti bibliografie). De gele straat en Geduld baart rozen als Nederlandse vertalingen van resp. Theodor 
Duquesnoy, 1991 en Elly Schippers, 1994 (Athenaeum–Polak & Van Gennep uitgaven). Veza’s pseudoniemen: 
Veza Magd, Veronika Knecht, Martin of Martina of Martha Murner. 
36 Canetti zelf gebruikt hiervoor het argument dat de literaire wereld haar zelf maar moest ontdekken, na alle 
vergeefse pogingen van Veza en hem in het verleden. 
37 Zie o.a. Hanuschek, Canetti, pp. 613-615 (Ned. versie p. 522-523). 
38 Onder anderen Hanuschek, Adler en Conradi wijzen hierop. 
39 Peter J. Conradi, Iris Murdoch. A life (HarperCollins, London 2001), p. 354. 
40 Frankrijk, Italië, Griekenland, Joegoslavië, Duitsland, Oostenrijk; meestal voor boekpresentaties of lezingen. 
41 ‘…für ein schriftstellerisches Werk geprägt von Weitblick, Ideenreichtum und künstlerischer Kraft’. (o.a. 
geciteerd in Hanuschek, Canetti, p. 611, Ned. versie p. 520). In zijn korte dankwoord huldigde Canetti de 
steden Wenen, Londen en Zürich, en de schrijvers Kraus, Kafka, Musil en Broch. (EC-W, X, 115-116). 
42 Walter Bensel, Elias Canetti. Eine Personalbibliographie uit 1989 telt al ruim duizend artikelen. De 
‘Secundaire Canetti-bibliografie’ hier met uitsluitend monografieën geeft een indicatie van wat in boekvorm is 
verschenen (met accent op de Duitse en Engelse literatuur). 
43 Waarover hij in 1992 nog noteerde: ‘Alles aan Joyce staat hem tegen, en als het niet om diens blindheid was, 
zou hij nauwelijks respect voor hem hebben’. Slotsom, p. 36 (EC-W, V, 391). 
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‘Ik wil zo lang aan stukken slaan tot ik heel ben’.       
Het werk 
 
Vooral omdat Canetti zich tijdens zijn twintigjarige  
studie voor Massa & Macht literaire publicaties  
ontzegde en bovendien erg kieskeurig was in wat  
hij publiceerde, is zijn oeuvre niet zo heel omvangrijk  
geworden. De bij Hanser verschenen tien delen van zijn Werke (EC-W, I-X) tellen ruim 
vierduizend pagina’s.44  

Canetti beoefende meerdere literaire disciplines: drama, essay, roman, reisverslag, 
aantekeningen, autobiografie, karakterschetsen en het grote filosofische/cultuurantropolo-
gische essay over de massa en de macht. Vrijwel al zijn werk is vertaald in het Nederlands 
door, in kwantitatieve volgorde: Theodor Duquesnoy (1942-1994), Jacques Hamelink 
(*1939), Jenny Tuin (1923-1997), Wil Hansen (*1950) en Tom Graftdijk (1949-1992).  

Verder verschenen over specifieke onderwerpen uit zijn oeuvre aparte deeltjes: in 2002 
Über Tiere, in 2003 Über den Tod en in 2004 Über die Dichter. In de archieven in Zürich 
liggen nog allerlei manuscripten, dagboeken en correspondentie; de condities in zijn testament 
beslissen over wat daarvan nog zal verschijnen.45  

Als gezegd: een heterogeen maar overzichtelijk oeuvre. En een hermetisch oeuvre, 
waarin geen vrijblijvende teksten te vinden zijn. Het zou geen kunst zijn – maar wel veel 
werk – om al citerend het hele oeuvre van Canetti in één kolossaal betoog aan elkaar te 
breien. Bijvoorbeeld omdat in de autobiografische boeken (die hiervoor kort zijn besproken) 
altijd wel voorvallen zijn te vinden die een bepaalde opvatting van hem in een ander boek 
rechtvaardigen. Of omdat hij in zijn Aantekeningen vaak direct of indirect commentaar geeft 
op eigen werk of de groei van bepaalde denkbeelden schetst. Of omdat in Het Martyrium 
massa- en machtteksten voorkomen die soms haaks op die in Massa & Macht staan – of juist 
niet. Of omdat hij zijn M&M-inzichten nadrukkelijk verwerkt in de essaybundel Het geweten 
in woorden. Of omdat – eenvoudig omdat Canetti ons zijn dwingend wereldbeeld voor-
schotelt waarin geen losse draden voorkomen en het geheel dus één patroon vormt; een 
sjabloon dat hij over de eigen beelden en opvattingen van de lezer heen legt en stevig 
aandrukt. 
 
 

Het Martyrium 
 
In 1930/1931 schrijft Canetti naar eigen zeggen in een jaar Die Blendung, in 1967 vertaald 
als Het Martyrium. Aanvankelijk vindt hij er geen uitgever voor en behelpt zich met het in 
kleine kring voorlezen van fragmenten uit de roman. In 1935 verschijnt het boek, zonder 
succes; in 1948 bij een andere uitgever, met hetzelfde resultaat. Daarna verschijnt het pas 
weer in 1963 bij uitgeverij Hanser, die vanaf dan al Canetti’s werk met succes gaat uitgeven. 
 

                                                 
44 In de elfdelige Fischer pocketcassette met zijn werk, die in 1995 verscheen, ontbreken de meest recente titels. 
45 Canetti deed daar zelf graag geheimzinnig over en was steeds met allerlei teksten bezig waarover hij verder 
niks wilde zeggen. Toneelstuk?, Roman ‘Der Todfeind’?, Deel 2 van ‘M&M’?, nog meer ‘Aantekeningen’?, 
‘Dagboeken’? De bewaarde briefwisselingen worden conform zijn testamentaire voorschriften niet voor 2024 
wereldkundig gemaakt. Een verklaring voor dit gedrag: ‘herhaaldelijk heeft hij opgemerkt dat hij veel van zijn 
werken opzettelijk onvoltooid liet om ze niet te hoeven publiceren; na zijn overlijden zouden ze dan ontdekt en 
verspreid worden, waardoor hij zichzelf voor de ondergang behoedde’. (Jeremy Adler in het ‘Nawoord’ van 
Party tijdens de blitz, p. 186-187). 
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Het ogenspel, deel drie van zijn autobiografie, opent zo: 
‘Kant vat vlam, zo heette mijn roman destijds, had mij 
verwoest achtergelaten.46 De verbranding van de boeken was 
iets dat ik mezelf niet kon vergeven. Ik geloof niet dat ik nog 
begaan was met Kant (de latere Kien). Hij had het de hele 
tijd dat ik aan het boek schreef zo zwaar te verduren gehad, 
ik had me zoveel inspanning getroost om mijn medelijden 
met hem te onderdrukken, om het mezelf ook niet in het 
minst te laten merken, dat het vanuit het standpunt van de 
schrijver veeleer een verlossing leek zijn leven te 
beëindigen’.47 

‘De beide broers in de Blendung zijn grotendeels wij. 
In Peter Kien heb ik mezelf gekarikaturiseerd en vernietigd. 
Tegenover hem in de figuur van Georges Kien was ik 
vriendelijker’.48 

 
 
Omslagtekening van Alfred Kubin 
(1877‐1959) voor de 1e uitgave; 
Reichner Verlag, Wenen 1935 
 

                                                 
46 De hoofdpersoon van Die Blendung/Het Martyrium, de volslagen wereldvreemde broodmagere 
boekenfanaticus en buitengewoon geleerde sinoloog Peter Kien wordt door zijn afzichtelijke huishoudster 
Therese Krumbholz, die het op zijn geld heeft voorzien, zo gemanipuleerd dat hij haar ten huwelijk vraagt. 
Eenmaal getrouwd tiranniseert zij haar man en de woning dusdanig, dat Kien alleen nog een uitweg ziet in 
verblinding door een groot deel van de dag zijn ogen te sluiten en later zelfs te verstenen. Als hij hier een keer 
doorheen breekt omdat Therese weer in zijn bureau naar geld en testament zoekt, volgt een vechtpartij waarna 
hij het huis wordt uitgezet. Hier eindigt het eerste deel: ‘Een hoofd zonder wereld’. 
In het tweede deel, ‘Hoofdloze wereld’, zwerft Kien door de stad en vraagt bij boekhandels niet verkrijgbare 
titels op die hij opslaat in zijn hoofd; zo vormt hij zich een nieuwe bibliotheek. In een louche kroeg, de 
Zevende Hemel, komt hij de oplichter, pooier en vermeende aanstaande wereldkampioen schaken, Siegfried 
Fischerle tegen. Hij neemt deze dwerg met kolossale bochel en dito neus in dienst, uiteraard niet wetend dat die 
eropuit is hem zijn geld afhandig te maken. Door wat ongure types in te schakelen weet Fischerle (die droomt 
van een schaakcarrière in Amerika onder de naam Fischer; what is in a name) Kien een groot deel van zijn 
contanten te ontfutselen. Zijn compagnons bieden Kien steeds hetzelfde pak boeken aan waarvoor hij geld 
geeft. Kien heeft zich namelijk in een pandjeshuis, het Theresianum opgesteld om daar boeken te redden die ter 
verpanding worden aangeboden; hij koopt ze vrij. Als Therese met de brute huisbewaarder Benedikt Pfaff, die 
bij afwezigheid van Kien bij haar is gaan wonen, een pak met Kiens eigen boeken komt brengen, ontstaat er 
een vechtpartij en een flinke volksoploop. Fischerle kan zich daarbij maar net het vege lijf redden, maar als hij 
bij de slotafrekening met zijn kompanen aan een zogenaamde blinde een knoop in plaats van geld geeft, moet 
hij hiervoor later boeten. De pseudo-blinde is als klant op bezoek bij Fischerle’s vrouw, ontdekt hem, laat hem 
die knoop opvreten en slaat hem dood.  
Het derde en laatste deel, ‘De wereld in het hoofd’, beschrijft hoe Kien na het uiterst merkwaardige 
politieverhoor dat volgt op de inrekening van de vechtenden in het pandjeshuis, weer naar zijn huis kan. De 
huisbewaarder sluit hem daar op in de portiersloge met kijkgat en gaat zelf op Kiens woning zitten, zogenaamd 
om deze op te ruimen. Kiens gealarmeerde broer Georges, psychiater in een Parijse inrichting, komt over en 
stelt orde op zaken. Hij voert gesprekken met zijn broer over wetenschap, over het leven en over vrouwen, 
herstelt de orde en vertrekt opgelucht weer naar Parijs. Kien blijft in zijn woning achter met vele imaginaire 
angsten en steekt ten slotte zijn enorme bibliotheek in brand, lacht harder dan hij ooit gedaan heeft en wacht tot 
de vlammen ook hem zullen verteren.  
47 Hoewel de aantekeningen uit die tijd beslist niet ‘opgebrand’ aandoen – integendeel, volgens zijn biograaf. 
(Hanuschek, Canetti, p. 194; Ned. versie p. 175).  
48 Notitie van 2 oktober 1971, geciteerd in Wachinger, E.C. Bilder aus seinem Leben, p. 132: ‘Die beiden 
Brüder in der Blendung sind weitgehend wir. In Peter Kien habe ich mich karikiert und vernichtet. Zu ihm in 
der Gestalt des Georges Kien war ich freundlicher’. 
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Het is merkbaar dat Canetti Stendhals Le rouge et le noir las en herlas  toen hij Die Blendung 
schreef, het eerste en enige deel van zijn oorspronkelijk geplande achtdelige ‘Comedie 
Humaine an Irren’.49 Hij zegt dat hij dit vooral deed om zich aan Henri Beyle’s helderheid 
van taal te laven, en een streng boek te schrijven, zowel voor zichzelf als voor de lezer.50 In 
Canetti’s roman treffen we uitsluitend misverstanden aan, juist omdat iedereen zo gefixeerd 
is op de eigen belangen – die deelbelangen van het algemene belang, waar iedereen impliciet 
mee bezig meent te zijn. Aanvankelijk zou de roman dan ook Kant fängt Feuer gaan heten, 
waarbij een verwijzing voor de hand ligt naar Kants categorisch imperatief – en de volstrekte          
negatie daarvan, via het minus-procedé.51 Natuurlijk, Stendhals Rood  en zwart, dat exact een 
eeuw ouder is, heeft melodramatische trekken, maar pretendeert tegelijk een ware kroniek 
van 1830 te zijn. Het Martyrium daarentegen hangt van absurditeiten aan elkaar maar vindt 
zijn voedingsbodem ook in de eigen tijd: het chaotische, verknipte Berlijn van het Interbel-
lum gaf Canetti de impuls tot zijn creatieve explosie.  

Over Stendhal schrijft Canetti in zijn bundel aantekeningen Wat de mens betreft en 
hij vormt zelfs het slotakkoord van het hoofdstuk ‘De overlevende’ in Massa & Macht. Wat 
hij daar zegt is in wezen pro domo bedoeld, want beide auteurs hebben de ambitie om over 
honderd jaar nog gelezen te worden. Stendhal was hier min of meer van overtuigd, juist 
omdat hij in zijn eigen tijd weinig aandacht kreeg. Zijn alter ego Henry Brulard laat hij 
zeggen: ‘Ik koop een loterijbriefje en de hoofdprijs is: in 1935 te worden gelezen’. Canetti 
heeft eenzelfde ambitie aangezien hij overtuigd is van het belang van datgene wat hij te 
vertellen heeft én omdat twijfel aan zichzelf niet zijn meest opvallende karaktereigenschap 
is. Vertoont, zo redeneert Canetti in Massa & Macht, degene die over honderd jaar nog 
gelezen wordt niet het antibeeld van de machthebber die juist iedereen mee wil slepen in de 
dood, in de hoop zelf te overleven? De uitgestelde rivaliteit wordt bij een schrijver zo na een 
eeuw uitgevochten als de eigenlijke rivalen er niet meer zijn. Voor schrijvende tijdgenoten 
toont Canetti dan ook opvallend weinig belangstelling – voor de schrijvers uit het literaire 
mausoleum des te meer. ‘De afkeer van de moderne literatuur, die je niet graag toegeeft – 
een afkeer van de moderne mens’.52 
 Die Blendung is een allegorie van de wereld, Hella Haasse zag dat al in 1954: ‘het 
zeldzaamste (want misschien wel moeilijkst te verwezenlijken) genre in de romankunst, de 
allegorie waarin een volkomen versmelting van symbool en levende werkelijkheid heeft 
plaatsgevonden. (…) Een allegorie dus: het verzet van de mens tegen de macht van het 
Kwaad en het kwaad van de Macht’.53  

                                                 
49 Het geweten in woorden, p. 255 (EC-W, VI, 331): ‘Ik zei tot mezelf dat ik acht schijnwerpers installeerde 
waarmee ik de wereld van buiten afzocht. Een jaar lang schreef ik om beurten aan deze acht figuren, al naar 
gelang de ene of de andere mij op dat moment het meest bekoorde. Er was een geloofsfanaat bij; een technisch 
fantast die zich alleen met ruimtevaartplannen bezighield; een verzamelaar; een door de waarheid bezetene; een 
verkwister; een vijand van de dood en tenslotte ook een onversneden boekengek’.  
Zijn latere jarenlange romanproject Todfeind heeft ook niet tot een publicatie geleid. 
50 Ook in andere opzichten is een treffend vergelijk te vinden. Zo kan de ambitieuze Julien Sorel eigenlijk 
alleen in misverstanden denken over de twee vrouwen die voor hem van belang zijn; hij is verblind door 
ambitie en achterdocht. Zowel tegenover zijn maîtresse, de zachtzinnige mevrouw de Rénal als later bij de 
scherp- en eigenzinnige freule Mathilde de la Mole, die bijna zijn vrouw wordt omdat hij bij haar een kind 
heeft verwekt. 
51 In iets minder verstrekkende termen spreekt Konrad Kirsch in Die Masse der Bücher (2006, p. 230 e.v.) van 
‘die Blendung als negativer Bildungsroman’. Dat Kien de Chinese teksten naar de letter en niet naar de geest 
(mis)interpreteert, zal hier nog blijken in het hoofdstuk over China. 
52 Pantheon (1965), p. 79 (EC-W, V, 177). 
53 In: ‘Elias Canetti en zijn roman Die Blendung’, in Litterair Paspoort, febr. 1954, pp. 25-27. 
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De schrijver laat het verhaal weliswaar ongenoemd in Wenen spelen maar had Berlijn in het 
achterhoofd. We kunnen de betekenis ervan met een gerust gemoed op de hele wereld 
toepassen.54  

Dat verblinding een gebrek aan verwandlung betekent, wordt hier in 
het gelijknamige hoofdstuk nader uitgewerkt. En in het hoofdstuk 
over China komt de Chinese waardering voor Die Blendung aan de 
orde.  De westerse wereld had de roman onderhand wel ontdekt, 
maar China kreeg pas belangstelling na de Nobelprijs-toekenning in 
1981, gecombineerd met de liberaliseringspolitiek die kort daarvoor 
was ingezet.  
 De massa speelt uiteraard – want Canetti zonder de massa is 
niet goed denkbaar – een grote rol in Die Blendung. Niet direct als 
onderdeel van het verhaal (afgezien van enkele volksoplopen) maar 
eerder als theoretisch of symbolisch onderwerp waarover uitgebreid 
gespeculeerd kan worden. Konrad Frisch verheft de massa zelfs met  

Chinese uitgave van        goede argumenten tot een centraal thema van de roman in zijn  
Die Blendung           dissertatie uit 2006: Die Masse der Bücher.55   
(http://blog.roodo.com/ginfung)        Het is van Georges Kien weliswaar een literaire monologue 
intérieur, een innerlijke alleenspraak waarin alle Blendung-figuren uitblinken, maar het is 
ook duidelijk Canetti zelf die aan het woord is als het om overwegingen en inzichten met 
betrekking tot de massa gaat. Deze zijn later weliswaar genuanceerd en aangepast soms terug 
te vinden in M&M, maar dan impliciet, onuitgesproken. De roman kan en mag niet dienen 
als uitleg voor de grondige studie, en vice versa.56 Er is echter geen enkel bezwaar om in de 
roman tenminste voor een deel de wezenlijke inzichten te lezen die Canetti zich over de 
massa had eigen gemaakt, maar die hij, en daar stuiten we op zijn grens van de metafysica, 
niet als zodanig verwoordde en eerder als een impliciet-denken hanteerde.  

Georges’ hersenspinsels gaan als volgt – en doen denken aan Leopardi’s vroeg 
negentiende-eeuwse opmerking ‘Maar onze geest kan zich niet onttrekken aan de macht die 
de massa op onze verbeelding uitoefent’:57

                                                 
54 Verblinding heeft niet alleen de politieke wereld maar evenzo de financiële wereld en daarmee de sociale 
wereld in een wurgende greep.  
55 Met als ondertitel: ‘Eine hypertextuelle Lektüre von Elias Canettis Poetik und seines Romans DIE 

BLENDUNG’. 
56 Irene Boose, Das undenkbare Leben. Elias Canettis “Die Blendung”; eine ironische Parabel über den 
ontologischen Abgrund (1996) toont aan dat het achterhaald is om Canetti’s teksten als een ‘hermetischen 
Verschränkung’ te lezen; de roman van de jonge Elias wordt niet langer gelezen als verondersteld empirisch 
bewijs voor het pas 20 jaar daarna geschreven theoretische werk MuM, zoals de interpreten in de late jaren 
zeventig en de jaren tachtig in de eerste plaats geprobeerd hebben. Aldus Katrin A. Schneider in 
Literaturkritik.de [/public/rezension.php?rez_id=10588], nr. 4, april 2007 in haar bespreking van Konrad 
Kirsch, Die Blendung der Interpretation. 
57 Giacomo Leopardi [1798-1837], Gedachten (Arbeiderspers, Amsterdam 1976, vert. Frans van Dooren), p. 
73.  



 14 
 

MASSA  in   
Die Blendung  
Werke [1], Hanser, München/Wien, [1992, 
1935], pp. 449-450 
 

Von der viel tieferen und eigentlichsten Trieb‐
kraft der Geschichte, dem Drang der Menschen, 
in eine höhere Tiergattung, die Masse, aufzu‐
gehen und sich darin so vollkommen zu 
verlieren, als hätte es nie einen Menschen 
gegeben, ahnten sie nichts. Denn sie waren 
gebildet, und Bildung ist ein Festungs‐gürtel des 
Individuums gegen die Masse in ihm selbst. 

Den sogenannten Lebenskampf führen wir, 
nicht weniger als um Hunger und Liebe, um die 
Ertötung der Masse in uns. Unter Umständen 
wird sie so stark, dasz sie den einzelnen zu 
selbstlosen oder gar gegen sein Interesse 
laufenden Handlungen zwingt. “Die Mensch‐
heit” bestand schon lange, bevor sie begrifflich 
erfunden und verwässert wurde, als Masse. Sie 
brodelt, ein ungeheures, wildes, saftstrotzendes 
und heiszes Tier in uns allen, sehr tief, viel tiefer 
als die Mütter. Sie ist trotz ihrem Alter das 
jüngste Tier, das wesentliche Geschöpf der Erde, 
ihr Ziel und ihre Zukunft. Wir wissen von ihr 
nichts; noch leben wir als vermeintliche 
Individuen. Manchmal kommt die Masse über 
uns, ein brüllendes Gewitter, ein einziger 
tosender Ozean, in dem jeder Tropfen lebt und 
dasselbe will. Noch pflegt sie bald zu zerfallen, 
und wir sind dann wieder wir, arme, einsame 
Teufel. In der Erinnerung fassen wir es nicht, 
dasz wir je so viel und so grosz und so eins 
waren. “Krankheit”, erklärt ein mit Verstand 
Geschlagener hier, “die Bestie im Menschen”, 
beschwichtigt das Lamm der Demut dort und 
ahnt nicht, wie nah der Wahrheit es daneben‐
rät. Indessen rüstet sich die Masse in uns zu 
einem neuen Angriff. Einmal wird sie nicht 
zerfallen, vielleicht in einem Land erst, und von 
diesem aus um sich fressen, bis niemand an ihr 
zweifeln kann, weil es kein Ich, Du, Er mehr gibt, 
sondern nur noch sie, die Masse. 

Auf eine Entdeckung tat sich Georges etwas 
zugute, auf eben diese: die Wirksamkeit der 
Masse in der Geschichte und im Leben des 
einzelnen; ihr Einflusz auf bestimmte 
Veränderungen des Geistes. Bei seinen Kranken 
war es ihm geglückt, sie nachzuweisen. Zahllose 
Menschen werden verrückt, weil die Masse in 
ihnen besonders stark ist und keine 
Befriedigung findet. 

 
 
 

 
Het Martyrium 

Athenaeum, P& vG, 3e herz. dr. 1977, 
(1967) pp. 505-506 (vert. J. Hamelink) 
 

Van die veel diepere en meest wezenlijke stuw‐
kracht van de geschiedenis, de drang van de 
mensen om in een hoger soort dier, in de massa, 
op te gaan en zich daarin zo volledig te verliezen 
dat het is alsof er nooit één afzonderlijk mens 
bestaan heeft,– daarvan vermoedden ze niets. 
Want ze waren ontwikkelde lieden en ontwikke‐
ling is de verdedigingsgordel van het individu 
tegen de massa in hemzelf. 

De zogenaamde strijd om het bestaan voeren 
wij, niet minder dan uit honger en om liefde, om 
de vernietiging van de massa in ons. Onder 
bepaalde omstandigheden wordt die zo sterk dat 
hij de enkeling tot onzelfzuchtige of zelfs tegen 
zijn eigen belangen indruisende daden dwingt. De 
‘mensheid’ bestond als massa reeds lang voor dat 
begrip werd uitgevonden en ze verwaterde tot 
een abstractie. Ze hinnikt – een reusachtig, wild, 
volbloedig en warm dier – in ons allen, zeer diep, 
veel dieper dan het moederdier. Ondanks haar 
ouderdom is ze het jongste dier, de wezenlijke 
schepping van de aarde, doel en toekomst 
daarvan. Wij weten niets van haar; nog steeds 
leven we als waren we individuen. Vaak 
overstroomt de massa ons, een woeste vloed, één 
onafzienbare bulderende oceaan, waarin iedere 
druppel leeft en hetzelfde wil. Maar ze pleegt 
spoedig uiteen te vallen en werpt ons, arme 
eenzame drommels, terug op onszelf. Achteraf is 
het onvoorstelbaar voor ons dat we ooit zo veel, 
zo groot en zozeer één waren. ‘Ziekte’ verklaart 
een met intellect overbelaste* hier, ‘het dier in de 
mens’ zegt het lam van de nederigheid sussend en 
vermoedt niet hoe dicht zijn vergissing bij de 
waarheid is. Ondertussen wapent de massa in  
ons zich voor een nieuwe aanval. Er komt een tijd 
dat ze niet zal uiteenvallen, misschien eerst in één 
land, vandaaruit om zich heen grijpend, tot 
niemand nog zal twijfelen, want er zal dan geen ik, 
jij, hij meer bestaan, enkel nog zij, de massa. 

Eén ontdekking vleide Georges zich gedaan te 
hebben en wel deze: de werking die de massa 
heeft op de geschiedenis en op het leven van de 
enkeling; haar invloed op bepaalde veranderingen 
in de menselijke geest. Bij sommige van zijn 
patiënten was hij erin geslaagd die aan te tonen. 
Talloze mensen worden gek doordat de massa in 
hen bijzonder sterk is en niet bevredigd wordt.  
 
*) begiftigde, in herziene druk  
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Toneel 
 

‘Van alle mogelijkheden die de mens heeft om zich samen te vatten, is het drama de minst 
leugenachtige’, is Canetti’s overtuiging.58 En: ‘mijn toneelstukken (…) zijn het binnenste 
centrum van mijn werk’.59 De invloed van toneeladept moeder Mathilde zal hieraan niet 
vreemd zijn geweest.  
 Hochzeit en Komödie der Eitelkeit zijn kort na Die Blendung in het roerige 
Interbellum geschreven.60 Hochzeit is voor het eerst in 1965 opgevoerd in Braunschweig en 
Komödie der Eitelkeit, pas gepubliceerd in 1950, gaat daar in hetzelfde jaar in première. Die 
Befristeten (De getermineerden), geschreven in 1952 en gepubliceerd in 1964, kende een 
eerste opvoering (in vertaling) in het Playhouse Oxford onder de titel The Numbered, in 
1956.61 Dit ademt een wat minder bittere toon dan de eerste twee stukken. Kennelijk was 
Canetti in zijn exil wat milder geworden of vond hij deze andere toon wat beter bij dit stuk 
passen. Ten slotte schreef hij in de jaren dertig nog het satirische Affenoper dat hij in een 
1950-bewerking met muziek van Boris Blacher (1903-1975) wilde opvoeren, maar dit stuk is 
niet gepubliceerd en ook nooit opgevoerd.62 Over ongepubliceerd toneelwerk dat nog in het 
archief zou liggen is niet veel meer bekend dan vermoedens. 
 ‘De mensen nauwkeurig overdrijven’, zoals Canetti over eigen werk wel genoteerd 
heeft, vormt niet alleen in de autobiografie maar ook in zijn toneelwerk een centrale 
techniek; overdrijving levert de essentie op, zonder dat alles direct karikaturaal hoeft te 
worden. Verwandlung speelt uiteraard ook een rol, alleen al omdat toneel, die maskerade, 
een vorm van verwandlung is. Daarenboven is de massa, of tenminste massagedrag in alle 
stukken aanwezig: in de Komedie staat de massa gelovigen centraal, in de Getermineerden 
zijn het de volgzamen en in Bruiloft de hebzuchtigen die almaar meer willen.  
 Canetti’s toneelstukken zijn gebaseerd op twee basisprincipes: het akoestisch masker 
(die akustische Maske) en de centrale inval (der Grundeinfall). Het akoestisch masker is een 
begrip dat hij min of meer van Karl Kraus heeft afgeleid: het onmiskenbaar eigene dat ieder 
mens heeft, wat met name in het gebruik van de taal en de stem is te herkennen, in dictie en 
gestie – en wat natuurlijk ook gemakkelijk tot karikatuur is om te buigen. En de centrale 
inval, dat is het éne idee waarop het toneelstuk drijft: bij Bruiloft is dat de hebzucht – het ligt 
tenslotte in het verlengde van Het Martyrium; bij de Komedie der ijdelheid is het de spiegel 
en bij De getermineerden de leef-tijd. In alledrie de stukken wordt het basisgegeven zowel 
absurd als consequent en onverbiddelijk uitgewerkt. Dat is de charme en de kracht ervan bij 
geslaagde opvoeringen, en het roept weerstanden op als een minder ruimhartig, of beter een 
meer benepen publiek het gaat bekijken. Zo kon het gebeuren dat onder anderen Adorno, 
met wie Canetti toch nauwelijks iets gemeen heeft, hem in 1965 publiekelijk moest 
verdedigen vanwege het theaterschandaal in Braunschweig na de opvoering van Bruiloft. 
Wellicht om nieuw gedoe te voorkomen maakte Canetti in het programmaboekje van 1969 
van de Züricher schouwburg met ‘Der Gegen-Satz zur Hochzeit’ duidelijk wat de centrale 
inval van zijn stuk was geweest – tevens een demonstratie van het belang van het alledaagse 
                                                 
58 Wat de mens betreft, p. 26 (1942); (EC-W, IV, 26). Zie ook gegevens over Nederlandse uitvoeringen van zijn 
toneel in de ‘Levenskroniek’. 
59 In brief van Canetti aan Claudio Magris, 18 nov. 1971; Hanuschek, Canetti, p. 272 (Duitse versie p. 306). 
60 Enkele van de navolgende toneelgegevens o.a. uit: Alice Mielart, ‘In het oog van de orkaan’, in: Bzzlletin 
181/182, nov. 1990, p. 52-64.  
61 ‘The world première of Canetti’s The Numbered taught him [= Frank Hauser, director 1956-1973] another 
lesson. Rarities brought critics. They did not fill seats if they got bad notices. [Stage director Minos] Volanakis 
failed to breathe life into this satire on death. By Thursday the theatre was three-quarters empty’. Don 
Chapman, Oxford Playhouse. High and low drama in a university city. (University of Hertfordshire Press, 
Hatfield 2008) p. 164.  
62 Zie hiervoor m.n. pp. 394-395 Hanuschek, Canetti (Ned. versie p. 345-346). 
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en het voor-de-hand liggende.63 Toen hij begin jaren dertig door de stad Wenen zwierf, zo 
schrijft hij, lette hij al op gesprekken op straat, op akoestische maskers. In het voorbijgaan 
van drie oude vrouwtjes hoorde hij een van hen zeggen: “Und da hat er mich auf den Altar 
zogen und hat mich küsst und so lieb war er”. De raadselachtigheid van die zin spookte 
tijden door zijn hoofd en ‘aus diesem Satz ist etwa ein halbes Jahr später die Hochzeit 
entstanden’. In de vier-na laatste zin laat hij het Kokosch letterlijk zeggen, als het hele huis 
in elkaar gestort is.           
 Bruiloft kent intussen drie Nederlandse vertalingen64 en verschillende opvoeringen.65 
In Nederland is Bruiloft vooral geïnterpreteerd als een komedie over burgerlijke ontrouw, 
maar het betekent en bedoelt, als al Canetti’s stukken, natuurlijk veel meer. De alles over-
heersende hebzucht, de miscommunicatie, de slecht in de burgerlijke moraal passende 
geilheid en het beter passende eigenbelang zijn evenzo thema’s, waarin werelden en uit-
eindelijk zelfs het hele huis waarom het gaat, in elkaar storten. Een profetisch visioen van 
wereldondergang. Bruiloft zet de regisseur voor de nodige toneeltechnische problemen, maar 
meer nog zorgen de speelteksten daarvoor. Daarom werden Canetti’s stukken in het verleden 
wel afgedaan als werk van een goedbedoelende dilettant die geen enkel dramatisch inzicht 
toont. Het had natuurlijk meer te maken met de ongrijpbare nieuwheid van zijn werk. Na het 
absurdisme van de jaren vijftig, van bijvoorbeeld Ionesco en Beckett, is men anders over die 
onspeelbaarheid gaan denken. Een idee van verwantschap met die vijftigers bestaat uit de 
dominantie van de taalhandeling over de dramatische handeling, de niet door psychologische 
motivatie bepaalde personages, en de achtergrond van onbestemde maar onmiskenbare 
dreiging waartegen de ogenschijnlijk alledaagse dialogen scherp afsteken.  
 De Komedie der ijdelheid66 is volgens de ene lezing geïnspireerd op Veza’s gedrag,67 
volgens de andere op Canetti’s eigen ervaring bij een kapperszaak waar de klanten allemaal 
gefascineerd waren door hun eigen spiegelbeeld.68 De boekverbrandingen in 1933 gaven 
hem vervolgens de impuls om zijn massaonderzoek te stoppen en onverwijld dit toneelstuk 
te schrijven. De totalitaire samenlevingsmechanismen worden hierin uitgewerkt. Spiegels 
zijn verboden en daarmee ook het fotograferen van mensen en het vervaardigen van 

                                                 
63 EC-W, X, 71-72. 
64 De vlotte vertaling van Anne Keizer is uit 1968, de meer literaire en stugge maar ook getrouwe en inventieve 
vertaling van Jacques Hamelink is van 1974 en Tom Kleijn verzorgde in 1999/2003 een moderne vertaling.  
65 De eerste was die door Groninger studenten in 1967 maar werd nauwelijks opgemerkt. Een jaar later speelde 
de Haagse Comedie het stuk met succes en in 1983 volgde weer een amateuropvoering. In juni 1995 werd 
Hochzeit door het Deutsches Schauspielhaus onder regie van Christoph Marthaler in de Amsterdamse 
Stadsschouwburg op de planken gezet en in het najaar van 2003 is Bruiloft nog eens door het ‘ro theater’ in 
Rotterdam opgevoerd. Eind 2004 trouwens voerde toneelgezelschap ‘’t barre land’ een bewerking van Het 
Martyrium op: ‘Hoofd zonder wereld’, met Jacob Derwig in een glansrol. Hij sleepte de toeschouwer in bijna 
vier uur tijd ‘met gemak door de scherpzinnige kronkelredeneringen heen’. Aldus Trouw van 12 nov. 2004. Het 
toneelgezelschap schrijft er zelf dit over: ‘De roman bestaat uit drie delen: Een hoofd zonder wereld, Hoofdloze 
wereld, De wereld in het hoofd. ‘t Barre Land heeft het bewerkt tot een toneeltekst. Van het eerste deel 
maakten we in 1996 een voorstelling, die we een tijd lang speelden. In 2001 maakten we deel twee erbij en in 
2003 voltooiden we het tot een drieluik. Steeds werd er over de voorstelling verder gedacht en werd hij verder 
geperfectioneerd.’ (http://www.barreland.nl/content/over-hoofd-zonder-wereld) 
66 De Toneelacademie Maastricht geeft het stuk als thuiswerkopdracht selectiecursus parttime opleiding 2011. 
67 Canetti’s ‘eerste irritatie over spiegels ontstond in haar gezelschap, wanneer ze midden in een gesprek op 
straat bleef staan om zichzelf in de spiegel van een winkel te bekijken. Die verslaafdheid aan spiegels had 
echter niets te maken met ijdelheid, ze was altijd bang dat haar haar niet goed zat, en dat had te maken met haar 
handicap (ze kon haar linkerarm niet gebruiken). Ik zag dus iets aan voor ijdelheid en wond me erover op, 
hoewel het helemaal geen ijdelheid was’. (Canetti-notitie aug. 1979, in het archief; Hanuschek, Canetti, p. 269, 
Duitse versie p. 303). Zo leidden het nabije en het alledaagse tot een toneelstuk. 
68 In het programmaboekje 1978/79 van het Burgtheater schreef hij, wijs geworden door de Bruiloft-
ervaringen?, ‘Zur Entstehung der Komödie der Eitelkeit’ (EC-W, X, 106-109).    
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portretten; zware straffen daarop zijn in het vooruitzicht gesteld.69 De massa loopt achter het 
nieuwe geloof aan, maar alles slaat natuurlijk allemaal door: vissen is alleen toegestaan met 
de ogen dicht of met de rug naar het water; men mag elkaar niet in de ogen kijken – want 
daarin zou men zich kunnen spiegelen. Er is allerlei spiegelogie, spiegelkunde in verwerkt en 
we zien spiegelingen in misverstanden.70 Armen verhuren zich als vleiers en de welgestelden 
gaan naar het spiegelbordeel. Uiteindelijk ontwaken de mensen toch uit hun obsessie met 
zichzelf, lopen met stukken spiegel ‘ik’ roepend rond en kunnen tenslotte de omroeper met 
de applausmachine, die de zaken had geïnitieerd, gaan vereren… 
 In De Getermineerden71 spelen leeftijd en doodgaan een centrale rol. Een obsessie 
van Canetti is hier ondergebracht in de naam die ieder heeft.72 De leeftijd is de naam, 
niemand zegt ooit hoe oud hij is en de Kapsulaan is de enige die de kapsule die men bij zich 
draagt na de dood mag openen. Opende iemand die zelf, dan zou hij geboorte- en sterfdag 
zien staan. Maar niemand deed dat natuurlijk.73 Vijftig is degene die het allemaal niet 
vertrouwt en na velerlei verwikkelingen en debatten maakt hij zijn kapsule open, waar niks 
in blijkt te zitten, zoals hij al vermoed had. ‘Een wet dus die gebaseerd is op onwetendheid’ 
zegt hij tegen Kapsulaan, die antwoordt: ‘Er zijn geen andere wetten. Het komt er bij wetten 
slechts op aan dat ze nageleefd worden’. Natuurlijk breekt er paniek uit onder de bevolking 
als Vijftig de mensen inlicht. Ongeloof is zijn deel, waardoor hij zich uiteindelijk schaamt, 
en Kapsulaan kan nu niet meer leven ‘temidden van tevredenen. Temidden van mensen die 
geen angst meer bezaten’. Al met al heeft het stuk eigenlijk ook wel wat van de ‘stof voor de 
slimme mensen’ in Andersens ‘Nieuwe kleren van de keizer’.74 Een afsluitende, visionaire 

                                                 
69 Vergelijk toneel met de werkelijkheid: Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China. (Forum, 
Amsterdam 1994 [1992]/Wild Swans, 1991), p. 434: ‘Ik bekeek mezelf vlug in de ruit. Als je in het openbaar in 
een spiegel keek vroeg je om een veroordeling als “bourgeois-element”.’  
70 Zie voor veel facetten daarvan N.J. Brederoo e.a. (samenst.), Oog in oog met de spiegel (Aramith, 
Amsterdam 1988) waarin vanuit disciplines als letterkunde, optica, psychologie, filosofie, archeologie, 
architectuur en filmgeschiedenis wordt gekeken hoe en waarom de mens door de eeuwen heen zo gefascineerd 
is door de weerkaatsing van zichzelf en zijn omgeving. 
Lucretius (1e eeuw v.C.) had een eigen spiegel-theorie die hij eindigde met: ‘Dat komt, daar van die plek die 
door u is verlaten geen beeld op de spiegel eensklaps gereflecteerd kan worden, omdat de natuur zorgt dat wat 
terugspringt van iets in dezelfde hoek er van afspringt’. Lucretius, Over de natuur (De rerum natura), IV, 320-
23; vert. A.W. Timmerman, bez. en inl. P.H. Schrijvers, Ambo, Baarn/ Athenaeum-Polak & Van Gennep, 
Amsterdam, p. 143.  
71 Door de AVRO in februari 1971 als hoorspel uitgezonden, onder regie van Harry de Garde, en verder is het ’n 
enkele keer door lokale gezelschappen gespeeld. 
72 Wat de mens betreft, p. 179 (1952) (EC-W, IV, 186): ‘Over de premisse van de ‘Getermineerden’: ik begrijp 
niet dat de mensen zich niet meer met dit geheim van hun levensduur bezighouden. Ieder fatalisme heeft in 
wezen betrekking op deze ene vraag: is de levensduur van de mens tevoren bepaald of komt deze pas voort uit 
het verloop van zijn leven?’.  
73 Vergelijk de werkelijkheid: NRC Hbl. 13 mei 1995, ‘Grote leider, wij buigen nederig voor U. Noord-Korea 
leeft in het verleden bij gebrek aan toekomst’: ‘Hier heerst een ijzeren, zelfopgelegde of afgedwongen tucht. 
Elke volwassen Noordkoreaan draagt, altijd en overal, het speldje van Kim Il Sung, links op de borst. “Kim zit 
in ons hart”, zeggen de Noordkoreanen keer op keer. Verplicht is het dragen niet, maar wat gebeurt er als 
iemand het speldje niet wíl dragen of is vergeten? De gids, Chae Sung Chol, denkt diep na: “Dat is in Korea 
nog nooit voorgekomen”.’  
74 Ten slotte dan nog het laatste, niet als zodanig geschreven toneel: in 1985 is een mimeproductie gespeeld van 
en door Roberto Genta, ‘Uitgesteld vonnis’, op basis van M&M. Maar in januari 1993 liet Canetti vanuit Zürich 
aan het Amsterdamse theater De Balie weten niet akkoord te gaan met een theaterproductie van Massa & 
Macht; hij was bang dat de voorstelling ‘te theatraal en met veel vlaggen en vuurwerk’ zou worden.  
Hierover in de Volkskrant van 15 januari 1993: ‘Canetti niet akkoord met toneelproductie’. Hierin verder: ‘De 
Balie zag in het boek aanleiding een voorstelling te maken over de veranderingen in de Europese en 
wereldpolitieke machtsverhoudingen na een periode van ogenschijnlijke stabiliteit: de revival van extreem 
nationalistische denkbeelden en de uiteenvallende landsgrenzen. Die ontwikkelingen leveren voortdurend 
nieuwe illustraties van Canetti’s denkbeelden op’. Trouw en Het Parool besteedden er ook aandacht aan.  
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aantekening met repetitief effect die op zowel de wereld als op de schouwtonelen kan slaan: 
‘De meest kwellende voorstelling: alle drama’s zouden zich al hebben afgespeeld, en alleen 
de maskers wisselen’.75  
 

Reis, karakters en essays 
 

Stemmen van Marrakesch met als ondertitel ‘Reisnotities’ is het verslag van ‘de merkwaar-
digste reis van mijn leven’ die Canetti als begeleider van een filmploeg in maart 1954 in 
Marokko maakte. Aantekeningen zette hij pas op papier toen hij weer thuis was en de 
uitgewerkte teksten liet hij rusten tot 1967, en toen ontstond een juweeltje.76 Het is onder 
meer een speuren naar zijn oorsprong, zijn (joodse) identiteit en tevens een hoogstandje van 
verwandlung als hij zich inleeft in bedelaars en in het centrale plein. Dat plein was hij. 
Canetti een plein? Zeker:  

‘Maar ik geloof niet dat ik de gelukzalige betovering op dit pleintje alleen aan hem 
[een oude bedelaar] te danken had. Ik waande me nu echt ergens anders: op de 
bestemming van mijn reis. Ik wilde hier niet meer weg; honderden jaren eerder was 
ik hier al geweest, maar ik was het vergeten en nu herinnerde ik het me allemaal 
weer. Ik vond er die dichtheid en warmte van het leven die ik in mijzelf voel. Ik wás 
dit pleintje toen ik daar stond. Ik geloof dat ik dit pleintje altijd ben’.77    

Wie zo’n gedenkwaardige, nogal centraal staande tekst niet kan waarderen zal het hele 
boekje weinig zeggen. Maar dan mist die lezer ook de ontmoetingen van Canetti met ezels, 
kamelen, blinden, gesluierde vrouwen, vertellers en schrijvers op het plein, bedelende hordes 
kinderen en troosteloze typen in een bar. Betrokken en afstandelijk, ingetogen en exotisch, 
gestileerd en dromerig, dat is het. En het heeft ook iets betoverends. 
 De Oorgetuige (Der Ohrenzeuge) bestaat uit vijftig korte karakterschetsen die als 
hele kleine toneelstukjes, als absurde sketches voor één persoon kunnen worden gezien. Niet 
Theophrastus78 was de eerste inspiratiebron daarvoor volgens Canetti, maar Gogol.79 Die 
Gogol-inspiratie is er, net als bij Die Blendung,80 natuurlijk vanwege het absurdisme van de 
karakters; de vorm en de onderwerpen zijn duidelijk geënt op Theophrastus’ vleier, veinzer, 
wauwelaar, suffer, achterdochtige, kwaadspreker, immoralist,  schraper of een van de andere 
resterende 22 typen. Bij Canetti, die in wel twintig van de typen (delen van) zichzelf 
(h)erkent81 en de oorgetuige een ironisch zelfportret noemt, heten ze82 namenlikker, 
                                                 
75 Wat de mens betreft (1946), p. 104 (EC-W, IV, 106).  
76 Helemaal nu aan de heruitgave van 2002 foto’s van Kurt-Michael Westermann zijn toegevoegd, ook in de 
Nederlandse editie van 2006.  
77 Stemmen van Marrakesch (Ath. P.& v.G. 1969, p. 46; Stemmen van Marrakech, geïll. Atlas-uitgave 2006, p. 
57; EC-W, VI, 40).  
78 Theophrastus van Eresus (371-287 v.C.) leerling van Aristoteles en zijn opvolger als hoofd van de 
Peripathetische School. Alleen een werk over plantkunde en zijn Charakteres zijn volledig bewaard gebleven.  
Psychiater J.T. Barendregt publiceerde in 1977 Karakters van en naar Theophrastus (Van Loghum Slaterus, 
Deventer) waarin hij de 30 oude karakters vertaalt en daar 30 nieuwe versies uit de wereld van de psychologie 
naast zet.  
79 Nikolaj Gogol, 1809-1852. ‘Die Charaktere des Ohrenzeugen verdanken Gogol viel mehr als den 
griechischen Charakteren von Theophrastos, was nur wenige Kritiker bemerkt haben’, zei Canetti tegen Peter 
Laemmle. (EC-W, X, 341). Maar hij had dat dwaalspoor zelf opgeroepen door voorpublicaties ‘Der  Neue 
Theophrast’ te noemen. (Hanuschek, Canetti, p. 512; Duitse versie p. 602). 
80 Zo zegt hij over zijn roman tegen Hermann Broch: ‘Ik was veeleer door Gogol beïnvloed, het moesten hoogst 
extreme figuren zijn, zo ver mogelijk op de spits gedreven, komisch en verschrikkelijk tegelijk, en wel zo dat 
het verschrikkelijke in het geheel niet te scheiden is van het komische. (…) Alles om ons heen is 
angstaanjagend. Er bestaat geen gemeenschappelijke taal meer. Niemand begrijpt de ander. Ik geloof dat 
niemand de ander wil begrijpen’. (Ogenspel, p. 43; EC-W, IX, 38). 
81 Geheime hart (1974), p. 74 (EC-W, IV, 386): ‘Ik realiseerde me bij het schrijven geen enkele keer dat ik aan 
mijzelf dacht. Maar toen ik het boek met de vijftig karakters samenstelde – uit een groter aantal dat ik 
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zelfschenkster, tranenwarmer, lijkensluiper, mannenprachtige, tafekleedmaniak, binnen-
huisbijter, paardenduistere en naar keuze nog 42 andere sociale exoten. In de Aantekeningen 
komen trouwens ook veel Ohrenzeuge-achtige schetsen voor; de bundel met karakters had 
dus heel wat dikker kunnen zijn. Overdrijving en dramatiek zijn de basisingrediënten van 
alle schetsen waarin zijn adagium ‘de mensen precies overdrijven’ het verst wordt door-
gevoerd.  
 Das Gewissen der Worte, vertaald als Het geweten in woorden,83 is de essaybundel 
waarin de lange verhandeling over de briefwisseling van Franz Kafka met zijn verloofde  
Felice (Bauer, 1887-1960) is opgenomen.84 Daarnaast staan er beschouwingen in over 
Hermann Broch en het schrijverschap, over ‘Macht en overleven’, over Karl Kraus, Hitler, 
Confucius, Tolstoj, dokter Hachiya en Georg Büchner, over dagboeken, woordaanvallen, het 
schrijven van zijn roman en tenslotte over het beroep van schrijver. Het eerste en laatste 
essay geven de hoge eisen weer die hij aan een schrijver stelt; een nauwelijks verhuld pro 
domo portret. De schrijver dient namelijk de hond van zijn tijd te zijn, een drang naar 
universaliteit te bezitten, het tegen zijn tijd op te nemen, de hoeder van de verwandlung te 
zijn, de toegang tussen de mensen open te houden en geen succes na te streven.85 Dit is in 
wezen verwandlung in alle denkbare facetten, waarbij Schopenhauers sturend levensprincipe 
van ‘Mitleid’ in het niet dreigt te vallen.86 De Belgische socioloog en cultuurcriticus Walter 
Weyns vat in de enige, stimulerende Nederlandstalige monografie over Canetti diens 
schrijvershouding dan ook samen als: ‘ik weet, dus ik ben verantwoordelijk’. Indachtig de 
idee dat ‘echte kennis metamorfose is. Je verandert in iets of iemand anders’. Eerder al had 
hij M&M een ‘schrikbarend boek’ genoemd, dat uit ‘niets dan krachtige, zelfstandige zinnen’ 
bestaat.87 
 In Het geweten in woorden komt velerlei aan bod, hier in telegramstijl weergegeven:  
Hermann Broch (1886-1951, de schrijver van de Schlafwandler-trilogie)88 wordt onder 
verwijzing naar de innerlijke ervaring van de Indiërs getekend als ‘de man, begiftigd met 
ademgeheugen’. Kraus, ‘de grootste Duitse satiricus’, is eerst Canetti’s vereerde leermeester 

                                                                                                                                                     
geschreven had –, herkende ik mij vol verbazing in twintig daarvan’. Zie ook Hanuschek, Canetti, p. 513-14 
(Duitse versie p. 604) in het heldere en compacte hoofdstukje over Der Ohrenzeuge. Het meest op zichzelf van 
toepassing zijnde was vermoedelijk de niet gepubliceerde ‘De sterfniet’.  
82 In de inventieve en kleurrijke vertaling van Tom Graftdijk. 
83 Waarmee de specifieke betekenis van de oorspronkelijke titel verloren ging. Canetti speculeert juist over het 
geweten dat de woorden zelf hebben, niet over een geweten dat in woorden kan worden uitgedrukt. De Engelse 
titelvertaling luidt dan ook The conscience of words en de Franse La conscience des mots. Denk ook aan de 
aantekening uit 1946: ‘Literatuur als beroep is fnuikend: men behoort de woorden meer te vrezen’. (Wat de 
mens betreft, p. 108; EC-W, IV, 110). 
84 ‘Der andere Prozess. Kafkas Briefe an Felice’. Een essay dat tevens een proeve van verwandlung kan 
worden genoemd. Kafka is voor Canetti de grootste schrijvende machtsexpert. Hoewel er bij verschijning van 
het essay in 1969 al een berg Kafka-literatuur bestond, zegt o.a. Kurt Bartsch dat Canetti met ‘überraschende 
neue Einsichten’ komt. (Bartsch & Melzer, Hg., Experte der Macht (1985), p. 134). 
85 Bij de door Canetti gewaardeerde Friedrich Hebbel (1813-1863) is in Een blinde bij zonsopgang. Bladen uit 
een dagboek (AP, Amsterdam 1995) eenzelfde soort taakopvatting van de schrijver te vinden; de schrijver als 
moreel zenuwcentrum, als geweten van de wereld.   
86 Kort na de voltooiing van Die Blendung hield Canetti zich bezig met de plaatsbepaling van het medelijden: 
‘Canetti las Lessing und Aristoteles für die geplante Mitleids-Abhandlung und notierte in diesem 
Zusammenhang, “Freiheit” sei eine “der dümmsten Chimären in Philosophie und Geschichte”. “Freiheit! 
Freiheit! Wessen? Wozu?”.’ (Hanuschek, Canetti, p. 194; niet in Ned. versie). 
Met Nietzsche’s oneliner in Die fröhliche Wissenschaft zal hij het zeker niet eens zijn geweest: ‘Wo liegen 
deine größten Gefahren? – Im Mitleiden’. (Nietzsche, Werke, II, p. 159, nr. 271). 
87 Walter Weyns, Het geval Canetti (2008), p. 160, 163, 79 en 86. 
88 Waarvan misschien wel het meest opvallende is de stijlaanpassing aan de tijd: I Pasenow of de romantiek 
kent een romantische toon en stijl, II. Esch of de anarchie meer een ideeën/idealistische en III. Huguenau of de 
zakelijkheid een zakelijke. Broch vluchtte later naar Amerika en richtte zich daar op massa-studies.  
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in het verzet maar later bekoelt die verering als hij in hem iets intellectueel moordzuchtigs en 
politiek conformisme onderkent. ‘Hitlers bouwwerken hebben tot doel de grootst mogelijke 
massa’s aan te trekken’ en hij ‘weigerde halsstarrig zich in de platgebombardeerde steden te 
vertonen’ – stof te over voor M&M-theorie-uitwerking. ‘Indrukwekkend bij Confucius is zijn 
gebrek aan succes’ en hij ‘staat niemand toe een werktuig te zijn’, terwijl hij ‘op vragen naar 
de dood weigert te antwoorden’. In Tolstoj ‘schijnt verenigbaar wat in onszelf in een hevige 
strijd is gewikkeld. Het meest geloofwaardig maken hem zijn tegenstrijdige uitspraken’ – hij 
kent ‘niets aangrijpenders dan het leven van deze man’. Hachiya’s dagboek over Hirosjima 
‘is geschreven als een werk uit de Japanse literatuur: het wordt gekenmerkt door precisie, 
tederheid en verantwoordelijkheid’ en ‘even onaangeraakt als de traditionele structuur van 
het land, met de Keizer aan top, in hem blijft bestaan, zo ongeschonden is hij ook als modern 
medicus’. En de wonderbaarlijke auteur Büchner, de medisch specialist en mensenrechten-
voorvechter die krap 23,5 jaar oud werd en werken schreef die nu nog steeds worden 
opgevoerd – hij is er lyrisch over.     
 In de Werke X is nog een tweetalig89 essay uit 1948, met ’n moeizame ontstaans-
geschiedenis, opgenomen:90 ‘Proust-Kafka-Joyce. Ein Einführungsvortrag/An Introductory 
Lecture’, dat goed in Das Gewissen der Worte zou hebben gepast. Het betoog is ingedeeld 
volgens het idee dat Marcel Proust (1871-1922) de schrijver van het verleden is, Franz Kafka 
(1883-1924) van de toekomst en James Joyce (1882-1941) van het heden. Ulysses van de 
laatste noemt hij gevat een ‘British Museum of Words; eine ungeheure Sammlung von 
Wörtern, säuberlich geordnet, aus allen Zeiten und Kulturen, als ein Geschenk für den 
Besucher ausgestellt’. (EC-W, X, 47) De zuinigheid op woorden waar hij met name in de 
Aantekeningen steeds op hamert struikelde duidelijk zichtbaar over Joyce’s magnum opus. 
 
 
Aantekeningen: het centraal massief, van ventiel tot verslaving    
 
De Aufzeichnungen, de Aantekeningen die Canetti ruim een halve eeuw lang bijhield en die 
bij leven verschenen in vijf bundels91 zijn wel het eigenlijke centrum, het hart, of het centraal 
massief van zijn werk genoemd.92 Hoewel ook ander werk van hem die eer te beurt viel is 

                                                 
89 Karen Lauer, die ook de Engelse brieven in het Duits vertaalde in Briefe an Georges, vertaalde het Engelse 
manuscript dat uit de nalatenschap van Marie-Louise von Motesiczky tevoorschijn kwam.  
90 Zie daarvoor o.a. de Briefe an Georges en Hanuschek, Canetti, p. 386 e.v. (Ned. versie p. 338 e.v.). Canetti 
kreeg dit essay, oorspronkelijk als drie lezingen bedoeld, maar niet afgerond. 
91 Die Provinz des Menschen, 1942-1972 (Wat de mens betreft); Das Geheimherz der Uhr, 1973-1985 (Het 
geheime hart van het uurwerk); Aufzeichnungen 1973-1984; Die Fliegenpein [wschl. 1986-1991] 
(Vliegenpijn); Aufzeichnungen 1992-1993 (Slotsom).  Kort na zijn dood verscheen nog Nachträge aus 
Hampstead. Aus den Aufzeichnungen 1954-1971 (Het pantheon van vergeten dingen), en Aufzeichnungen für 
Marie-Louise [1942] zag in 2005 het licht. Aufzeichnungen 1973-1984 en Aufzeichnungen für Marie-Louise 
zijn als enige van de aantekeningen niet in het Nederlands vertaald. Mijn voorstel om de eerstgenoemde bundel 
te vertalen liep op niets uit omdat de uitgever het niet nodig vond. De laatstgenoemde bundel (127 notities op 
28 pp. tekst) is niet in Canetti’s Werke (IV & V) opgenomen. Ook niet opgenomen in zijn Werke en niet vertaald 
in het Nederlands zijn de 40 langere schetsen/notities uit de jaren voor 1942: Stenogramme, Heft 4, Aug. 2005 
van Akzente (84 pp.) en de ruim 600 notities (96 pp.) die als Totenbuch. Elias Canetti, Aufzeichnungen über 
den Tod als themanummer 6, dec. 2007 verscheen van Akzente (Hanser). Dat zijn aantekeningen uit de jaren 
1972-1988.    
92 Onder anderen door Uwe Schweikert (in Göpfert, Canetti lesen), en Sven Hanuschek (E.C. Biographie).  
Literatuurwetenschapper Ingo Seidler suggereerde al in 1983 dat de Aufzeichnungen ‘Canettis reichsten Beitrag 
zur Weltliteratur darstellen und dass sie höchstwahrscheinlich den Ruhm seines Romans und seiner Stücke, ja, 
vielleicht sogar den seines theoretischen Hauptwerks und seiner autobiographischen Schriften überdauern 
werden’. (Geciteerd in Thomas Lappe, E.C.s Aufzeichnungen 1942-1985, (1988) p. VI). In dat geval zou met 
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daar veel voor te zeggen. Iets cryptischer uitgedrukt: ‘Het enige dat zich niet op hem wreekt, 
zijn aantekeningen’, volgens een aforisme uit 1973.93 En de impliciete aanbeveling die hij 
geeft: ‘Hij wil verspreide aantekeningen nalaten als correctie op zijn gesloten systeem’,94 
terwijl hij tegelijk bang is voor de interpretatie: ‘Mijn Aantekeningen worden wel heel 
verdacht als iedereen zich er het zijne uitzoekt en de een de selectie van de ander over-
neemt’.95 Zo verduidelijkt hij zelf wat hier eerder werd gezegd over (de interpretatie van) 
zijn werk.  
 Die aantekeningen variëren in omvang van enkele woorden tot enkele pagina’s; de 
meeste bestaan uit enkele zinnen. Aanvankelijk fungeerden die notities als uitlaatklep omdat 
Canetti zich literaire publicaties had ontzegd tijdens zijn werk aan Massa & Macht, maar 
allengs zijn ze een steeds belangrijker plaats gaan innemen. Tot 1960 zijn ze te kenschetsen 
als kookboek bij de hoofdmaaltijd M&M; daarna als natafelen? Samen met de postuum 
verschenen aantekeningen beslaan ze twee dikke delen, IV en V, van zijn Werke; ruim 5700 
notities. In totaal zijn er intussen een kleine 6500 notities gepubliceerd, wat nog slechts een 
fractie is van het aantal dat hij heeft geschreven, voornamelijk in zijn specifiek eigen steno.96   
 Die aantekeningen gaan over heel veel onderwerpen en ideeën. Om een greep te 
doen: uiteraard notities over de massa en de macht, over menstypen en schetsen à la 
Ohrenzeuge, over filosofie in Oost en West, over mythen, dieren, boeken en blinden, over 
het denken en over wetenschap, allicht veel over de dood (‘de grootste inspanning van het 
leven is niet aan de dood te wennen’),97 over geschiedenis, Joden, waarheid en schrijver-
schap, over verwandlung, aforismen, talen en namen, niet gerealiseerde mogelijkheden en 
werelden en over nog veel meer van dergelijke min of meer intellectualistische onderwerpen. 
Ze zijn te beschouwen als optelsom van Horatius’ ‘Durf te denken’, Sapere aude en Cicero’s 
‘Leven is denken’, Vivere est cogitare. Anarchistisch zijn de teksten natuurlijk ook, wat 
moeilijk anders kan als je zo’n afkeer hebt van de macht(hebber), en daarmee van de 
geschiedenis – die per definitie het recht van de sterkste weerspiegelt. Op-de-spits-drijven, 
omkeringen, verdubbelingen en invallen spelen eveneens een belangrijke rol; een 
Canettiaans specialisme.98   
 Het is een denken dat de grenzen van het creatieve en rationele opzoekt, aftast, en 
deuren probeert te openen – waar hij vervolgens niet doorheen gaat: de grens is de 
metafysica en de mystiek, die hij onderzoekt maar niet binnentreedt, nooit. Verder dan 
gedachte-experimenten met het bovenzinnelijke kan en wil hij niet gaan, ook al lijken 
bijvoorbeeld verklaringen in M&M soms metafysisch.  

                                                                                                                                                     
Canetti’s werk hetzelfde gebeuren als met dat van Lichtenberg, waarvan met name de Sudelbücher nog steeds 
gelezen en in allerlei vormen herdrukt worden.   
93 Geheime hart van het uurwerk (1973), p. 14 (EC-W, IV, 380). 
94 Vliegenpijn, p. 22 (EC-W, V, 27). 
95 Pantheon (1965), p. 82 (EC-W, V, 180). 
96 ‘De gedrukte aantekeningen zijn een zorgvuldige selectie, waarschijnlijk bevatten ze hoogstens een tiende 
van het totaal aan manuscripten’. (Hanuschek, Canetti, p. 158; Duitse versie p. 174). 
97 Wat de mens betreft (1967), p. 299 (EC-W, IV, 309). 
98 Hoewel ook iemand als Jacques Prévert (1900-1977) daar goed in was. Als vrijwel ongeschoold dichter, 
autodidact, – het tegendeel van Canetti – werkte hij vaak met eenzelfde soort korte teksten. ‘In het satirische 
gedicht “Dîner de têtes” (1931) worden de leegheid en het gevaar belicht van wie gewoonlijk officiële 
erkenning ontvangen: academici, leraren, “presidenten”, rechters, generaals, geestelijken: een hartstochtelijke 
ontmaskering van alle gewichtigheid, een nog hartstochtelijker waarschuwing tegen geloof hechten aan wie 
met prestige is bekleed. De tegenpool, een bijna verstilde vertedering voor de pretentieloze, “gewone” mens 
blijkt uit vele andere, meest kortere gedichten’. (Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur, VI, p. 340).   
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 Er zijn echter ook veel zaken die we (vrijwel) níét in de Aantekeningen aantreffen, 
zoals politiek,99 economie en geld, sport of lichamelijkheid, dagelijkse beslommeringen of 
de natuur, verkeer en woonomgeving, privéomstandigheden of het eigen optreden – 
hoogstens in de indirecte rede. Met naam en toenaam genoemde tijdgenoten komen we maar 
hoogst zelden tegen. Humor, ironie of seksualiteit100 vinden we er ook niet in, iets waarin hij 
stevig afwijkt van de door hem zo bewonderde Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799). 
Als je de kleine Ohrenzeuge-achtige schetsen humoristisch vindt, ja dan komt er rake humor 
in voor – absurdistische humor, net als in Die Blendung. 
 Canetti’s Aantekeningen zijn kernachtig wel eens ‘een bron voor de eeuwige student’ 
genoemd.101 Het wereldbeeld dat eruit spreekt is niet optimistisch maar onderzoekend, aan 
gevestigde waarden twijfelend, scherp- en eigenzinnig, erudiet, principieel, stimulerend en 
veelomvattend, daarbij echter ook vaak geestelijk vermoeiend omdat niets voor gegeven 
wordt aangenomen en de lezer evenals de auteur de zaken zelf moet doordenken.  
 Daardoor is er nog iets met de Aantekeningen aan de hand, wat natuurlijk ook voort-
komt uit de structuur ervan en wat je bijvoorbeeld bij Nietzsche of Lichtenberg, of in 
Nederland Morriën102 ook kan overkomen dankzij de vele losse, korte notities en af en toe 
wat langere overwegingen. Men ervaart de teksten bij herlezing namelijk niet als steeds 
hetzelfde. Wat de ene keer overtuigt is een andere keer niet zoveel zeggend, en omgekeerd. 
Behalve met de eigen ontwikkeling zal dat ongetwijfeld samenhangen met de humeuren en 
temperamenten van de lezer en met de onderwerpen waardoor die zelf op dat moment in 
beslag genomen wordt. Zo gezien is het dus heel levend en levendig werk waar op een wat 
ondefinieerbare manier een wisselwerking tussen schrijver en lezer vanuit gaat. Canetti kan 
je ergeren, vervelen zal hij je nooit. ‘Zijn kracht is zijn onveranderlijke lastigheid’.103 
 Veelzeggend is wat hijzelf in 1976 aan Wolfgang Frühwald onthulde. Die had zich in 
korte tijd Canetti’s oeuvre eigengemaakt, voordat hij de laudatio bij de toekenning van de 
Goethe-prijs in München zou uitspreken. De autobiografie waarmee hij voor het grote 
publiek doorbrak, moest toen nog verschijnen. ‘Nu hebt u zich (…) meerdere weken met 
mijn werk beziggehouden (…). Het is toch werkelijk geen vriendelijk werk en in veel 
opzichten zo bedrukkend, dat het u zo geconcentreerd bezwaard moet hebben. Was ik in uw 
plaats geweest, dan zou ik het niet voor elkaar gekregen hebben’.104 
 ‘In veel opzichten zo bedrukkend’ geldt letterlijk en figuurlijk ook zijn aandacht voor 
dieren, waarin Canetti al zijn persoonlijke verwandlungsgaven tentoon kan stellen. Hij leeft 
zich in, verplaatst zich, overweegt wat een geschiedenis met en zonder dieren betekent, hoe 

                                                 
99 In enigszins versleutelde vorm komen aan het eind van zijn leven de nieuwe Balkanoorlog, de val van de 
Muur en de Iraakse oorlogen wel beknopt aan bod. 
100 Toespelingen daarop heeft hij vooral bewaard voor zijn toneelstukken en Het Martyrium. 
101 Susan Sontag (1933-2004) in ‘Mind as passion’/ ‘De hartstocht van het weten’, in id.: Under the sign of 
saturn, 1980 [1972]/ In het teken van saturnus, Villa, Weesp 1984, met essays over o.a. Paul Goodman, Walter 
Benjamin, Roland Barthes, Antonin Artaud en Elias Canetti. Later claimde Sontag dat Canetti de Nobelprijs 
min of meer dankzij haar essay, en de bekendheid die hij daardoor kreeg, zou zijn toegekend. 
102 In Adriaan Morriëns Ik heb nu weer de tijd (1996) is heel wat keren ‘vgl. C.’ te noteren. 
103 Sloterdijk, Verachtung der Massen, p. 11: ‘Canettis Stärke ist seine gleichbleibende Ungefälligkeit, die in 
der Fähigkeit gründet, seine Schlüsselerfahrung von der Gesellschaft als gewalttätig aktivierter Masse über 
Jahrzehnte hinweg immer wieder von neuem heraufzurufen’.  
104 ‘Nun haben Sie sich (…) mehrere Wochen mit meinem Werk beschäftigt. (…) Es ist ja wirklich kein 
freundliches Werk und in vielem so bedrückend, dass es Sie in solcher Konzentration beschwert haben muss. 
Wäre ich an Ihrer Stelle gewesen, ich hätte es nicht zustande gebracht’. Geciteerd in Kristian Wachinger (Hg.), 
Elias Canetti. Bilder aus seinem Leben (2005), p. 143.  
Overigens zijn er tenminste een twintigtal portretten van Canetti te vinden op: 
http://www.google.nl/images?hl=nl&source=imghp&biw=1672&bih=838&q=elias+canetti&btnG=Afbeelding
en+zoeken&gbv=2&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=  (of gewoon via google-afbeeldingen, met invulling naam). 
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de dieren de mens beoordelen, hoe het laatste dierenoordeel eruit zal zien, wanneer het paard 
onderhand de ruiter afwerpt.105 Dat alles misschien wel het kortst samengevat in de 
eenvoudige oneliner ‘Het is niet goed dat de dieren zo goedkoop zijn’, of, nog scherper: ‘De 
ontbrekende dieren: de soorten wier ontstaan de opkomst van de mens heeft verhinderd’. En 
hoopvol voor de nabije maar gedesillusioneerd voor de verre toekomst: ‘Met toenemend 
inzicht zullen de dieren de mensen steeds naderbij komen te staan. Wanneer zij dan weer zo 
nabij staan als in de oudste mythen, zullen er nauwelijks nog dieren bestaan’.106   
 In 1971, tot slot, is een wat merkwaardige notitie te vinden: ‘Zo heb ik in mijn aan-
tekeningen zonder het te weten een oude Chinese vorm teruggevonden. Het is geen aan-
matiging en geen ijdele waan dat ik ondanks mijn onbekendheid met de taal houd van alles 
wat Chinees is’.107 De tweede zin is geloofwaardig; evenzo waardeerde hij de presocratici, 
zonder Grieks te kennen. Maar de eerste zin: ‘zonder het te weten’ een oude vorm terug-
gevonden? Terwijl hij zich al decennia in de Chinese cultuur verdiepte en decennia aan-
tekeningen in eigen stijl bijhield? Zou hij niet eerder een parallellie gezien hebben? In het 
hoofdstuk over China wordt nader bekeken hoe Canetti met die cultuur en die cultuur met 
hem omgaat. 
 
Massa & Macht: ‘Ik ben er in geslaagd deze eeuw bij de keel te vatten’   
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfred Hrdlicka (1928‐2009)
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(Canetti) Masse und Macht: Studie III.  Radierung 1969,   (Canetti) Masse und Macht: Studie II.  Radierung 1969,  
signiert, datiert und numeriert. Auflage 80 Exemplare.     signiert, datiert und numeriert. Auflage 120 Exemplare.  
49,8 x 69,8 cm. Werkverzeichnis Lewin 339. 320,‐ EURO    40 x 50,1 cm. Werkverzeichnis Lewin 338 I.  320,‐ EURO 
 

In 1959 stuurde Canetti het manuscript van MuM naar uitgeverij Claassen, in de overtuiging 
na twintig jaar werk ‘deze eeuw bij de keel te hebben gevat’, zoals hij in zijn Aantekeningen 
noteert.109 Te literair voor de wetenschapper110 en te wetenschappelijk voor de literatuur, zo 

                                                 
105 Vergelijk Kousbroek die in Het meisjeseiland (p. 326) een Afrikaans spreekwoord citeert: ‘Totdat de dieren 
hun eigen geschiedschrijvers hebben, zullen in de jachtverhalen de jagers worden geroemd’.  
106 Alledrie de dieren-citaten zijn uit 1943; Wat de mens betreft, resp. p. 51 en 65 (EC-W, IV, 51, 52 en 66).  
107 Pantheon, p. 158 (EC-W, V, 248). 
108 Hrdlicka maakte uiteindelijk acht tekeningen: -Die Umkehrung, -Der Sultan von Delhi, -Der Massenkristall,  
-Die Hand, -Katholizismus, -Der Dirigent, -Delirium Tremens, en -Fall Schreber. 
109 Zie ook de ‘Samenvatting’ van M&M.  
110 Bijvoorbeeld: ‘Sociologen houden niet van dit werk, omdat het te poëtisch en te onsystematisch is, maar de 
boodschap is duidelijk’, schrijft Kees Schuyt in zijn Kohnstamm-lezing ‘Het onderbroken ritme. Opvoeding, 
onderwijs en sociale cohesie in een gefragmenteerde samenleving’ (Vossiuspers AUP, Amsterdam 2001), p. 14. 
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is de stroeve ontvangst te verklaren van wat hijzelf zijn belangrijkste werk vindt.111 ‘De 
oneindigheid van werk en research was ook te wijten aan Canetti’s genotvolle, dilettantis-
tische werkwijze, en hij heeft voor dit boek onvoorstelbaar veel gelezen. Een vijfde van de 
literaire nalatenschap bestaat uit uittreksels, notities en manuscripten die betrekking hebben 
op Masse und Macht’.112 
 Massa & Macht valt in twee betrekkelijk autonome delen uiteen: vier hoofdstukken 
over de massa (De massa, De meute, Meute en religie, Massa en geschiedenis), zeven over 
de macht (De biologische organen van de macht, De overlevende, Elementen van de macht, 
Het bevel, De metamorfose, Aspecten van de macht, Heerschappij en paranoia) en een 
epiloog. Daarin weerklinkt een duidelijke waarschuwing tegen en een essentieel inzicht in de 
macht: ‘Het respect voor de “groten” dezer aarde is zeer moeilijk te niet te doen; en 
onmetelijk is ’s mensen behoefte aan verering’113 (het mooie woord ‘Verehrungsbedürfnis’).  
 De eerste kiemen van zijn belangstelling voor de massa zijn gezaaid in juni 1922 toen 
Canetti de massa op straat meemaakte na de moord op Walther Rathenau, de democratische 
minister van Buitenlandse Zaken in de Weimar-Republiek.114 Na zijn lijfelijke ervaring van 
vijf jaar later, 15 juli 1927, weet hij zeker dat de massa de komende jaren zijn belangrijkste 
onderzoeksterrein zal worden. In het proces tegen enkele ‘Frontkämpfer’ die bij een eerdere 
demonstratie twee sociaaldemocraten vanuit een hinderlaag hadden doodgeschoten, worden 
de verdachten door een juryrechtbank vrijgesproken van moord. Zelfs een veroordeling voor 
onvrijwillige doodslag komt niet ter sprake; vrijspraak luidt het oordeel. De regeringsgezinde 
Die Reichspost noemt het in grote letters ‘Een rechtvaardig vonnis’. De verbijstering onder 
de leden van de Oostenrijkse sociaaldemocratische arbeiderspartij is groot. Er groeit een 
massademonstratie waarin ook Canetti wordt meegesleept, en uiteindelijk wordt het Weense 
Paleis van Justitie in brand gestoken. De politie krijgt bevel te schieten: er vallen negentig 
doden en honderden gewonden.115 Die massa-ervaring noemt Canetti na de dood van zijn 
vader ‘wellicht de meest ingrijpende dag van mijn leven’. Hij ontdekt op die dag ook ‘dat de 

                                                                                                                                                     
Of bv. George Rudé in The crowd in history, 1730-1848 (rev. ed. 1981), p. 15: ‘Neither of these two authors 
[i.c. Le Bon en Canetti, ‘an occasional intruder in the field’] can claim much following today’.  
111 Jan Blokker oordeelde in Het eeuwige examen (vgl. nt. 12) over M&M: ‘Canetti behoort tot dat uitstervende 
ras cultuurfilosofen dat in ieder geval nog een gooi probeert te doen naar samenhangende beelden: naar een 
“inclusief” soort inventarisatie van onze historisch gegroeide werkelijkheid. (…) Want dat blijft het unieke aan 
het boek: dat het, om alle conventies heen, en buiten alle gecodeerde disciplines van massapsychologische, 
antropologische en sociologische aard om, z’n volstrekt eigen, persoonlijke en logische methodiek volgt.’  
112 Hanuschek, Canetti, p. 382 (p. 441 Duitse versie). 
113 M&M, p. 527 (EC-W, III, 553). 
114 In De Fakkel in het oor, p. 84 (EC-W, VIII, 80) beschrijft hij de bijbehorende gevoelens: ‘Later, toen ik aan 
mijn verlangen toegaf en me werkelijk in de massa bevond, had ik net het gevoel alsof het hier om iets ging dat 
in de natuurkunde bekend staat als de zwaartekracht. Maar een werkelijke verklaring voor dit hoogst 
verbazingwekkende gebeuren was dat natuurlijk niet. Want noch voorheen, geïsoleerd, noch nadien, in de 
massa, was je iets levenloos, en wat er in de massa met je gebeurde, een volledige bewustzijnsverandering, was 
even ingrijpend als raadselachtig. Ik wilde weten wat dat eigenlijk was. Het was een raadsel dat mij niet meer 
losliet, het heeft mij het grootste deel van mijn leven achtervolgd en hoewel me tenslotte toch het een en ander 
begon te dagen, is het niet minder raadselachtig gebleven’.  
‘Canetti heeft aantoonbaar sinds ongeveer 1926 materiaal voor zijn boek verzameld, aanvankelijk nog 
sporadisch’. (Hanuschek, Canetti, p. 380; Duitse versie p. 438). 
115 Ook wordt genoemd: 89 demonstranten en 5 beambten overleden. Heimito von Doderer (1896-1966) 
verwerkte de gebeurtenissen in zijn roman uit 1956: Die Dämonen. Zie ook Gerald Stieg, ‘Früchte des Feuers. 
Der 15. Juli 1927 in der “Blendung” und in den “Dämonen”’, in: Aspetsberger & Stieg (Hg.), Blendung als 
Lebensform (1985), pp. 143-175. Stiegs reconstructie en uitwerking in de literatuur: in boekvorm in 1990.  
Zie voor een uitvoerige bespreking van die dag en een analyse van de politiek-maatschappelijke oorzaken en 
gevolgen: Wolfgang Maderthaner & Lutz Musner, ‘Der Aufstand der Massen. Phänomen und Diskurs im Wien 
der Zwischenkriegszeit’, in: W. Maderthaner, Kultur Macht Geschichte (LIT Verlag, Wien 2005), pp. 95-148. 
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massa, in weerwil van de tot dusver over haar bestaande theorieën, om zich te vormen geen 
leider nodig heeft’.116 
 Overigens heeft hij zelf geen nader historisch onderzoek gedaan naar de gebeurtenis-
sen maar opgeschreven wat uit zijn geheugen (en notities) opborrelde. Op meer dan alleen 
M&M heeft het drama zijn uitwerking gehad, zoals zijn biograaf constateert: ‘Canetti heeft al 
zijn vroege werken geput uit de ervaring van die dag, Die Blendung en Masse und Macht het 
duidelijkst, maar ook Hochzeit en Komödie der Eitelkeit zijn door 15 juli beïnvloed’.117   
 Heeft juli 1927 naast theoretische voeding voor jaren ook een nieuw massa-inzicht 
opgeleverd, het leidde eveneens tot een nieuw politiek inzicht. En wel voor de psychiater, de 
Freudiaan die later meer accent legt op collectieve dan op individuele beleving en processen: 
Wilhelm Reich (1897-1957)118 – die ook bij de demonstratie aanwezig is. Hij klaagt in zijn 
autobiografische People in trouble destijds te hebben gekeken naar een ‘gevoelloze 
machine’ die het bloedbad aanrichtte; ‘machine mannen!’. ‘Die ervaring werd de kern voor 
al mijn latere onderzoeken naar de mens als politiek wezen’.119 Daarmee blijkt die dag in juli 
’27 dus niet alleen een dramatisch moment in de geschiedenis maar ook een keerpunt in de 
ideeën over de geschiedenis, of beter, over de massa: die heeft geen leider nodig en is niet 
irrationeel. 
 ‘Ik werd een deel van de massa, ik ging volledig in de massa op, ik voelde niet het 
minste verzet tegen wat zij ondernam’ schrijft Canetti.120 Hij benadrukt de kiemen van zijn 
leerproces en wat hij allemaal door die ervaring in zich opnam over de massa. Wat door zijn 
exegeten meestal ook zo, al dan niet impliciet, wordt overgenomen. Wat er in feite óók 
gebeurde, was dat Canetti zich volledig in de massa liet opnemen, zich had laten gaan, en hij 
ontdekte dat dit voor hemzelf een zekere willoosheid opleverde; hij was ‘als deeg’.121 En dat 
kon natuurlijk moeilijk; een Canetti die zichzelf niet helemaal in de hand had – was dat een 
Canetti? Ruim vier decennia later schreef hij niet voor niets: ‘De kern van mijn natuur is dat 
ik mij niet verootmoedigen kan en toch moet “verwandeln”.’122 Deze conclusie over zijn 
vermeende willoosheid als (irrationele) bron voor zijn massastudie sluit naadloos aan op wat 
een suggestie van Nietzsche zou zijn: dat iedere filosofie de psychologie van haar maker 
weerspiegelt. En in ieder geval dat elke grote filosofie de vrijwillige bekentenis maar ook de 

                                                 
116 In de paragraaf ‘De vijftiende juli’, De fakkel in het oor, pp. 238-245; 240 en 244 (EC-W, VIII, 230-237; 232 
en 236). Zie verder o.a. Göbel, Canetti (2005), p. 62-63.  
117 Hanuschek, Canetti, p. 135 (Duitse versie p. 148).  
118 Vooral bekend als seksuoloog. Hij vluchtte voor WO II via een omweg naar Amerika en ontspoorde daar met 
orgonen- en bionen-theorieën, waarvoor de staat hem vervolgde. 
119 Geciteerd in Van Ginneken, Mass movements (2007), p. 105. In een noot (78, p. 153) benadrukt Van 
Ginneken het belang van dit inzicht van Reich: ‘Note that this is a key reversal in the history of mass 
psychology. Previously it was always the crowd/mob that was considered to be irrational, here the blame is 
shifted to the police/military and the “forces of order”.’ 
120 Fakkel, p. 238-239 (EC-W, VIII, 231). ‘Dat is nu drieënvijftig jaar geleden, en de opwinding van die dag zit 
me nog in het bloed. Van wat ikzelf aan den lijve heb ondervonden, is het hetgeen een revolutie het dichtst 
nabijkomt. Sindsdien weet ik haarfijn, ik hoefde er geen letter over te lezen, hoe het er bij de bestorming van de 
Bastille aan is toegegaan. Ik werd een deel van de massa, ik ging volledig in de massa op, ik voelde niet het 
minste verzet tegen wat zijn ondernam. Het verbaast me dat ik in die gemoedsgesteldheid in staat was om alle 
concrete taferelen, die zich voor mijn ogen afspeelden, afzonderlijk in me op te nemen.’ 
121 ‘Massa’ is afgeleid van het Griekse ‘maza’: deeg; via het Latijn waar massa ‘klomp’ betekent. De Spaanse 
taal bezigt ‘masa’ voor massa; Portugezen noemen het ook ‘massa’. ‘Ik heb de massa meegemaakt, in 
Frankfurt. Ik was zelf als deeg. Ik kan het niet vergeten.’ (Fakkel, p. 96; EC-W, VIII, 92). 
122 Pantheon (1969), p. 132. Daar luidt de vertaling: ‘De essentie van mijn wezen is dat ik me niet kan 
verootmoedigen en toch moet veranderen’. (EC-W, V, 225: ‘Der Kern meiner Natur ist, daß ich mich nicht 
demütigen kann und doch verwandeln muß’. Waarop volgt: ‘Ich kann zur Verwandlung nicht durch den Tod 
gehen. Darum sehe ich ihn mit unabänderlichem Eigensinn als das Ende’). 
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levensherinnering van haar grondlegger was.123 Gevraagd naar waar zijn fundamentele 
inzichten vandaan kwamen, antwoordde Canetti eens: ‘Elles viennent de mon existence’.124 
Dit alles wordt nog versterkt door iets anders. Canetti kwam na bestudering van Suetonius’ 
keizersbiografieën en van het leven van Filippo Maria Visconti namelijk tot de conclusie dat 
hij de massa niet zonder de macht kon bestuderen, waarmee zijn onderwerp natuurlijk enorm 
werd uitgebreid. Nu dus ook die preoccupatie met de macht – die hij in zichzelf herkende.125 
Ietwat onvriendelijk geformuleerd kun je hem een intellectuele tiran noemen (zoals dat voor 
bijvoorbeeld Marx, Freud of in Nederland Hermans ook zou kunnen), met in het achterhoofd 
de eerdere opmerking over het dwingende van zijn coherente oeuvre.126 
 

Massastudies zijn nog niet zo oud. De mens maakt zich al veel langer druk over de materie 
als massa dan over de mens als massa, zoals hij zich gebruikelijk eerder verdiept in veraf dan 
in dichtbij; eerder astronomie dan psychologie. Die massastudies ontstaan pas in de tweede 
helft van de negentiende eeuw; zij worden in de volgende hoofdstukken besproken.  
‘De eerste autobiograaf van de massa’s’127 heeft MuM enige opvallende kenmerken mee-
gegeven, nadat intussen enkele decennia van meer of minder wetenschappelijk onderzoek 
van anderen zijn verstreken:    
 Ten eerste ziet Canetti in tegenstelling tot zijn ‘voorlopers’ de massa voor vol aan en 
schrijft er derhalve niet neerbuigend over. Van die voorgangers is dan ook vrijwel niets terug 
te vinden in de bibliografie: alleen Trotter en Sighele.128 Ten tweede wil hij een volstrekt 
eigen ‘systeem’ en ‘jargon’ scheppen, los van geijkte opvattingen en taalgebruik, wat 
resulteert in originele en eigenzinnige inzichten. Verder put hij, blijkens schattingen op basis 
van de literatuurlijst van zo’n 350 titels in M&M, uit vele disciplines: antropologie (30%), 
geschiedenis (ruim 30%), mythologie, religie & magie (30%) en tenslotte nog psychologie & 
psychiatrie, sociologie & politiek. Daarnaast valt op dat het werk niet Eurocentrisch is, wat 
zeker in 1960 nog vrij uitzonderlijk was. Verder, als vijfde kenmerk, valt ook op dat hij de 
‘thick description’ hanteert, ruim tien jaar voordat Clifford Geertz dit begrip in de 

                                                 
123 ‘Allmählich hat sich mir herausgestellt, was jede große Philosophie bisher war: nämlich das 
Selbstbekenntnis ihres Uhrhebers und eine Art ungewollter und unvermerkter mémoires; insgleichen, daß die 
moralischen (oder unmoralischen) Absichten in jeder Philosophie den eigentichen Lebenskeim ausmachen, aus 
dem jedesmal die ganze Pflanze gewachsen ist’. In: Jenseits von Gut und Böse, Fr. Nietzsche, Werke II, 571 
(Karl Schlechta-uitgave, Hanser, München 1994 [1955]).  
124 Wat hij antwoordde aan een Franse journalist; geciteerd in Hanuschek, Canetti, p. 438 (Ned. uitg., p. 380). 
125 Denk aan notities als: ‘Ik heb nog nooit van iemand gehoord die de macht heeft aangevallen, zonder deze 
zelf te willen bezitten, en de gelovige moralisten gaan daarin het verst’. (Wat de mens betreft (1942), p. 30; EC-
W, IV, 30), en: ‘Ik zou de macht nooit werkelijk hebben leren kennen wanneer ik haar niet had uitgeoefend en 
niet zelf het slachtoffer was geworden van deze uitoefening. Zodoende is mij de macht nu drieledig vertrouwd: 
ik heb haar gadegeslagen, ik heb haar uitgeoefend en ik heb haar aan den lijve ondervonden’. (Wat de mens 
betreft (1946), p. 113; EC-W, IV, p. 115).  
126 In – het weinig geciteerde – Der Tod und Canetti (EVA, Hamburg 1995) van Ursula Ruppel is een sterk, 
uiterst kritisch betoog te vinden over de tirannieke facetten van Canetti en zijn werk, dat eindigt met (p. 142): 
‘Da Elias Canetti nichts antrifft, was ihm widerspricht, bleibt nur die Einsamkeit und als letzte Konsequenz: die 
Erstarrung. Der Tod im Leben und das Grab der Wörter als Ort der Gewissheit. Wenn er auf den letzten Seiten 
von Masse und Macht dies als Lösung vorschlagen wird, hat er zugleich sein Grabmal errichtet. Aus der Leere 
hervorgebracht, unerschütterlich und groß in der Wüste: ein Haus des Todes und der Einsamkeit.– Das ich 
hiermit verlasse’. 
Overigens is ook bij schrijvende critici als Craig Raine (*1944), Clive James (*1939) of Marcel Reich-Ranicki 
(*1920) weinig waardering voor Canetti te vinden, eerder nog om de persoon dan om zijn werk; maar ook 
bijvoorbeeld Hansjakob Werlen, Theodor Adorno (1903-1969) en antropologe Mary Douglas (1921-2007) 
konden M&M niet erg waarderen.  
127 Schrijft historisch massa-expert McClelland in The crowd and the mob. From Plato to Canetti, p. 294. 
128 Die in hoofdstuk IV worden besproken. 
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antropologie introduceert.129 Nog iets opvallends: de biologische, dierlijke oorsprong van de 
mens is voor Canetti vanzelfsprekend, wat vijftien jaar vóór Edward Wilsons Sociobiology 
opmerkelijk is.130 En in het jaar dat MuM verschijnt begint Jane Goodall met haar chimpen-
onderzoek, dat later saillante details over mens en aap zal opleveren.131 Ten zevende erkent 
hij de massa en de macht van de massa zónder leider – wat vóór hem vrijwel ondenkbaar 
was.132 Als achtste kenmerk kan nog worden genoteerd dat de stofbehandeling compact en 
indringend is en de leesbaarheid stimulerend.133 
 Er zijn, uiteraard, ook wel bedenkingen tegen MuM in te brengen: als eerste kan 
worden genoemd dat er nauwelijks argumenteringen en definiëringen in voorkomen; de lezer 
moet op zijn – weliswaar goed onderbouwde – gezag aannemen dat wat hij beweert, juist is. 
Ten tweede zit er een (onbedoeld) suggestief evolutionistisch denken en een antropologisme 
naar nu in het werk;134 in wezen zijn dit natuurlijk principiële vragen naar de veranderlijk-
heid van de mens in tijd en plaats. Verder lijkt soms sprake van verzelfstandiging, hypo-
stasering van het verschijnsel massa – alsof het een losstaand, autonoom organisme zou zijn. 
Daarnaast is hij over sommige historische gegevens of verschijnselen nogal stellig; aantallen, 
cijfers, rekeneenheden in oude aangehaalde geschriften kunnen echter symbolisch of 
metaforisch bedoeld zijn, niet letterlijk. Verder, als vijfde bedenking, is er moeilijk een 
ontwikkelingsperspectief te ontdekken, met daarnaast weinig geëigende systematiek. Er zit 
echter wel systeem in wat er niet is: ‘Angst voor de aristotelisering van mijn gedachten; voor 
indelingen, definities en soortgelijke zinledige spelletjes’.135 En nog iets opvallends: het 
werk is vaak meer beschrijvend dan verklarend, hoewel dat natuurlijk voortvloeit uit de 
methode van ‘thick description’ waarin de beschrijving de verklaring impliciet omvat. Ten 
zevende is vrijwel alle materiaal sterk inductief behandeld, via de vele voorbeelden. Maar 
dat is voor al zijn werk kenmerkend en hangt nauw samen met zijn opvattingen over de 
erkenning van individu en individueel leven; zelfs de massa lijkt soms zo behandeld. Als 
achtste bedenking kan nog worden genoteerd dat er een vorm van sociaal darwinisme lijkt 
binnengeslopen, vooral via zelfgemunte begrippen als overlevingshartstocht.      
 Dit alles echter zijn bezwaren vanuit de gangbare wetenschappelijke overtuigingen 
over de vraag hoe zo’n onderzoek moet worden aangepakt – hoe over de wereld moet 
worden nagedacht. Maar Bakoenin constateerde in zijn Biecht al meer dan honderd jaar 
eerder de tekorten van die wetenschap zelf: ‘en niets is gemakkelijker dan ongerijmdheden, 

                                                 
129 Clifford Geertz (1926-2006) bezigt het in The interpretation of cultures (1973) en heeft het afgeleid van de 
filosoof Gilbert Ryle (1900-1976). Intussen is deze term en methode inzake gedrag en context zeer gangbaar in 
de antropologie. 
130 Edward O. Wilson (*1929), Sociobiology. The new synthesis. 25th anniversary edition. Harvard UP, 
Cambridge MA/London 2000 [1975]. Dit werk leidde aanvankelijk tot veel, ook wetenschappelijk, protest. 
131 Op basis van langdurig chimpansee-onderzoek kwam Goodall (*1934) tot inzichten over werktuiggebruik, 
vlees eten, gezamenlijke jacht en ‘oorlog’ voeren. Zij bezigde naamtoekenning aan individuele dieren, in plaats 
van nummers, wat tot dan toe gebruikelijk was in de biologie/ethologie.  
132 In McClellands woorden: ‘In Crowds and Power, Canetti will do all he can to force a theoretical separation 
between crowds and leaders, because it is only through that separation that Canetti can establish equality as the 
fundamental attribute of the crowd’. (The crowd and the mob, p. 295). 
133 Een auteur als Le Bon is ook zeer leesbaar (daarom blijft hij zo populair) maar veel minder origineel en 
totaal-indringend. 
134 Met antropologisme-naar-nu is bedoeld dat gedrag of gewoonten van primitieve stammen of samenlevingen 
als vanzelf naar onze tijden en culturen worden getransponeerd, als een soort omgekeerd cultuurrelativisme, en 
daarmee een impliciete verklaringswaarde krijgen toegekend. Analoog aan begrippen als psychologisme, 
logicisme of methodologisme kent het -isme een enigermate negatieve of ontkennende connotatie. 
Evenzo is evolutionistisch denken weer een slag anders dan het gebruikelijke evolutionair denken. 
135 Wat de mens betreft (1955), p. 200 (EC-W, IV, 207). En als remedie tegen die angst is in 1957 te vinden: ‘De 
zelfgevonden indelingen niet teveel wantrouwen. Wanneer men ze lang genoeg toepast, brengen zij een nieuw 
aspect van de werkelijkheid aan het licht, zij worden zogezegd waar en vernieuwen het leven’. (EC-W, IV, 223). 
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tegenstrijdigheden en onmogelijkheden te vinden in elke tot dusver bekende maatschappe-
lijke theorie, zodat geen ervan in staat is het bestaan ook maar drie dagen vol te houden’.136 
Dat het ook anders kan bewijst Canetti met zijn werk – en dat was duidelijk zijn bedoeling. 
Zíjn wetenschap, dat was ondanks, nee dankzij zijn wetenschappelijke opleiding ook zijn 
enorm veelzijdige kennis die tegelijk iets heeft van Burckhardts ideaal om naast een 
specialisme ‘noch an möglichst vielen anderen Stellen Dilettant’ te zijn.137 In Canetti’s ogen  

‘heeft de wetenschap zich zelf verraden door zich tot doel op zichzelf te verheffen. Zij 
is een godsdienst geworden, een godsdienst van het doden, en zij wil doen geloven dat 
van de traditionele godsdiensten van het sterven naar deze godsdienst van het doden 
een vooruitgang is (…) Zo is kennis werkelijk macht, maar op drift geraakte en 
schaamteloos aanbeden macht’.  

Wie veel wetenschappelijke detailonderzoeken heeft ingezien zal dit herkennen:  
‘Er bestaat in de wetenschap een “bescheidenheid”, die nog veel onverdraaglijker voor 
mij is dan aanmatiging. De “bescheidenen” verbergen zich achter de methodiek en 
maken indelingen en begrenzingen met betrekking tot alles wat met ervaring verband 
houdt. Het lijkt dikwijls wel of zij zouden zeggen: “Het komt er niet op aan wat wij 
vinden, maar hoe wij datgene wat wij niet hebben gevonden, rangschikken”.’  

En: ‘wetenschappen bijten stukken van het leven af en dit hult zich in smart en droefenis’.138 
Nee, geef Canetti dan maar de, veelvuldig in M&M gebruikte, mythen:  

‘Men zou in plaats van over mythen alleen over woorden kunnen nadenken, en zolang 
men zich ervoor wacht ze te definiëren, zou er alle wijsheid aan te ontlenen zijn die 
zich in de mensen heeft opgehoopt. Maar de mythen zijn vrolijker, omdat zij wemelen 
van gedaanteveranderingen’. Of anders wel: ‘Er bestaat geen dieper blijk van respect 
voor de mensheid dan de honger naar hun mythen, en wanneer men meer heeft gelezen 
dan het hart verdraagt, mag men op de geheime kracht van dit voedsel hopen’. Of: ‘Ik 
ben gevoed door mythen. Ik probeer er soms aan te ontkomen. Geweld aandoen wil ik 
ze niet’.139  

Het is het individuele, het allereigenste van mythen dat bewaard moet worden en waaruit 
levenslessen getrokken of waaraan inzichten ontleend kunnen worden. Geen systemati-
seringen à la Levi-Strauss die mythen in schema’s en patronen onderbrengen, ze daarmee 
veralgemeniseren en hun individualiteit laten verdampen. Dus weer Canetti’s inductie van 
het concrete, nabije en alledaagse om verklaringen voor wereld en leven te vinden – zoals 
ook met het individu, het individuele en incidentele moet worden omgegaan. Bovendien 
hangt met die mythen-waardering en zijn hele denken nauw samen dat hij in ‘het bewijs het 
erf-ongeluk van het denken’ ziet.140  

                                                 
136 Michael Bakoenin’s Biecht [aan Tsaar Nicolaas I; 1851], p. 53-54 (Arbeiderspers, Amsterdam 1976, vert.: 
Dick Peet). Anarchist Bakoenin (1814-1876) schreef dit in de Peter en Pauls vesting in St. Petersburg. 
137 Jacob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen (KTA 55, Kröner, Stuttgart 1969) p. 22: ‘In den 
Wissenschaften dagegen kann man nur noch in einem begrenzten Bereiche Meister sein, nämlich als Spezialist, 
und irgendwo soll man dies sein. Soll man aber nicht die Fähigkeit der allgemeinen Űbersicht, ja die 
Würdigung derselben einbüssen, so sei man noch an möglichst vielen anderen Stellen Dilettant, wenigstens auf 
eigene Rechnung, zur Mehrung der eigenen Erkenntnis und Bereicherung an Gesichtspunkten; sonst bleibt man 
in allem, was über die Spezialität hinausliegt, ein Ignorant und unter Umständen im ganzen ein roher Geselle’.  
Dit  is in wezen een verwandlungspleidooi uit de tweede helft van de 19e eeuw. 
138 Wetenschap-citaten uit Wat de mens betreft, resp. (1943), p. 35 (EC-W, IV, 36); (1955), p. 196-197 (EC-W, IV, 
203); (1969), p. 314 (EC-W, IV, 324). 
139 Mythen-citaten uit Wat de mens betreft, resp. (1958), p. 226 (EC-W, IV, 234); (1958), p. 231 (EC-W, IV, 239); 
(1971), p. 338 (EC-W, IV, 350). 
140 Wat de mens betreft (1942), p. 16 (EC-W, IV, 16). Een jaar later noteert hij: ‘Hoe preciezer de berichten zijn 
die men van ontdekkingsreizigers over “primitieve” volkeren leest, des te sterker men de behoefte voelt zich 
om geen der heersende of omstreden etnologische theorieën te bekommeren en met het denken helemaal 
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 De lezer krijgt in M&M een veelheid van culturen, tijden en disciplines voor-
geschoteld. In dat opzicht toont het werk parallellen met Huizinga’s Homo ludens; hij is de 
enige Nederlander op de M&M-literatuurlijst.141 Denk alleen al aan de uitgangspunten van 
beide studies: ‘Het bevel is ouder dan de taal, anders zouden honden het niet kunnen 
verstaan’, zegt Canetti.142 ‘Spel is ouder dan cultuur, want het begrip cultuur, hoe onvol-
doend omschreven het ook mag zijn, veronderstelt in ieder geval menselijke samenleving, en 
de dieren hebben niet op de mens gewacht, om hen te leren spelen’, luidt de eerste zin van 
Huizinga. In 1945 combineert Canetti de uitgangspunten zelfs als hij het heeft over ‘een 
vreemd lot voor iemand, voor wie gedaanteverandering en spel de essentie van de mens 
betekent’.143 Canetti is in M&M permanent op reis over de aardbol, door de tijd en in de 
menselijke geest. Aangezien het boek in wezen één grote aanklacht is tegen Hitler, en tegen 
diens historische confrères, laat het de lezer alerter achter. Na lezing kijkt elkeen altijd met 
grote achterdocht naar machthebbers.  
 

Massa én macht waren het allereerste begin van uw en mijn leven. U, en ik, was de sterkste van al 
die miljoenen spermatozoïden, die zaaddiertjes. Daarna zijn onze lichamen opgebouwd uit 
miljoenen cellen, die vervolgens bedreigd worden door miljoenen bacillen en microben. Ons 
dagelijks spijsverteringsproces is de ultieme vorm van macht; we verteren iets dat ooit heeft 
geleefd. We houden afstand tot iemand, tot iets, waarbij onze audiovisuele en olfactorische 
organen de epidermis steunen als grenswachten, zonodig met hulp van de taal – of met geweld. En 
als we weggaan van hier, staan er voor de gelovige mens miljoenen klaar: de onzichtbare massa’s, 
de engelen en de doden – om hem of haar te ontvangen. M&M raakt aan ieders alledaagse 
werkelijkheid.  
 

Als M&M in 1973 eindelijk internationaal succes begint te oogsten, toont Canetti tegenover 
Claudio Magris eenzelfde onverwoestbaar zelfvertrouwen in dit werk als dat hij destijds met 
Die Blendung had – en tegelijk ventileert hij een relativering:  

‘Dat ik op den duur geloof in het effect van die gedachten, zult u ongetwijfeld 
begrijpen. Veel ervan ligt voor de hand en lijkt me zo evident dat het als puur toeval 
moet worden beschouwd dat ik de eerste ben die het heeft uitgesproken. Het had net zo 
goed iemand anders kunnen zijn en het enige wat telt is dat die gedachten nu eindelijk, 
los van ieder jargon, in een voor iedereen begrijpelijke taal beschikbaar zijn.’144  

Zo groeit vermeende bescheidenheid in een klap tot universaliteit, ook niet zuinig.  
 In de volgende hoofdstukken wordt bekeken in welke taal de massa’s in de afgelopen 
eeuwen zijn benaderd en beschreven en waarom kennelijk niemand het voor-de-hand 
liggende en evidente eerder heeft gezien. Canetti raakt daarbij wat op de achtergrond, maar 
zijn slagschaduw zal over elke pagina vallen.  

                                                                                                                                                     
opnieuw te beginnen. Het belangrijkste, dat wat je zelf in eerste instantie aanspreekt, wordt in de theorieën 
altijd weggelaten’. (1943, p. 61-62; EC-W, IV, 63).  
141 Op mijn vraag naar Homo ludens-overeenkomsten of invloeden antwoordde Canetti in de eerdergenoemde 
brief van februari 1991: ‘Huizinga schätze ich sehr. Auf “Herbst im Mittelalter” stiess ich früh, noch in Wien, 
vor der Emigration nach England. Wieviel von den Gedanken des Buches in mich damals eingegangen ist, 
müsste jemand untersuchen. “Homo ludens” las ich erst 1956, als meine eigenen Gedanken sich schon gebildet 
hatten. Es gefiel mir sehr. Ich nahm mir damals vor, mich einmal genau damit auseinanderzusetzen. Das ist 
dann leider doch nicht geschehen. Ein Vergleich mit “Masse und Macht” wäre ganz bestimmt sinnvoll’. Gezien 
de omvang van zo’n vergelijkend onderzoek zal dat hier niet gebeuren; werk voor de toekomst. In 2010 is 
Homo ludens door AUP Amsterdam heruitgegeven, zonder annotatie maar met foto’s van Vincent Mentzel.  
142 M&M, p. 343 (EC-W, III, 357). 
143 Wat de mens betreft (1945), p. 94 (EC-W, IV, 95). 
144 Canetti aan Magris 31 maart 1973. Geciteerd in Hanuschek, Canetti, p. 455 (Ned. versie p. 394). 
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 Zou hij een beetje helderziend zijn geweest, zijn leef-tijd hebben voorzien toen hij in 
‘Over de kerkhofstemming’ in M&M schreef: ‘De negenentachtigjarige, die daar ligt, is als 
een hoogste aansporing. Wat let hem om negentig te worden?’  
 ‘Es ist zu spät dazu’ waren de allerlaatste woorden die hij schreef, met een dikke streep 
eronder.145 Roerend, zo’n geruisloos einde van een veelbewogen leven. Ieder kan het ‘wozu’ 
nu zelf invullen. 
 
 
Canetti-onderzoek  
 

Als in een bijna dialectisch proces lijkt het of het verzwijgen in MuM van het werk van 
vakgenoten zich gedeeltelijk tegen Canetti zelf heeft gekeerd. Daarbij toont zich tevens de 
problematische receptie van zijn werk, samen te vatten als ‘te wetenschappelijk voor de 
literatuur, te literair voor de wetenschap’. Want veel wetenschappelijke disciplines als 
psychologie, sociologie, antropologie en economie negeren zijn werk of in het beste geval is 
er sprake van een enkel al dan niet welwillend gebezigd citaat van hem.146 Als tegenhanger 
van deze gammawetenschappelijke verwaarlozing is te wijzen op vooral alfa- of cultuur-
wetenschappelijke belangstelling (Diltheys geesteswetenschappen), waarbij overigens 
filosofie en geschiedschrijving mondjesmaat vertegenwoordigd zijn.147  

Die belangstelling voor Canetti’s werk kent intussen velerlei uitingsvormen. Sinds 
het voorjaar van 1987 bestaat het regelmatig (zo mogelijk jaarlijks) te houden 
‘Internationalen kulturanthropologisch-philosophischen Canetti-Symposion’ in het Wiener 
Urania,148 waar met name literatoren en literatuurwetenschappers, maar ook afgevaardigden 
uit andere disciplines, acte de présence geven om facetten uit Masse und Macht te bespreken. 
Daartoe is in 1989 het ‘Gesellschaft für Masse & Macht-Forschung’ (GMMF) in Wenen 
opgericht en zijn er intussen zo’n twintig congresbundels verschenen.149 Daarnaast is wat 
aanvankelijk als een ‘Festschrift’ voor zijn negentigste verjaardag was bedoeld, door zijn 
voortijdig overlijden geworden tot een dikke herdenkingsbundel: Einladung zur 
Verwandlung. Essays zu Elias Canettis “Masse und Macht”, met dertig bijdragen over zijn 
levenswerk.150  Het is een gespecialiseerde opvolger van de bundel voor zijn tachtigste ver-
jaardag: Hüter der Verwandlung, waarin overigens MuM nauwelijks ter sprake komt. Verder 
zagen in de afgelopen jaren tientallen dissertaties en monografieën over zijn werk het 
licht.151 In zijn geboorteplaats Ruse is in 1992 het Internationale Elias Canetti Gesellschaft 

                                                 
145 Peter von Matt in: W. Morlang, Canetti in Zürich (2005), p. 180; Von Matt, Der Entflammte (2007), p. 126.  
146 In hoofdstuk VII meer over Canetti als filosoof.  
147 Een soort inner circle houdt zich intensief met zijn werk bezig, zoals in het navolgende blijkt, maar het lijkt 
of de outer circle nauwelijks door zijn werk wordt geraakt – wat juist wel Canetti’s bedoeling was; hij was 
meer dan literator. Bij namen als Freud, Sartre, Wittgenstein, García Márquez of Musil gaat bij veel mensen 
wel een belletje rinkelen – Canetti levert vaak opgetrokken wenkbrauwen op. Hij zou niet als writer’s writer 
behandeld moeten worden. 
148 De Urania is een volkshogeschool met sterrenwacht in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, opgericht in 1897 
als de vereniging ‘Wiener Urania’ naar het voorbeeld van Urania Berlin en sinds 1910 gevestigd in een eigen 
Jugendstil-gebouw van architect Max Fabiani aan de monding van de Wien in het Donaukanaal. Urania: muze 
van de astronomie in de Griekse mythologie. 
149 Zie verdere gegevens in de Levenskroniek en in de Secundaire Canetti-bibliografie, m.n. bij John Pattillo-
Hess (die ook de initiatiefnemer van het GMMF was). Tevens is in een Bijlage een apart overzicht van de 
bijdragen aan die congressen opgenomen.  
150 Onder redactie van Michael Krüger, Hanser, München 1995. Met bijdragen van 8 literatuurwetenschappers, 
7 uit de wereld van krant en tijdschrift, 7 schrijvers, 4 filosofen, 1 psychoanalyticus, 1 Bondsdaglid, 1 politiek 
wetenschapper en 1 antropoloog.   
151 Waarvan overigens  Massa en Macht niet het meest bestudeerde werk blijkt. Zie hiervoor de secundaire 
Canetti-bibliografie. 
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(IECG) opgericht, gevestigd in het Canetti Haus, ‘Internationales Kultur-, Wissenschafts- und 
Kongresszentrum’.152 Van hieruit worden de nodige activiteiten ontplooid en publicaties 
verzorgd zoals de Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft (vier banden verschenen)153 
en de intussen zes delen tellende afleveringen van het academisch journaal Elias Canetti. 
Internationale Zeitschrift für transdisziplinäre Kulturforschung.154 Daarenboven zijn er in de 
loop der jaren in diverse landen veelal door universiteiten geïnitieerde congressen gewijd aan 
Canetti en zijn werk.155 Aan de Europa-Universiteit Viadrina Frankfurt (Oder) is in 2001 een 
Canetti-leerstoel ingericht (für interkulturelle Südosteuropa-Studien)156 en de stad Wenen 
verstrekt al vele jaren een Elias-Canetti Stipendium aan begaafde Weense auteurs.157  

Tot slot zijn natuurlijk nog te memoreren de eredoctoraten van Manchester (1975) en 
München (1976), de Nobelprijs Literatuur én de Kafka-prijs in 1981, de Broch-Canetti-Jahn 
tentoonstelling in 1985 in Marbach, de grote Canetti-tentoonstelling in 1995 in het Parijse 
Centre Georges Pompidou, de ‘Ortlose Botschaft’-tentoonstelling over H.G. Adler, Canetti 
en F.B. Steiner in 1998 en de ‘Zwillingbrüder’-tentoonstelling (Canetti en Fritz Wotruba) in 
2005 in Oostenrijk.158  

Na de golf van publicaties in zijn honderdste geboortejaar 2005 is het publicitair wat 
rustiger geworden rondom Canetti, maar er verschenen nog wel twee brievenboeken: in 2006 
en 2011, die overigens voor meer ophef over de persoon dan over zijn werk zorgden. Zal 
2024 weer een opleving te zien geven, als alle archiefstukken, dus ook correspondentie en 
dagboeken, in de Zentralbibliothek aan de Zähringerplatz in Zürich toegankelijk worden? 
 

                                                                                                                                                     
Daarnaast werd al gemeld dat het aantal artikelen over persoon en werk intussen in de duizenden loopt en zijn 
er de nodige biografische studies en beschouwingen aan hem gewijd.  
152 Voor de statuten, zie: http://www.eliascanetti.org/fileadmin/user_upload/images/Satzung_IECG-09.pdf.  
Zie voor het Konzept (2003; pdf van 26 pp.) van het Canetti-Haus, in het kader van het stabiliteitspakt voor 
Zuidoost-Europa: http://www.eliascanetti.org/fileadmin/user_upload/Konzept_Canettihaus_dt.pdf.  
153 Zie Penka Angelova e.a. en Iris Hipfl e.a. in de Secundaire Canetti-bibliografie. 
154 In 1999, 2000 (2x), 2001, 2002 en 2009. Grotendeels te downloaden via: 
http://www.eliascanetti.org/108.0.html?&L=3.  
Het Canetti Haus is onderdeel van het HALMA-netwerk. ‘HALMA ist ein Netzwerk europäischer Literatur-
institutionen, das der Verknüpfung europäischer Kultur- und Literaturszenen dient. Das meint vor allem eine 
Plattform für den Austausch europäischer Schriftsteller, Übersetzer und Literaturvermittler. Durch die Vergabe 
von Stipendien, die Organisation öffentlicher Veranstaltungen in allen teilnehmenden Ländern und durch 
sonstige Projekte der Mitgliedshäuser schafft HALMA grenzübergreifende Strukturen für die Literaturen 
Europas’. 
Verdere gegevens in de Levenskroniek en de Secundaire Canetti-bibliografie; zie m.n. Penka Angelova. 
155 Zie in de Secundaire Canetti-bibliografie o.a.: Angelova & Staitscheva, Bartsch & Melser, Stevens & 
Wagner, Stieg & Valentin, Donahue & Preece, Hipfl & Ivanova. 
156 Een relatief kleine, vijfhonderd jaar oude universiteit met bekende studenten als: Carl Philipp Emanuel 
Bach, Karl August von Bergen, Alexander von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, Ulrich von Hutten, 
Heinrich von Kleist, Thomas Müntzer. Zie bv: http://www.europa-uni.de/de/struktur/zse/pressestelle/ 
unizeitung_ni_on/Uni_  on_46.pdf, p. 16; en: http:www.ggr.ro/TagFFOmai05.htm; en 
http://www.ggr.ro/ViadrinaBibl.htm.  
157 ‘Die Stadt Wien stiftet zu Ehren des Nobelpreisträgers für Literatur, Elias Canetti, Jahresstipendien für 
begabte Wiener Autorinnen und Autoren in der Höhe von monatlich 1.500 Euro bis zu einem Jahresbetrag von 
72.000 Euro.’ Zie verdere info op: http://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/canetti.html. 
158 Zie de Levenskroniek en Secundaire Canetti-bibliografie voor de bijbehorende catalogi en andere 
publicaties. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Massa als ongehoorde macht    
De klassieken over de massa  
 

‘Ik ben mijn vroegere vooroordelen over de massa kwijt, voor mij 
is ze goed noch slecht, ze is er gewoon, en de blindheid waarmee 
we tot dusverre boven haar hebben gestaan, is voor mij 
onverdraaglijk’. (Canetti, Pantheon, 1956)1  

Ze is er gewoon  
 

Canetti claimt nadrukkelijk originaliteit voor zijn denkwijze. Gevolg hiervan is onder 
andere, dat hij vrijwel nergens steunt op bestaande massatheorieën en in zijn M&M-
bibliografie slechts twee specifieke studies over dat onderwerp opvoert. Afgezien van zijn 
persoonlijke ervaringen is Massa & Macht, historisch en filosofisch gezien, echter niet uit de 
lucht komen vallen. Daarom worden hier in grote lijnen het fenomeen ‘massa’ en de 
theorieën daarover beschreven: in dit hoofdstuk de tijd tot 1800, in de volgende hoofd-
stukken de periode na 1800. De Franse Revolutie wordt daarbij als keerpunt beschouwd om 
de eenvoudige reden dat voor die tijd nauwelijks over de massa werd geschreven en massa’s 
bovendien anders waren dan die van de Nieuwste Tijd.  
 Dat breukvlak technisch geplaatst: ‘Er is in de laatste tweehonderd jaar van alles 
gebeurd, er is de grote omwenteling van de Industriële Revolutie geweest, en er is wel 
gezegd dat iemand die twee- à drieduizend jaar geleden in de westelijke wereld leefde, tot 
ongeveer ’t jaar 1800 naar een willekeurig ander punt in de tijd verplaatst zou kunnen 
worden zonder de wereld totaal veranderd of onbegrijpelijk te vinden; maar daarna wordt 
door de komst van de machine het aanzicht van de wereld radicaal veranderd’.2  
 En een (geo)politieke plaatsing van het keerpunt: in veel opzichten is 1800 het begin 
van ons eigen tijdperk. De eerste echte democratie bewees zichzelf in de Verenigde Staten 
toen het presidentschap vreedzaam van de een op de ander overging, omdat het volk had 
gesproken. In Europa wonnen de principes van de Franse Revolutie ondanks Napoleon ruim 
terrein: binnen enkele jaren was het nauwelijks nog mogelijk een land te besturen zonder 
grondwet. De rest van de wereld veranderde eveneens, op een manier die mensen nu nog 
steeds beïnvloedt. Latijns Amerika hield op een verzameling kolonies te zijn en werd 
onafhankelijk. Groot-Brittannië veroverde een rijk in India en bereidde de massieve 
koloniale expansie voor die de rest van de eeuw zou voortduren. China ging de weg achteruit 
waardoor het land prooi werd: eerst van de Europeanen, daarna van Japan. Het Ottomaanse 
Rijk, in verval en machteloos, bereidde in wezen het Midden Oosten van onze tijd voor. 
Vandaag zijn we over de hele wereld nog bezig met de gevolgen van al die ontwikkelingen. 
Je zou kunnen zeggen dat onze wereld in feite is geboren in 1800.3   
 Technische en sociale veranderingen gaan sinds ruim twee eeuwen hand in hand en 
wisselen stuivertje als oorzaak en gevolg van de ontwikkelingen – die niet onopgemerkt aan 
de groeiende massa’s voorbijgaan. De Franse Revolutie is ook in Canetti’s visie een 
breukpunt in het massaverschijnsel omdat sinds die tijd een doorbraak is ontstaan, namelijk 
van de gesloten naar de open massa, in een vorm die wij als modern ervaren. 

‘Misschien omdat de massa zich op zo vérstrekkende wijze heeft vrijgemaakt van de 
waarden der traditionele godsdiensten, is het sindsdien gemakkelijker voor ons om 

                                                 
1 Het pantheon van vergeten dingen (1956), p. 10-11 (EC-W, V, 119). 
2 Rudy Kousbroek, ‘Verloren’, in: id., Het meisjeseiland (Augustus, Amsterdam 2011) p. 276. 
3 Alinea uit: Olivier Bernier, The World in 1800. (Wiley & Sons, New York 2000), p. ix. In dat jaar telde 
Frankrijk 20 miljoen, Groot-Brittannië 10 miljoen, de Verenigde Staten 6 miljoen en China zo’n 300 miljoen 
inwoners. (p. 297). 
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haar naakt, men zou haast zeggen biologisch te zien, zonder de transcendente 
verklaringen en bestemmingen die ze zich vroeger liet opdrukken. De geschiedenis van 
de laatste honderdvijftig jaren heeft zich tot een snelle toename van zulke doorbraken 
toegespitst; zelfs de oorlogen zijn daarbij inbegrepen, ze zijn tot massa-oorlogen 
geworden. De massa stelt zich niet meer tevreden met mooie voorwaarden en plechtige 
beloften, ze wil het optimale besef van haar animale kracht en hartstocht zelf beleven 
en gebruikt voor dit doel altijd weer dat wat haar aan sociale aanleidingen en 
uitdagingen wordt geboden’.4  

Ook de macht- en rechtsverhoudingen wijzigden sterk na 1800. De theorie van het ‘goddelijk 
recht’ van de koningen was als politieke anomalie het duidelijkst te doorzien. Nadat de 
feodale tussenlaag theoretisch was verdrongen zagen koningen hun volk als directe strijders 
voor de soevereine autoriteit. In dit opzicht kan de Franse Revolutie worden gezien zoals 
veel tijdgenoten deden: als een strijd tussen de koning en de massa.5 Anders gezegd: de 
centraliserende macht heeft de rebellerende massa’s aan zichzelf te danken. Er is dan al een 
veelzeggende ontwikkeling in gang gezet want ‘eerst in de achttiende eeuw verloor het 
woord democratie de bijsmaak van ochlocratie, die er van zijn oud-Griekse oorsprongen af 
aan verbonden was geweest’. Waaraan de gegoede exponent van zijn tijd, Huizinga, 
toevoegt dat ‘het in zekeren zin de bijmenging van een element aristocratie is, wat de 
democratie bestaanbaar maakt, aangezien zij zonder dit gehalte steeds gevaar loopt te 
stranden op de onbeschaafdheid der massa’s’.6  
 En als Canetti stelt dat de massa er gewoon is, geeft dit zijn onbevooroordeelde 
houding weer. Zoals natuurverschijnselen er gewoon zijn, als autonome entiteiten, ongeacht 
het menselijk oordeel daarover. Op lange termijn en met zekere regelmaat zijn zulke 
menselijke verschijnselen bijvoorbeeld massa-instituties te noemen of als het de natuur 
betreft: bijvoorbeeld klimaat. Op korte termijn en onvoorspelbaar: demonstraties of  het 
weer. De massa, heel oud én heel modern, kan daardoor net zoals de  natuur een binnen-        
én een buitenhistorische categorie zijn – en de geschiedenis tegelijk vorm geven.   
 
 

Onderzoek  
 

Massa-onderzoek blijft een merkwaardig fenomeen omdat het zich vrijwel niet leent voor 
experimenten en dus ook niet voor verificatie of falsificatie; het toont hiermee sterke 
overeenkomst met de geschiedenis zelf. Dit in tegenstelling tot de vele benaderingen bij 
groepsonderzoeken. Daarnaast is er een opvallend onderscheid tussen massa en groep: het 
tegengestelde in aansluitingsmogelijkheid en in duurzaamheid. Met andere woorden: spitst 
zich bij groepsonderzoek de vraag toe op de kwestie waarom het vaak problematisch is om 
tot een groep toe te treden en daarin te blijven functioneren – bij de massa is het juist het 
gemak waarmee men zich erbij aansluit en er ook weer afscheid van neemt, dat de onder-
zoekers voor de nodige raadselen stelt. 
 Definiëring van de massa is in mijn betoog niet zo heel relevant omdat het hier met 
name over historische grondslagen, ontwikkelingen en vooral theorievorming gaat, niet om 
nauwgezette afbakeningen in de vorm van definities.7 Desondanks toch enkele opmerkingen 
erover omdat een massa op vele manieren benaderd en gedefinieerd kan worden. Daarbij valt 
                                                 
4 M&M, p. 21 (EC-W, III, 22). 
5 McClelland, The Crowd and the Mob, p. 65 (zie nt. 30). 
6 J. Huizinga, Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving (Tj. 
Willink, Haarlem 1945), p. 109 en 110. Zie ook het overzichtsartikel van Henk te Velde, ‘De domesticatie van 
democratie in Nederland. Democratie als strijdbegrip van de negentiende eeuw tot 1945’, in BMGN-LCHR, 127-2 
(2012) pp. 3-27.  
7 In hoofdstuk IV, over wetenschappelijk massaonderzoek, meer hierover. 
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op dat met het voortschrijden van de tijd het onderzoek verbrokkelder wordt doordat steeds 
meer disciplines zich ermee bezighouden en bovendien die vakgebieden een steeds 
fijnmaziger begrippenapparaat hanteren. De aanvankelijk vrijwel uitsluitend gevoelsmatige 
en dus morele beoordeling (casu quo veroordeling) van de massa is intussen geëvolueerd tot 
een meer afstandelijke, analytische aanpak van het fenomeen. Dat Canetti het laat bij 
uitvoerige beschrijvingen van massa’s, massagedrag, massafenomenen en massasymbolen 
zonder duidelijke definities of expliciete uitgangspunten te formuleren, tekent niet alleen zíjn 
premissen; het is typerend voor veel massa-onderzoek: men bekreunt zich vaak nauwelijks 
om definities.  
 Het begrip ‘massa’ roept veel vragen op en kent veel invalshoeken: wanneer is er 
feitelijk sprake van een massa?, hoort er een leider bij?, moet zij van relatief korte duur 
zijn?, moet massagedrag resultaten opleveren?, is een geïnstitutionaliseerde massa wel een 
massa?, is impulsiviteit het centrale kenmerk?, is gelijkheid de essentie?, is de 
psychologische verklaring van massagedrag de meest steekhoudende?, vanwaar de 
veelvuldige associatie van de massa met vernieling?, is de massa als een zelfstandige entiteit 
te beschouwen?, deformeert de mens echt in de massa?, waarom hebben juist schrijvers8 en 
filosofen vaak zo’n hekel aan de massa? 
 Veelal is het antwoord op dergelijke vragen meer afhankelijk van (de positie van) de 
onderzoeker dan van informatie uit en over de massa. Het is dan ook buitengewoon moeilijk 
om tot de essentie van de materie door te dringen. Of dit wordt veroorzaakt door de 
complexiteit of juist door de eenvoud van het probleem, is mij eigenlijk nog steeds niet écht 
duidelijk; problematisering van het massaprobleem. De crux zit in het raadsel van (de 
mogelijke verandering van) het individuele gedrag van de mens in een collectiviteit: twee 
aparte onderzoeksterreinen die elk voor zich het laatste woord nog niet hebben gesproken, of 
beter: die nog maar net aan hun eerste woorden toe zijn.9           
 In de analyse van Canetti’s werk zal zijn volstrekt andere houding tegenover de massa, 
een breuk in de vigerende opvattingen, een duidelijke rol spelen. Zijn erkenning van de 
massa formuleerde hij het meest expliciet in een notitie van vier jaar voor verschijning van 
MuM, hier als openingscitaat gebruikt. Dat zijn afkeer van de macht onverminderd is 
gebleven, bevestigt hij even verderop in dezelfde notitie: ‘Voor mij is de macht nog altijd het 
slechte bij uitstek, ik kan me er alleen als zodanig mee bezighouden’.10 Waarmee de kaarten 
zijn geschud. In Slotsom noteert hij een jaar voor zijn overlijden nog: ‘Het zou kunnen dat 
iets van jou alleen zal blijven bestaan omdat massa’s verder zijn gegroeid in de richting van 
jouw ontzetting’.11 
 

MASSA. Er zijn in de loop der eeuwen heel wat woorden ontstaan voor allerlei vormen van 
massa’s, waarbij die met een negatieve lading de overhand hebben. Meestal betreft het in de 
ogen van de beschouwer de onderste regionen van de samenleving, het laagste allooi, en had 
hij een hart, dan waren het toch de geknechten en vernederden. 

                                                 
8 Vergelijk het tegengeluid van Pablo Neruda (1904-1973): ‘De menigte is voor mij de grote les van mijn leven 
geweest. Ik mag op haar toelopen met de schuchterheid die de dichter eigen is, met de schroom van de verlegen 
mens, maar eenmaal in haar opgenomen ben ik een ander mens. Ik maak deel uit van de oermassa, ik ben een 
van de ontelbare bladeren van de grote boom der mensheid. Afzondering en menigte zullen tot de elementaire 
opgaven van de dichter van onze tijd blijven behoren’. In: Ik beken ik heb geleefd, dl. II, p. 176 (Arbeiderspers, 
Amsterdam 2e dr. 1978, vert.: Robert Lemm). 
9 Vgl. Reiwald, Vom Geist der Massen (1946), p. 5: ‘Aber niemand zweifelt daran, daß es gleichfalls Gesetze 
sind, die das soziale Leben und psychische Leben bestimmen. Wir kennen sie noch nicht oder nicht zur 
Genüge, wir stehen da erst am Anfang des Anfangs.’ (mijn curs.) 
10 Pantheon (1956), p. 11 (EC-W, V, 119).  
11 Slotsom (1993), p. 95 (‘…weil Massen in der Richtung deines Entsetzens weitergewachsen sind’. EC-W, V, 
444).  
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 Hoi polloi (de massa) is wel het oudste, omdat het Grieks is, evenals ochlocratie 
(regering van gepeupel). De Romeinen kenden proles (nakomeling, maar ook: naloper), 
plebs sordida (ongewassen massa) en natuurlijk Juvenalis’ kreet Panem et circenses, een 
soort equivalent voor massa. De Engelsen spreken niet alleen van crowd en mass (massa), 
multitude, host en throng (menigte), maar ook van mob (gepeupel) en mobocracy. Duitsers 
bezigen ook der Mob voor het gepeupel, evenals der Pöbel, en verder die Masse (massa), die 
Menge en der Haufen voor menigte; Fransen gebruiken begrippen als la masse en la foule 
voor de massa en la multitude en la quantité voor de menigte. 
 En wat kent de Nederlandse taal niet aan woorden die de massa, en dan bij voorkeur 
van minder niveau, omschrijven. Behalve overgewaaide begrippen (in meervoud) als sans-
culotten en hooligans, kennen we (in enkelvoud) verder nog: bende, collectief, gepeupel, 
gespuis, grauw, groep, hoop, heffe des volks, janhagel, klootjesvolk, kudde, menigte, meute, 
plebs, proleten, (lompen)proletariaat, raddraaiers, schuim, troep, uitschot, volk, vulgus en 
vijfde stand.12  
 Jung heeft het in Psychologie und Alchemie over de ‘Massa confusa (massa informis, 
Lebensmasse)’ en in Augustinus’ predestinatieleer is sprake van de verkiezing tot zaligheid 
uit de ‘massa perditionis’ van de gehele mensheid. In 1824 muntte de pedagoog en 
psycholoog Herbart het begrip ‘apperceptieve massa’ voor het totaal van de door een 
individu verzamelde indrukken, dus voor de som van het in zijn bezit zijnde weten, met 
behulp waarvan iedere nieuwe indruk en iedere nieuwe kennis verwerkt en geordend wordt. 
 Naast het begrip ‘“meester”, aanspreekvorm in de taal van Amerikaanse negerslaven’13 
geeft de 11e druk van Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal uit 1984 zeven 
begrippen van massa.14 Hoewel bepaald niet waterdicht geformuleerd, is de aldaar onder nr. 
6 genoemde massa uitgangspunt in de navolgende beschouwingen:  

‘de grote massa, de grote hoop, de meerderheid; -(meestal enigszins geringschattend:) 
de niet zelf denkende en daardoor gemakkelijk te beïnvloeden meerderheid van het 
volk: de domme massa; dat is niet voor de massa; psychologie van de massa; -groep 
die als zodanig, hetzij toevallig, hetzij in vast verband optreedt en waarin de normale 
persoonlijkheid verloren gaat, althans gedeformeerd wordt’.  

Verder lijkt een beroep op Van Dale,15 hoe onvolmaakt ook, neutraler dan een beroep op de 
eventuele definities die allerlei vakgebieden zelf kunnen ontwerpen, want daarmee zit men 
de interdisciplinaire aanpak in de weg en die aanpak is nu juist de kracht van Canetti.  
 Vrijwel geen eenentwintigste-eeuwer kan zich intussen nog aan de massa, in welke 
vorm dan ook, onttrekken; het is een fenomeen dat letterlijk iedereen ‘raakt’.16 Zoals de 
mens ergens tussen engel en duivel zweeft, tussen holbewoner en maanwandelaar, als ‘enige 

                                                 
12 Waarmee de veeltalige terminologie niet is uitgeput; zie de verderop genoemde site van Stanford University 
en het bijbehorende Crowds. 
13  In de 10e druk uit 1976 heette het nog: ‘aanspreekvorm in negertaal’. 
14  1. toebereide stof, 2. (nat.) hoeveelheid stof die enig lichaam bevat, 3. lichaam, afgescheiden gedacht van 
geest en leven, 4. een groot geheel, 5. geheel gevormd door verschillende posten, percelen enz., 6. hoop, 
menigte: grote massa’s steen; een massa mensen; -(in toepass. op mensen) [v.v. zie tekst], 7. groot aantal. 
het Groot Woordenboek van het hedendaags Nederlands (1984) van Van Dale komt er nog een begrip bij: 
‘(techn.) geleidende eenheid als stroomgeleider’. 
15  Terzijde: onder nr. 6 van het ‘massa’-begrip moeten ook uitdrukkelijk dieren worden genoemd; een 
aanvulling die evenzo geldt voor Van Dale’s omschrijving onder nr. 3 van ‘macht’: ‘heerschappij over 
personen of zaken’. 
16 De imposante studie Crowds, onder redactie van Jeffrey Schnapp en Matthew Tiews, die in 2006 bij Stanford 
UP verscheen geeft een blik van Amerikanen en Europeanen op de massa vroeger en nu, en veel 
woordgeschiedenissen.  
Het werk toont aan dat onderzoek naar massa tegelijk afstandelijker en gedetailleerder is geworden dan in de 
hier behandelde periode (tot 1960, toen MuM verscheen).  
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schepsel dat weigert genoegen te nemen met wat het is’ (Camus), zo worstelt ieder, gezien 
de groeiende massaliteit, meer dan ooit met het centrale probleem van het menszijn: hoe 
beweegt dit individuele dier zich in de sociale omgeving en hoe gedraagt dat sociale dier 
zich in zijn individualiteit. Een problematiek die alle andere diersoorten nauwelijks lijken te 
kennen – een erfzonde dankzij ons denk- en verwandlungsvermogen?   
 
Nederland, vol en druk 
 

Hoe ontwikkelde Nederland zich in de periode tussen het laatste kwart van de negentiende 
eeuw (opkomst van de massa-wetenschap) en de tweede helft van de twintigste eeuw 
(publicatie van M&M)? Enkele ijkpunten besproken. 

Nederland telt begin 21ste eeuw zo’n 16,6 miljoen inwoners op krap 42.000 km2; dat 
is driemaal zoveel als Denemarken dat iets groter is, en België’s omvang is driekwart van die 
van ons land – het inwonertal zo’n 65%. Ter vergelijking: de vier Scandinavische landen (N-
Z-F-D) tellen samen zo’n 25 miljoen inwoners (= 1½ x Nederland) op ruim 1,1 miljoen 
vierkante kilometer (= 28 x Nederland). Het is wel duidelijk: Nederland is dicht, érg dicht 
bevolkt.17 Daarmee is het weliswaar druk, erg druk, maar niet per definitie altijd massaal. 
Iedereen heeft daarentegen wel een uitgesproken eigen oordeel over de massa zoals men dat 
heeft over politiek, voetbal of het weer, maar de individualistische cultuur laat ook ruimte 
voor terugtrekking op eigen erf. Er zijn – in verhouding – nog aardig wat ‘lege ruimtes’; de 
bevolking is vooral geconcentreerd in de Randstad en enkele grote steden. Zeer opvallend: 
daar zit geen enkele miljoenenstad bij. Planning heeft hier altijd een stevige vinger in de pap 
gehad en zulke grote steden vielen nadrukkelijk buiten het repertoire. Nederland heeft 
daarmee een merkwaardige structuur: van oudsher sterk verstedelijkt, maar geen enkele stad 
is uitgegroeid tot megastad. Of je noemt de Randstad een megastad met groenvoorzieningen, 
dat kan ook – en dan kan die een vergelijking met Londen doorstaan.18  

Eind negentiende eeuw19 telde ons land nog geen vijf miljoen inwoners; zo’n 150 per 
km2. In 1960 was dit ruim verdubbeld: 11,5 miljoen inwoners zorgden voor een dichtheid 
van 350 per km2. Waren er in 1900 ruim 900 gemeenten met minder dan vijfduizend 
inwoners, in 1960 waren dat er nog maar goed 550. Omgekeerd groeide het aantal steden 
met meer dan honderdduizend inwoners in die zestig jaar van vier naar veertien. De vrucht-
baarste bevolkingsgroep, de katholieke, groeide van 1,8 naar 4,6 miljoen, ofwel van 35 naar 
40% van de totale bevolking. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalde weliswaar 
van 4,5 naar 3,1 in die zes decennia, maar daarvan bleven er wel veel meer in leven. De 
individuele levensverwachting van de bewoners groeide in die periode van ongeveer 49 naar 
71 jaar. Het is vol en druk geworden hier, maar die constatering is niet nieuw: al in de 
zeventiende eeuw werden daarover klachten vernomen, en toen telde het land nog pas goed 
twee miljoen inwoners. 
 Gelijk met de explosie van de wereldbevolking verliep die van de Nederlandse 
bevolking, waarbij de nieuwe sanitaire voorzieningen een cruciale rol speelden: zie de 
gestegen levensverwachting, waarvoor de loodgieter een belangrijker rol speelde dan de 

                                                 
17 Het kan nog veel drukker dan de ruim 390 inw/km2 in Nederland. In de Bosatlas van Nederland uit 2007 is te 
lezen (p. 299) dat in 2005 in Hongkong en Singapore meer dan 6000 inwoners per vierkante kilometer wonen, 
in Bangladesh bijna 1000, in Taiwan en in de Palestijnse gebieden meer dan 600 en in Zuid-Korea en Porto 
Rico ruim 450. India komt op ruim 330 en de Filippijnen op 277. 
18 Vgl. Abram de Swaan, ‘Amsterdam, Groot-Holland en de wereld’ [1985], in: id., Perron Nederland, 
Meulenhoff Amsterdam 1991, pp. 18-33. 
19 Onderstaande gegevens vnl. uit 95 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-1994, CBS 1994. 
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dokter. En er werd meer gelezen; een groter deel van de bevolking kon zich gaan 
ontwikkelen.20  
 In de omringende landen zijn min of meer gelijksoortige en gelijktijdige evoluties te 
signaleren als de typerende ontwikkelingen alhier in de laatste decennia van de negentiende 
eeuw,21 in enkele steekwoorden samengevat: opkomst fabrieken, trek naar de stad, revolutie-
bouw, weg- water- en spoorwegbouw, politieke partijvorming, kiesrechteisen, standenstaat 
wordt bourgeoisstaat, sociale kwestie, volksopvoeding en beschavingsoffensief, sport en 
jeugdcultuur, verzuiling, massademocratie, verpaupering en welvaart, kerkelijke zeggen-
schap, sociaal darwinisme, grootwinkelbedrijven, stakingen, anarchistische oprispingen, 
optimisme, grote en massale orkesten om (symbolisch) boven de industriële herrie uit te 
komen, technisch vertrouwen, automobiel, vliegtuig, telefoon, film, ANWB, en natuurlijk: 
massabijeenkomsten. 

Ook de democratie kende massificatie. Het censuskiesrecht voor mannen dat in de 
Grondwet van 1848 was vastgelegd, werd verruimd in 1887 en negen jaar later weer aan-
gepast. In 1900 had zowat de helft van de volwassen Nederlandse mannen kiesrecht en door 
gesleutel aan de wet was dit in 1916 gestegen tot zeventig procent. 1917 was het jaar waarin 
de Kieswet algemeen kiesrecht aan mannen gaf, in 1919 gevolgd voor vrouwen – wat in 
1922 in werking trad. 
 De situatie rond 1960,22 dus net vijftien jaar na een uiterst destructieve wereldoorlog: 
wederopbouw voltooid (‘Generalbereinigung’ met West Duitsland), televisie, Deltawerken, 
aardgas Slochteren, EEG, Indonesië zelfstandig, sterke economische groei, relatieve arbeids-
rust, woningnood, uitbouw verzorgingsstaat, tanende kerk, secularisering, Mammoetwet en 
Bijstandswet in 1963, Amerikaanse in plaats van Duitse invloeden (zoals voor W.O. II), 
consumptiegroei, eerste nota Ruimtelijke Ordening, (ruil)verkaveling, in startblokken voor 
uitgroei van industriële naar dienstensamenleving, lonen gaan exploderen, ontzuiling, eerste 
waarschuwingen over lucht- en waterverontreiniging, voortgaande bevolkingsgroei, nog 
steeds betrekkelijk weinig vrouwen in het arbeidsproces, vakantie vast onderdeel van 
arbeidsregelingen, maakbaarheidsidealen, de uurlonen zijn gestegen van enkele dubbeltjes 
rond 1900 naar twee gulden vijftig begin jaren zestig (en twintig gulden begin jaren 
negentig). 
 De massa ging voor het eerst in de geschiedenis redelijk verdienen – en het 
massatoerisme kwam daaruit voort. 
 
Periodisering  
 

In de westerse geschiedenis zijn meer ommekeren in de massa zelf te constateren, in haar 
gedrag en doelstellingen, dan in de theorie over de massa. De massa kan naar vorm en 
inhoud steeds anders zijn. Dat wordt bepaald door historische omstandigheden zoals de 

                                                 
20 Drieduizend boeken verschenen er in 1900, achtduizend in 1960 (waarvan 40% herdruk) – en er werd meer 
gestudeerd: krap drieduizend mensen volgden in 1900 wetenschappelijk onderwijs, in 1960 waren dat er meer 
dan veertigduizend (en zo’n tweehonderdduizend rond de eeuwwisseling). 
21 Zie o.a.: Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen; Jan Bank & Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij 
van burgerlijke cultuur; AGN, XIII, 2e gedeelte; Jacq. van Gerwen, De ontluikende verzorgingsstaat, 1890-
1945 (‘Zoeken naar zekerheid’, III); I.J. Brugmans, ‘Het moderne kapitalisme 1870-1914’, hfdst. IV in: 
Paardenkracht en mensenmacht, pp. 286-431; I.J. Brugmans, Stapvoets voorwaarts; Brugmans, Arbeidende 
klasse in de 19e eeuw; Auke van der Woud, Een nieuwe wereld - discussiedossier over dit boek in: BMGN 123, 
2, 2008 (pp. 197-226). 
22 Zie o.a.: Kees Schuyt & Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit; C. van Eijl e.a., Nederland sociaal. 
Contouren van de 20ste eeuw; Jacq. van Gerwen, De welvaartsstaat, 1945-2000 (‘Zoeken naar zekerheid’, IV); 
AGN, XV; J.M. Peet e.a., Honderd jaar sociaal. Teksten 1891-1991 [ook voor de in de vorige noot genoemde 
periode]. 
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vigerende sociale en economische verhoudingen, de doelstellingen van de massa, haar 
scholingsgraad, haar bewapening en mobiliteit, haar omvang en de eventuele aanwezigheid 
van een leider. 
 Er zijn in West-Europa enkele massa-fases te onderscheiden: de periode tot 1800, 
1800-1850, 1850-1870, 1870-1960, 1960-heden.23 Die perioden zijn alle aan revolutionaire 
omstandigheden gebonden: de Franse Revolutie en de Napoleontische veldslagen; de 
Revoluties van 1848 en de groeiende industrialisatie; de Parijse Commune van 1871 en de 
verpaupering der massa’s. In de periode 1870-1960 zijn natuurlijk de Frans-Duitse oorlog, 
de Eerste Wereldoorlog, de Crisis en de Tweede Wereldoorlog keerpunten te noemen, of het 
eerste voetbalsupportersgeweld van 1909 en de eerste door een menigte veroorzaakte 
voetbaldoden in 1946. Dat overigens met de val van de Muur in 198924 en twee decennia 
later bij de Arabisch/ Noordafrikaanse opstanden, de Arabische lente, nieuwe, jonge massa’s 
actief waren, nauw gelieerd aan nieuwe media, bewijst de springlevende kracht en actualiteit 
van de massa – in alle continenten. 
 In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn het vooral de romanschrijvers – al dan 
niet onder de indruk van de Franse Revolutie – die de massa ontdekken; voor de periode 
tussen de Revolutie van 1848 en de Commune van 1871 ligt een accent op de socialistische 
benadering van de massa. En na die tijd is het de wetenschap die schoorvoetend gaat 
onderzoeken, wat in de jaren negentig uitloopt op het eerste echte massaboek dat relatief 
onbekend bleef, dat van Sighele, en het tweede (min of meer als ‘eerste’ gepresenteerd) dat 
nog steeds bekend is: Le Bons Psychologie des Foules uit 1895, wat Freud weer stimuleert 
tot zijn Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921), wat Canetti weer irriteert tot zijn Masse 
und Macht. 
 Rond 1800 deed een ‘nieuw’, belangrijk fenomeen zijn intrede: de bewapening van de 
massa’s. Weliswaar hadden bijvoorbeeld Sparta, en Rome tot de tweede eeuw v.C. al een 
soort algemene dienstplicht, en kenden de Middeleeuwen de heerban, maar zo massaal, alle 
lagen van de bevolking betreffend, was dit nog niet geweest. In 1793 was dat wel het geval 
toen Lazare Carnot (1753-1823) opriep tot een ‘Levée en Masse’ (massale dienstplicht, dus 
algemene volksbewapening). En Napoleons conscriptie van 1814 en de Pruisische dienst-
plichtwet (van Hermann von Boyen, 1771-1848) uit hetzelfde jaar bewapenden voor het 
eerst in de geschiedenis de massa’s. Niet ten bate van die massa’s, integendeel, maar het 
gevolg was wel, dat zij zo hun wapenkennis konden bijspijkeren en hun krachten veel beter 
leerden kennen. En inzagen welke enorme macht zij konden uitoefenen – geremd door 
discipline van hogerhand, maar toch. Het had op termijn eenzelfde effect op die massa’s als 
de latere oorlogen veelal hadden op minderheden: emanciperend. Dat het negentiende-
eeuwse remplaçantenstelsel de kapitaalkrachtigen vaak uit het leger kon houden was welis-
waar een duidelijk machtsaspect maar deed aan het principe van de algemene dienstplicht 
niet af. 
 Karl Marx activeert medio negentiende eeuw met zijn welbekende aplomb het concept 
van de massa. Dit doet hij voornamelijk door de kracht van de massa te onderkennen en haar 
haar historische – en toekomstige – betekenis welbewust terug te geven. De massa vormt 
overigens zeker niet het meest opvallende of beslissende onderdeel van Marx’ theorieën en 
zijn ideeën daarover zijn dan ook nauwelijks opgepakt door theoretici na hem. Meer over de 

                                                 
23 Uiteraard is elke tijdsindeling discutabel en hier wordt stilzwijgend uitgegaan van een lineair geschiedproces, 
gekoppeld aan een voortgangsdenken, niet aan een vooruitgangsdenken. 
24 En, minder succesvol, de ‘minzhu’-opstand op het Plein van de Hemelse Vrede, datzelfde jaar. Minzhu is niet 
het pluralisme van de westerse democratie maar een visie waarbij mensen dezelfde inzichten en ideeën hebben, 
in dit geval over het kiezen van hun leiders en over een vrije, onafhankelijke pers; het was dus niet 
‘revolutionair’ bedoeld. 
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Marxisten in het volgende hoofdstuk, zoals in het daarop volgende hoofdstuk (IV) nader op 
de wetenschappelijke massastudies zal worden ingegaan. Tegelijkertijd met Marx herwaar-
deerde Tolstoj de massa in Oorlog en Vrede (1868) en dan met name in de ‘Epilogen’.25 En 
er is nog een ommekeer bij hem te zien, die hoort bij het begin van de negentiende eeuw: 
‘Tolstoj schildert Napoleon af als een buitengewoon ambitieus man – maar zijn ambities zijn 
“postmodern”: hij heeft geen enkel positief doel, behalve dat hij “de top” wil bereiken. 
Omdat zijn wil niet op concrete objecten gericht is, is hij zijn tegenhangers bij wie dat wel 
het geval is, doorgaans “de baas”.’26 
 Bij het ontstaan van de op wetenschappelijke pretenties gebaseerde massatheorieën in 
de laatste decennia van de negentiende eeuw borduurden intellectuelen voort op het patroon 
dat stilzwijgend allang bekend was: angst voor en afkeer van de massa – een object dat 
vooral in toom gehouden moest worden. Dat is lang, bijna een eeuw, de gebruikelijke toon 
gebleven. Pas de laatste decennia lijkt hierin verandering te komen, een kentering die 
hooguit mede zal zijn veroorzaakt door Canetti. Het was onvermijdelijk, want elke onder-
zoeker moest in ‘de eeuw van de massa’ toch ooit tot inkeer en inzicht komen: iedereen is 
intussen een massamens, een mens in een massa geworden op deze in hoog tempo met 
mensen dichtgroeiende planeet. ‘In een cynische bui kun je je zelfs afvragen of voor de 
mensheid als geheel zwangerschap niet een veel gevaarlijker kwaal is dan aids’, verzuchtte 
natuurkundige Casimir.27  

In de theorie over de massa is het Canetti die zichzelf min of meer tot keerpunt 
verklaart en de grote kenner van de massa-theorie, McClelland, is het daar wel mee eens:28 
‘Canetti weet dat de massa een boos gezicht kan laten zien, maar hij bekijkt ze niet met 
minachting en hij is de enige massatheoreticus die niet naar de massa kijkt om de elite te 
definiëren waar hij zelf denkt bij te horen’. Dat is niet helemaal waar, want Canetti ziet 
bijvoorbeeld Marx doelbewust over het hoofd, en uit de teksten in het volgende hoofdstuk 
zal blijken dat dit niet terecht is; hij heeft meer met hem gemeen dan hem lief is – daarom 
wellicht dat hij Marx negeert. 

Vanaf de Oudheid (waaruit ook Canetti ruimhartig put) tot de Franse Revolutie is een 
lange periode: veel te lang om van een coherent massabeeld of massa-optreden te kunnen 
spreken – voor zover we er al over geïnformeerd zijn. De massa verandert daarvoor te vaak, 
al naar gelang de tijd en de omstandigheden. En de theoretici – als zij al zo genoemd mogen 
worden – hebben nauwelijks de moeite genomen tot diepgaande analyses. Eigenlijk vormen 

                                                 
25 À la Marx en à la Canetti klinken zijn overwegingen in de vierde paragraaf van de tweede epiloog: ‘Maar als 
de oorsprong van de macht niet aan fysieke kracht, noch aan morele machtsfactoren te danken is, dan is het 
duidelijk, dat wij die macht in het onpersoonlijke moeten zoeken, en wel in die verhouding, waarin de met 
macht beklede enkeling tot de massa staat. (…) Macht is de opeenhoping van de volkswil, openlijk of 
stilzwijgend overgedragen op de door de massa uitverkoren figuren’. (L.N. Tolstoj, Oorlog en vrede, v. 
Oorschot, Amsterdam 1966, vert. H.R. de Vries, dl. II, p. 732). Dit is in wezen de omgekeerde redenering van 
De la Boétie, die hier verderop ter sprake komt.  
26 Eelco Runia, De pathologie van de veldslag. Geschiedenis en geschiedschrijving in Tolstoj’s  Oorlog en 
Vrede (Meulenhoff, Amsterdam 1995), p. 46. Waaraan hij in een noot toevoegt (p. 229): ‘Vgl. het feit dat hij 
zich in zijn campagnes – anders dan in de laat achttiende-eeuwse manier van oorlogvoeren gebruikelijk was – 
niet richtte op het veroveren van forten, strategische posities of hoofdsteden, maar op het vernietigen van het 
vijandelijke leger’.  
Dit zou een gebrek aan verwandlung genoemd kunnen worden dat bijvoorbeeld ook bij vroegmiddeleeuwse 
heersers tot uiting kwam.   
27 H.B.G. Casimir, Mens en kosmos. Essays (Meulenhoff, Amsterdam 1993), p. 15. 
28 Zoals blijkt uit de afsluiting van zijn inleidende hoofdstuk van The Crowd and the Mob, p. 33: ‘Canetti 
knows that the crowd can show an ugly face, but he does not regard it with contempt, and he is the only crowd 
theorist who does not look at the crowd to define the elite to which he thinks he belongs’. 
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de analytici zelf tot ver in de twintigste eeuw voornamelijk een anti-massa: de massa is een 
verschijnsel waartegen men zich afzet. 

De Engelse politicoloog John McClelland pioniert met een indrukwekkende 
geschiedenis van de (westerse) massa-ideeën.29 Een erudiet overzicht van 400 v.C. tot heden 
– de ondertitel van zijn studie luidt From Plato to Canetti –  waarin over de Middeleeuwen 
relatief weinig te melden valt. In de Renaissance wordt kennelijk niet alleen de mens, het 
individu herontdekt, maar ook de massa. Voor de laatste eeuw die in zijn studie wordt 
behandeld, de twintigste eeuw dus, kan als kritiekpunt worden aangevoerd dat The Crowd 
and the Mob,30 gezien de namen die ontbreken, voornamelijk een portrettengalerij van de 
groten in massa-land is geworden.31 Het boek werkt toe naar en sluit af met een analyserende 
samenvatting van Massa & Macht onder de betekenisvolle titel ‘The Sanity of the Crowds 
and the Madness of Power’; het beste korte, interpreterende overzicht van M&M tot nu toe 
geschreven.32 ‘Canetti’s Crowds and Power is the only masterpiece of crowd theory’ luidt de 
openingszin.33 McClelland ziet Canetti’s aanpak als een ‘derde weg’ in de naoorlogse 
praktische massa-opvattingen: niet òf indammen (onderdrukken) òf kanaliseren (manipu-
leren) van de massa, maar erkennen dat niemand immuun is voor de massa waarbij hij niet 
direct bloeddorstig hoeft te zijn. Met daarenboven de ontkenning van de noodzaak van een 
leider voor de massa én de bevestiging van de massa als laatste schuilplaats van de mens 
voor het bevel. 

Hierna volgt in vogelvlucht wat de klassieken over de massa te berde brachten en hoe 
Canetti daarmee omgaat, met name in M&M en in zijn Aantekeningen. Dan wordt duide-
lijker door welke bewuste en onbewuste invloeden zijn denken kan zijn gevormd.  

 

                                                 
29 Niet te verwarren met D.C. McClelland, die in 1953 in de economie de (nog steeds niet gefalsificeerde) 
McClelland-hypothese lanceerde welke de groei van het nationale product verklaart uit de opvoeding van 
kinderen. Worden deze namelijk prestatiebewust grootgebracht, dan is een uitgesproken winstbejag in hun 
beroep en uiteindelijk een sterke economische groei het gevolg. 
30 John McClelland, The Crowd and the Mob (Unwin Hyman, London 1989), 343 pp. Het ontbreken van namen 
als Fournial, Ortega y Gasset, Reich, Broch, McDougall, Trotter e.d. is spijtig, maar het boek houdt 
evenzogoed een grote waarde; tenslotte kan niet alles besproken worden in een beperkte omvang. De denkers 
en schrijvers die aan bod komen: Plato, Livius, Tacitus, Procopius, Machiavelli, Montesquieu, Gibbon, Carlyle, 
Michelet, Taine, Sighele, Tarde, Le Bon, Freud, Hitler, Canetti. 
Een heel andere benadering hanteerde destijds Paul Tillich. Hij formuleerde in Masse und Geist (1922) een 
geschiedfilosofische typologie waarin hij aan de hand van kunsthistorische stijlbeschrijvingen een cyclus van 
vijf stadia van de massa geeft. Dat begint met de mythische van de Middeleeuwen, die met het verval van de 
religieuze waardesystemen overgaat in de realistische van de Renaissance. Die wordt weer tot de revolutionaire 
en subjectiviteitsvijandige, dynamische massa van de Barok, die via de technische van de impressionistische 
19e eeuw tenslotte in de daarop volgende expressionistische eeuw uitgroeit tot de ‘massa van de immanente 
mystiek’. Daarmee sluit het einde weer aan bij het begin en is er nu, begin 20e eeuw, dus een ‘nieuwe mystieke 
massa aan het ontstaan’. Uit Tillich geciteerd in: Stephan Günzel, ‘De Begriff der “Masse” in Philosophie und 
Kulturtheorie’, in: Dialektik, 2004 (2), pp. 117-135 (Meiner Verlag, Hamburg), p. 119. 
31 Arthur Mitzman merkt in zijn Engelstalige bespreking ‘Massa of gepeupel’ in het Tijdschrift voor 
Geschiedenis (105, 1, 1992, pp. 74-75) onder andere op dat de (erg) lange termijn studie een historische 
benadering ontbeert waarin de context der theorieën meer zou kunnen worden geplaatst in de tijd. Daarmee 
maakt hij het boek schraler dan het is. 
32 R. Robertson suggereert in ‘Canetti as Anthropologist’, in: A. Stevens & F. Wagner (Hg.), Elias Canetti. 
Londoner Symposium, 1991, p. 132 (Duitse versie in Einladung zur Verwandlung, p. 190) geheel ten onrechte 
dat McClelland Canetti indeelt in ‘the tradition of right-wing thinking’. 
Petra Kuhnau’s 423 pp. tellende dissertatie Masse und Macht in der Geschichte uit 1996 heet ‘die erste 
Monographie zu Canettis philosophischem Hauptwerk’.  
33 Vergelijk de opmerking van die andere massatheoriekenner, Serge Moscovici: ‘Űberflüssig zu sagen, daß 
sein Werk einen einzigartigen Platz einnimmt. Und zwar eben, weil es das einzige ist, das von den Massen und 
vom Blick auf die Massen handelt.’ (Hüter der Verwandlung (1985), p. 50). 
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De massa in het Westen, van Oudheid tot Franse Revolutie     
 

Oudheid 
 

Massa en Macht kent een niet-Eurocentrische aanpak.34 In het navolgende maakt echter 
vooral het Europese gedachtegoed over de massa de dienst uit.35 Dit wordt veroorzaakt door 
het grotendeels ontbreken van een schriftelijke geschiedenis, een geschreven cultuur van 
Afrika, Australië en Oceanië, terwijl die van Noord en Zuid-Amerika betrekkelijk recent is. 
Voor Azië daarentegen zouden we te rade kunnen gaan bij de klassieke Chinese filosofen. 
Echter, het lijkt erop dat voor die mannen de massa nog minder filosofisch urgent was dan 
voor de Europese filosofen.36 Over de letterlijke ‘massa’ is bij hen weinig te vinden – 
hoogstens wat opmerkingen over ‘het volk’, dat fatsoenlijk behandeld en in toom gehouden 
moet worden. De oude koningen echter – in filosofische vormen gegoten – toonden duidelijk 
compassie met het volk, met de massa. Zij waren daar verantwoordelijk voor, ze vormden 
‘het ideaal van de klassieke Chinese filosofie: de heilige koning als redder van de 
mensheid’.37 Het Hemelse Mandaat, die verplichting. 

Wat de Chinese klassieken, de filosofen, met name de confucianisten en taoïsten, 
over de massa zeggen wordt verder besproken in hoofdstuk VI over China, waar het beter op 
zijn plaats is. Uit hun werken rijzen niet in de eerste plaats ideeën over de massa op maar 
over het al-in-een en het veranderlijke, over de almacht van de hemelse keizer en het belang 
van harmonie. Verder opvattingen over de goede verhouding met het volk en het scherpe 
oog voor het individu (in samenlevingsverband), over het accent op verplichtingen, (voor-) 
ouderlijke zorg en bestuurlijke stabiliteit; visies op de middenweg en de redelijkheid, en 
natuurlijk op het leven en de dood. Dit alles weerspiegelt een streven, een ideaal, vaak een 
idee-fixe, want tegelijk kent de millennia oude Chinese geschiedenis veel corruptie,38 

nepotisme, willekeur, massale binnenlandse opstanden, scheuringen, oorlogen, en natuur-
geweld. Zouden uiteindelijk alle Chinese teksten dezelfde bedoeling hebben als de Bijbel, 
maar dan op basis van filosofie in plaats van geloof: opdat losers zich bij hun lot neerleggen? 
En veroorzaken de filosofische teksten daarmee eenzelfde schurend ongemak, eenzelfde 
wrevel als religieuze teksten kunnen oproepen? Zoals wanneer het roemruchte ‘zalig zijn de 
armen van geest’ waarmee de Bergrede opent, wordt afgezet tegen westers licht anarchis-
tisch rationalistisch denken? 
 

                                                 
34 Eurocentrisme: het centraal stellen van de westerse/europese samenleving en het projecteren van 
westerse/europese waarden en normen op andere samenlevingen; het, al dan niet bewust, benadrukken van 
Europa, in het algemeen de westerse ideeën en theorieën, waarbij geen rekening wordt gehouden met de 
invloeden van andere culturen, wat betekent dat westerse concepten fundamenteel verschillend zouden zijn van 
die van andere culturen. 
35 In de massa-hoofdstukken van M&M komen de Chinezen minder aan bod dan in de roman Het Martyrium. 
Overigens wijst Canetti’s aparte voorwoord (hier als Bijlage in vertaling opgenomen) alleen bij de Japanse 
uitgave van MuM op zijn speciale belangstelling voor Azië. Of er een Chinese MuM-uitgave is, is moeilijk te 
achterhalen. 
In het massa-deel van M&M is uit het klassieke liederenboek Sji-King een gedicht geciteerd waarin 
nakomelingschap met een zwerm sprinkhanen wordt vergeleken en er wordt melding gemaakt van in het nauw 
gedreven Chinese koningen die zich met hun hofhouding verbranden. (M&M resp. p. 49 en 88; EC-W, III, 51 en 
91). Zie voor de Chinese items die in het macht-gedeelte van M&M zijn verwerkt en voor meer recente chinese 
massa-opvattingen hier hoofdstuk VI over China. 
36 Het is wellicht veelzeggend dat Das grosse China Lexikon (2008) alleen het begrip ‘Massenkampagnen’ kent 
en dit in 1949 laat beginnen. Zie verder het hoofdstuk over China (VI).  
37 Kr. Schipper in toelichting op Zhuangzi, p. 417. Zie verder in hfdst. VI. 
38 Met Ho-shen (1750-1799) als misschien wel absoluut hoogtepunt. (vgl. Bernier, The World in 1800, p. 308 
e.v.). 
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‘Duizendjarige rijken hebben bestaan: van Plato, van Aristoteles, van Confucius’, noteert 
Canetti in 1943.39 Plato is ook de filosoof waarmee McClellands historisch overzicht van de 
westerse massa-geschiedschrijving begint. Er was, zo stelt hij, in de Oudheid weliswaar 
aandacht voor de ‘crowd and the mob’, maar uitgewerkte theorieën daarover ontbreken, zij 
het dat Plato hiermee nog het verste komt. Plato (427-347 v.C.) was geen voorstander van de 
democratie en dus zeker niet van de massa, die naar zijn idee juist uit de democratie 
voortkwam. De praktijk was geworden dat de ‘Atheense democratie de massa institutio-
naliseerde en toestond beslissingen te nemen over zaken van leven en dood’.40 De massa zelf 
is niet het probleem voor Plato, want die is gemakkelijk te leiden, maar wie haar leidt – dat is 
cruciaal voor hem. Daarbij maakt hij zich niet zozeer druk om de demagoog die uit de massa 
zelf opstaat (zoals Cleon in zijn jeugdjaren), als wel om die welke uit de sociale bovenlaag 
voortkomt – en onderkent daarbij twee soorten massa-leiders: de gecorrumpeerde filosoof en 
de gecorrumpeerde oligarch, overigens twee verschillende wegen naar eenzelfde doel. 
Beïnvloeding was het grote probleem en ook Plato zag het tere kinderzieltje als gevaarlijk 
ontvankelijk:  

‘Nu, wat zullen opgroeiende kinderen niet worden beïnvloed door wat ze 
dagelijks om zich heen zien, door de mentaliteit en de vooroordelen van hun 
ouders en de mensen met wie ze verder in contact komen! Het massale 
enthousiasme voor bepaalde dingen en de even massale afkeer waaraan de 
gemiddelde burger zich zonder enige beheersing overgeeft, het luidruchtige 
amusement waarin de meeste mensen hun heil zoeken, het soort boeken dat 
succes heeft, de voorstellingen waar men in drommen heen gaat, – hoe moet 
het jonge mensen bij dat alles niet ‘te moede’ zijn zoals men zegt? En hoe  

Plato             zou de invloed van zo’n studie [een opleiding] daar ooit tegen kunnen 
opwegen? Het kan niet anders of die wordt door die overstelpende reeks indrukken weg-
gevaagd en met de stroom van de algemene opinie meegesleurd, zodat de jonge generatie 
tenslotte alle waarden en normen van de massa overneemt en zich op alle gebieden volledig 
conformeert’.41 

 Het dédain (want voor de factor ‘aanpassing’, waaruit elke cultuur goeddeels bestaat, 
heeft hij kennelijk geen oog) dat ruim twee millennia zou aanhouden, kunnen we terug-
vinden in zijn oordeel: ‘Ja, hevige begeerten, sterke emoties en gevoelens van genot en pijn 
vind je inderdaad bij kinderen, bij vrouwen en bij het onbeduidende soort mensen dat de 
meerderheid van de bevolking vormt’.42 Vooral in de negentiende eeuw zal die parallellie 
van de massa en de vrouw, de massa als vrouw, weer ruim van zich doen spreken. En als 
Plato poneert ‘de begeerten van de onbeduidende meerderheid worden er [i.c. in de 
maatschappij] beheerst door het inzicht en de verlangens van een minderheid van meer 
ontwikkelde mensen’, doet dat zowel denken aan de ‘creatieve minderheden’ die Arnold 
Toynbee (1889-1975) later zag als de motor van de voortgang en als oplossing voor de 
problemen van zíjn tijd, als aan de – nu onder druk staande – ‘permissive society’.  
 Verder komen Livius, Tacitus en Procopius als vertegenwoordigers van de Oudheid 
aan bod in McClellands studie. Titus Livius (59 v.C.- 17 n.C.) is niet uitgesproken anti-
massa; hij benadrukt hoe wonderbaarlijk het in feite is geweest dat uit het samenraapsel van 

                                                 
39 Wat de mens betreft (1943), p. 39 (EC-W, IV, 40).  
40 ‘Athenian democracy institutionalized the crowd and allowed it to make decisions about matters of life and 
death’; McClelland, The Crowd and the Mob, p. 37. 
41 Plato, Politeia, vertaald door Gerard Koolschijn (Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1975), p. 
159. 
42 Plato, Politeia, p. 104. Vrouwen speelden ook als filosofen vrijwel geen rol. En werd er eens een beroemd, 
zoals de Griekse Hypatia, hoofd van de Alexandrijnse school van de neoplatonici, dan werd ze door fanatieke 
christenen gestenigd, in 415 n.C.  
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de vroege jaren zo’n enorm Romeins Rijk is kunnen ontstaan, waarbij hij met name de rol 
van de religie bij de opvoeding van de krijgsmassa niet vergeet. Hij, Livius, bespreekt de 
wachtende massa bij de heilige berg43 in 494 en de onderhandelingen die Menenius met het 
plebs voerde.44 De sociale verhoudingen en de verschillende klassen waren Livius kennelijk 
niet helemaal duidelijk en hij dacht zeker niet in termen als machtsevenwicht. Zijn betoog is 
pas vele eeuwen later door Machiavelli tot een theorie uitgewerkt. 
 Tacitus (55-120) is met zijn hang naar het ideale verleden, uiteraard, geen massa-
verdediger, maar zijn opmerkingen over de passief gemaakte massa’s (bij de spelen) zijn 
behartenswaardig en hij  schetst een soort omslag in de houding van de – voornamelijk 
stedelijke – massa’s. Onder verwijzing naar de vindplaatsen, voornamelijk zijn Annales, 
krijgen we deze opsomming van oordelen:  

‘Voor Tacitus is het volk gewoon lichtgelovig; op zijn steun kan niet worden 
vertrouwd; het is niet beter dan slaven of, in zijn geneigdheid om demagogen te 
volgen, niet beter dan barbaren; de legioenen zijn gepeupel, “het uitschot van de 
stad(staat)”, bereid te luisteren naar demagogen en opruiers, in staat verschrikkelijke 
handelingen van doelloze brutaliteit uit te voeren; een “vreselijke slachter” van muiters 
in Germania, “zonder oorzaak of uitleg”.’45      

De corruptie van de massa komt naar zijn idee van buiten: de massa kan zichzelf niet eens 
leiden op het neergaande pad, noch kan ze [b.v.] Nero snel genoeg volgen. De massa, het 
stedelijke volk, is in zijn ogen helemaal passief gemaakt en moet vooral nog in toom 
gehouden worden. Daarmee is het een volslagen andere massa geworden dan die uit de 
tijden daarvóór, toen politici terdege rekening moesten houden met de grillen en de krachten 
van de massa – aldus Tacitus.  

Procopius van Ceasarea (490-565) komt met name ter sprake in verband met de Nika 
oproeren in Byzantium; hij schreef er een verslag van, niet een verklarende analyse. In de 
vierde en vijfde eeuw deden zich specifieke massa-ontwikkelingen voor: de stedelijke 
massa’s begonnen zich te verdelen in facties en er verscheen, met name in Syrië, een nieuw 
soort plattelandsmassa. ‘De partijen en de plattelandsmassa waren massa’s met leiders en 
helden, wagenmenners en heilige mannen’.46 In de geschiedenis zijn vooral de zogenaamde 
Blauwe en Groene facties bekend geworden. Het doet wat hooligan-achtig aan: de blauwen 
hadden de pest aan de groenen en vice versa. Waarom was niet zo duidelijk, maar de kleur 
van de ander was voldoende reden om rellen te gaan schoppen. Procopius heeft het daarbij 

                                                 
43 Vgl. twee millennia later Canetti’s M&M-paragraaf ‘Befehlserwartung der Pilger auf Arafat’ (EC-W, III, 370-
371). 
44 Volgens een verhaal van duistere oorsprong wist de Romeinse consul Agrippa Lanatus Menenius in 494 v.C. 
door het vertellen van de bekende parabel van het conflict tussen de maag en de overige organen het plebs ertoe 
te bewegen van de eerste secessio naar de Mons Sacer terug te keren naar Rome. Een secessio was een massale 
uittocht van het Romeinse plebs naar buiten het stadsgebied. Zulk een uittocht stond gelijk met een politieke 
staking. De overlevering vermeldt er vijf, waarvan alleen de laatste als zeker historisch geldt. Bij de eerste 
secessio trok het volk naar de Aventijn of, volgens een andere overlevering, de Mons Sacer; zij vond haar 
oorzaak in de zware schuldenlast van de plebejers en hun onderdrukking door de patriciërs. Naast de andere 
drie onzekere secessio’s is die van 287 v.C. wel historisch: toen trok het plebs naar de Ianiculus. Zij werd 
beëindigd toen Quintus Hortensius door zijn Lex Hortensia de plebiscitis een einde maakte aan de 
standenstrijd. (Nuchelmans e.a., Woordenboek der Oudheid, II (Romen, Bussum 1979), kol. 1872; III, 1986, 
kol. 2677.)  
45 ‘For Tacitus the people are vulgarly credulous; their support cannot be relied on; they are no better than 
slaves or, in their propensity to follow demagogues, no better than savages; the legions are a mob, ‘the refuse of 
the city’, ready to listen to demagogues and incendiaries, capable of appalling acts of motiveless brutality; a 
‘dreadful slaughter’ of mutineers in Germany, ‘no cause assigned, and no explanation given’. McClelland, The 
Crowd and the Mob, p. 51.  
46 ‘The factions and the rural crowd were crowds with leaders and heroes, charioteers and holy men’. 
McClelland, The Crowd and the Mob, p. 55.  
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over de ‘ziekte van de  ziel’. Blauw en groen sloten zich om niet helemaal duidelijke redenen 
aaneen in het roemruchte Nika-oproer (Nika = Overwin!) in januari 532, ten tijde van 
Justinianus. Binnen een week werd het oproer gesmoord in een bloedbad met, naar verluidt, 
zo’n dertigduizend doden. Jan Romein (1893-1962) geeft daaraan een verstrekkende 
historische draai: ‘Dien 18den januari van het jaar 532 werd uit het bloed der slachtoffers en 
op de ruïne der volksvrijheden de absolute monarchie geboren, zooals Azië wel, maar 
Europa die nog niet gekend had. Het gebouw, dat Caesar voor oogen had gestaan, waaraan 
Augustus, Diocletianus en Constantijn hadden gebouwd, voltooide toen Justinianus’.47 
‘Geboren’ doet hier wat stellig aan voor een ontwikkeling die klaarblijkelijk al enkele 
eeuwen gaande was en het begrip ‘volksvrijheden’ lijkt wel sterk op een anachronisme. Of 
Romein moet dat begrip in een zeer beperkte betekenis hebben bedoeld, of hij was gebio-
logeerd door de ontwikkelingen in 1928 (toen hij het boek schreef) in Rusland, de mede-
erfgenaam van Byzantium, waar naar zijn idee ook nieuwe volksvrijheden werden geboren. 
De massa heeft vaak een verwarrende invloed gehad op geschiedschrijvers – of is het 
andersom? – maar dat Romein het verschijnsel als problematisch onderkende, blijkt wel uit 
zijn opmerking tegenover Henriëtte Roland Holst, dat ‘het probleem nochtans, dat van de 
worsteling der velen door het woud van de waan der weinigen naar de open plek van aller 
vrijheid, omdat dat probleem hart noch hoofd der historici bekommerde’.48 Wie er zich wel 
om bekommerde deed dat meestal in afkeurende zin.  

De Duitse historicus Carl Weber komt in zijn naar Juvenalis’ ‘Panem et circenses’ 
verwijzende studie Brot und Spiele tot de conclusie dat de gangbare opvattingen over de 
Romeinse massa’s tamelijk overtrokken zijn. Hij ontkent niet dat er een kern van juistheid in 
zit, maar zowel kwalitatief als kwantitatief dingt hij aan het slot van zijn boek onder de 
suggestieve hoofdstuktitel ‘Rechtlos in Schlaraffenland’ nogal wat af op de vigerende 
cliché’s.   

‘De Romeinse doorsneeburger: een klaploper die geen werk verricht, in zijn levens-
onderhoud voorziet door de gratis graanuitdelingen en de van tijd tot tijd uitgestrooide 
geldelijke geschenken van de keizer, en die zich de lange uren van zijn dagelijkse 
lediggang verzoet door bezoeken aan de arena, het circus, het theater of de thermen; 
een werkschuwe, naar sensatie en amusement hunkerende, karakterloze mens die zich 
zijn politieke rechten heeft laten afkopen, die zijn trots als staatsburger heeft opge-
offerd voor een zorgeloos luxe leventje; kortom, een rechteloze in luilekkerland: dat is 
gewoon de klassieke clichévoorstelling die hoort bij de slogan “Brood en Spelen”.’49     

De Latijnse satiricus Decimus Juvenalis (±60-±137) schetste destijds dit beeld en retoricus, 
criticus en advocaat Marcus Fronto (±100-±166) benadrukte hoeveel belang de keizer had bij 
de gunst van het volk. In de moderne tijd ventileerde Friedländer (1824-1909) een dergelijk 

                                                 
47 Jan Romein, Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk 
(Thieme, Zutphen 1928), p. 24. 
48 Zo sprak hij als erepromotor van Henriëtte Roland Holst, in: Jan Romein, Carillon der tijden. Studies en 
toespraken op cultuurhistorisch terrein (Querido, Amsterdam 1953), p. 317. 
49 ‘Der römische Durchschnittsbürger: ein Schmarotzer, der keiner Arbeit nachgeht, seinen Lebensunterhalt 
von den kostenlosen Getreideverteilungen und den von Zeit zu Zeit “ausgeschüttelten” Geldgeschenken der 
Kaiser bestreitet und der sich in die langen Stunden seines alltäglichen Müßiggangs durch Besuche in der 
Arena, im Circus, im Theater oder in den Thermen versüßt; ein arbeitsscheuer, nach Sensationen und 
Unterhaltung gierender, charakterlose Geselle, der sich seine politischen Rechte hat abkaufen lassen, der seinen 
Stolz als Staatsbürger einem sorgenfreien Wohlleben geopfert hat; kurz, ein Entrechteter im Schlaraffenland: 
das ist die geradezu klassische Klischeevorstellung hinsichtlich des Schlagworts “Brot und Spiele”.’ Carl W. 
Weber, Brot und Spiele. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom (Pawlak, Herrsching 1989), p. 273 
(mijn vertaling). De auteur = Karl-Wilhelm Weeber (*1950). 
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(voor)oordeel.50 Daarbij zijn echter tenminste vijf vraagtekens te zetten.51 Het is ten eerste 
niet zo dat het ‘systeem’ pas in de Keizertijd is gaan functioneren: het had zijn wortels al in 
de Republiek, dus in de eeuwen v.C. Verder was er nauwelijks iemand uit de kringen van 
door ‘het systeem’ begunstigden (plebs frumentaria) die de grote lijnen van de  politiek 
wilde meebepalen. En zodra de zekerheden van het eigen bestaan in het geding kwamen, 
lieten de meeste mensen zich niet door geschenken van de werkelijkheid afleiden: dan liet de 
‘zwijgende meerderheid’ zich horen. Een derde relativering betreft het leger van 200.000 
leeglopers dat Rome’s Keizertijd tot een vrijetijdssamenleving zou hebben gemaakt. Dat 
klaplopersleger heeft nooit bestaan; de beschikbare cijfers over de bevolking zijn daarvoor te 
onduidelijk. Een vierde relativering betreft het aantal feestdagen dat in de Keizertijd steeds 
zou zijn gestegen, vooral om dat leger klaplopers bezig te kunnen houden. In 354 was het 
aantal feestdagen op de Romeinse kalender tot 176 opgelopen. Het werk lag in Rome, 
statistisch gezien, echter zeker niet om de dag stil. Want voor het leeuwendeel, 102 dagen, 
betrof het theateropvoeringen waarbij alleen al door plaatsgebrek slechts een klein 
percentage van de bevolking aanwezig kon zijn. Vijfde en laatste overweging: aan 
gladiatorengevechten, wagenrennen en theateropvoeringen zaten bedenkelijke kanten. Maar 
om hieruit te concluderen, zoals Friedländer deed, dat de Spelen demoraliserend op de 
Romeinse bevolking hebben gewerkt, is met het oog op de verscheidenheid der ludi niet 
juist.  

En ten slotte de positieve kanten van het systeem: de vele kunst-
zinnige prestaties; de deelname van grote delen van de bevolking 
aan culturele manifestaties; een uitgesproken badcultuur die het 
alle burgers mogelijk maakte van de veelvoudige aanbiedingen 
van de communicatie-centra, de thermen, te genieten. Dit alles was 
niet tot de hoofdstad Rome beperkt, maar heeft de ‘wereldwijde’ 
beschaving binnen de grenzen van het Imperium Romanum  

Colosseum      beïnvloed. Deze kanttekeningen bij de Romeinse massa’s tonen 
aan dat de vooroordelen over de massa zo oud zijn, inderdaad: als 
de weg naar Rome.  

 
Middeleeuwen  
 

In de Middeleeuwen zijn eerder massa-verschijnselen dan massa-auteurs aan te wijzen, zo 
ook in deze paragraaf. In die eeuwen heerste, samen met de sterke arm, een dogmatisch 
gefixeerde religie met officiële leerstellingen. Maar tegelijk kwam de verscheidenheid aan 
opvattingen in het christendom overeen met de sociale geledingen van de middeleeuwse 
samenleving. En wel in een zodanige vorm dat bepaalde sociale en regionale groeperingen 
zich in specifieke duidingen van het christendom terugvonden, in andere weer niet. De 
filosofie kreeg de kans zich rijk te ontwikkelen omdat door haar het officieel geldende 
uniforme credo aan de feitelijke veelvoudigheid werd aangepast. Het filosofisch denken had 
anderzijds een aandeel in die veelvoudigheid van religieuze vormen: het kon bijvoorbeeld de 
christelijke eindtijdverwachting intensiveren of door een andere uitleg elimineren.52 Bij 
Boëthius (480-524) was het volk de onredelijke massa, zoals in de antieke filosofie. Het 
eenvoudige volk van de christelijke oergemeente bestond in zijn denken niet meer – het had 

                                                 
50 Juvenalis in zijn Satiren. Ludwig Friedländer in zijn driedelige (1862-71; 10e dr. 1921-23) Darstellungen aus 
der Sittengeschichte Roms. In de MuM-bibliografie is die editie opgenomen. Van Friedländers kritische, 
bevooroordeelde kijk is in M&M weinig expliciet terug te vinden.  
51 Het navolgende is samengevat uit Weber, Brot und Spiele, pp. 273-279. 
52 Kurt Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter (Philipp Reclam jun., Stuttgart 2000 [1986]), p. 141-
142. 
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ook in de realiteit opgehouden te bestaan. De ervaring van zijn hoge politieke ambt is in 
zoverre tot zijn geschriften doorgedrongen dat hij de drijfveren van de macht heeft leren 
verachten.53 Augustinus (354-530), de bisschop van Hippo, hebben de massa’s overmatig 
geïmponeerd; hij zag de grote verbreiding van het christendom als een bewijs van zijn 
waarheid. En al hield hij het overgrote deel van de mensen voor verdoemd, hij wilde toch op 
de massa’s inwerken; ze waren in ieder geval belangrijk voor hem.54  
 Vervolgen we in hinkstapsprongen de chronologie na het Nika-oproer van 532 in 
Byzantium, dan zijn het de massale Volksverhuizingen die opvallen in de ‘Dark Ages’, die 
slecht gedocumenteerde periode tussen de val van het Romeinse en de vestiging van het 
Karolingische Rijk. Het was een periode waarin, nadat Atilla zich in de vierde eeuw met zijn 
Hunnen in beweging had gezet, elke verhuizing een kettingreactie teweeg bracht en Europa 
dus voortdurend in onrust was. Het was ook een verpauperde en vooral een hardhandige 
periode: het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren speelden een hoofdrol, en natuur-
lijk de mens. Zo tekende de kroniekschrijver Fredegarius in de zevende eeuw deze zuiver 
Canettiaanse MuM-vermaning op uit de mond van een moeder (!) van een barbarenkoning: 
‘Als je een heldendaad wilt verrichten en naam wilt maken, vernietig dan alles wat de 
anderen hebben opgebouwd en slacht elk volk af dat je hebt overwonnen. Je kunt immers de 
bouwwerken van je voorgangers niet overtreffen en een mooiere heldendaad om je aanzien 
te vergroten is er niet’.55 
 Vergeleken met de huidige vakantiezwermen en verkeersindigesties waren de 
Volksverhuizingen kwantitatief slechts kinderspel, met dien verstande dat de volken zich 
veelal blijvend ergens vestigden en hun trektochten met een veel groter spoor van directe 
vernieling gepaard gingen. Aantallen zijn uiteraard niet precies bekend, maar ‘geen enkel 
volk, zelfs niet de Visigoten of de Franken, zal meer dan honderdduizend man geteld 
hebben. Men heeft het aantal van alle barbaren tezamen die zich vestigden in het West-
romeinse Rijk op slechts vijf procent van de totale bevolking geschat. Dit getal zal niet ver 
bezijden de waarheid zijn’.56  
 De slachtpartijen (in naam) van Karel de Grote en van heersers voor en na hem, al dan 
niet ‘groot’ genoemd, zijn natuurlijk ook massale verschijnselen, massavoorstellingen 
geweest, waarbij de massa meestal slachtoffer was, in mindere mate dader. Verraad was 
dikwijls in het spel, waarbij met weinig daders veel slachtoffers gemaakt konden worden.  

Er is nog een ander typisch middeleeuws massaverschijnsel:57 de zeven Kruistochten 
tussen 1096 en 1270.58 De eerste begon na de oproep van paus Urbanus II in Clermont-

                                                 
53 Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter, p. 80, 84. In zijn Philosophiae Consolationis /Trost der 
Philosophie, geschreven in afwachting van zijn executie door Theodorik de Grote, schrijft Boëthius in het 
vierde gedicht van het eerste boek: ‘Warum fürchten so sehr die Armen wilde,/ ohne Macht aber wütende 
Tyrannen?/ Hoffe nichts und ertöt’ die Furcht vor jedem:/ du entwaffnest den Zorn des Unbeherrschten!’. En 
verderop (2e boek, 5e gedicht) is een hunkering naar de oertijd te vinden die we straks ook tegenkomen bij de 
Chinezen en bij Nietzsche: ‘Zu selig die Menschheit der Vorzeit,/ mit verläßlichem Acker zufrieden,/ nicht 
verderbt durch träge Verschwendung,/ die späten Hunger gewohnt war,/ mit bereiter Eichel zu stillen!’ 
(Űbersetzt und herausgegeben von Karl Büchner, mit einer Einführung von Friedrich Klingner. Philipp Reclam 
jun., Stuttgart 2010 [1971]), p. 47 en 73-74.  
54 Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter, p. 84-85.  
55 Jacq. Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa (Wereldbibliotheek, Amsterdam 3e dr. 1987; La 
civilisation de l’Occident médiéval, Paris 1984; vert. R. Fagel & L. Knippenberg), p. 30 en 31. 
56 Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa, p. 45. 
57 Over de massa in de middeleeuwen is ook e.e.a. te vinden in: Wilhelm Bitter (Hg.), Massenwahn in 
Geschichte und Gegenwart (Klett, Stuttgart 1965). Dit zijn de voordrachten die werden gehouden op een 
Stuttgarter congres ‘Arzt und Seelsorger’ en behandelen onder meer middeleeuwse sekten, de Kinderkruistocht, 
de Duitse Boerenoorlog, het koninkrijk Zion in Münster en de heksenprocessen. 
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Ferrand (‘Deus lo volt’), de laatste eindigde met de val van het nog resterende bruggenhoofd 
Akko. De Kruistochten hebben in de tweehonderd jaar van hun bestaan naar schatting zo’n 
twee miljoen mensenlevens gekost: ongeveer zeven procent van de getaxeerde Europese 
bevolking van achtentwintig miljoen zielen.59 ‘De Kruistochten leiden tot vorming van 
massa’s van een grootte zoals geen enkel kerkgebouw van de toenmalige wereld had kunnen 
bevatten’.60 Het waren massa’s die bevelen in de vorm van een oproep opvolgden. Bevelen 
van koningen, van pausen en bisschoppen, van handelaren, van kinderen en van God. Het 
barbaarse gedrag van die vrome massa’s werd berucht, zowel fysiek als moreel. De westerse 
massa was hier meer dader dan slachtoffer. Historici beoordelen het saldo van de Kruis-
tochten inmiddels, in tegenstelling tot vroeger, negatief; de abrikoos zou eigenlijk het enige 
zijn dat deze satanische pelgrimages hebben opgebracht. Alsof het Westen zonder de Kruis-
tochten van deze vrucht verstoken zou zijn gebleven.61 De rol van kloosters en orden, massa-
kristallen in Canetti’s concept, verandert in tijden van gevaar, als de kerk de rol van de 
massa bewust wijzigt: 

‘Niet altijd kan de Kerk zich haar voorname terughoudendheid, haar aversie tegen de 
open massa en het verbod dat ze op de vorming ervan gelegd heeft veroorloven. Er zijn 
tijden waarin vijanden van buiten haar bedreigen of waarin de afvalligheid zo snel om 
zich heen grijpt dat ze alleen nog maar met de middelen van de kwaal zelf te bestrijden 
is. In zulke tijden ziet de Kerk zich genoodzaakt tegenover de vijandelijke massa’s 
haar eigen massa’s te stellen. De monniken worden dan tot agitators, die predikend 
door het land trekken en de mensen opwekken tot een activiteit die men anders liever 
vermijdt. Het omvangrijkste voorbeeld van zo’n bewuste massavorming door de Kerk 
zijn de kruistochten’.62   

Anders dan in de eerste eeuwen van haar bestaan had de Kerk in de Middeleeuwen een 
sterke, zelfs een overheersende positie veroverd. Zijn volksverhuizingen en kruistochten nog 
als een soort naar buiten tredende massa’s te beschouwen, dan zijn heksenprocessen en 
millenniaristen naar binnen gekeerde massa’s, zich bewegend in de lokale of regionale 
samenleving. Norman Cohns klassieker63 over massa’s in de Middeleeuwen – het prijkt op 
de M&M-bibliografie – waaraan wat minder historische ruchtbaarheid is gegeven dan aan 
volksverhuizingen of kruistochten behandelt onder meer messianistische, flagellanten-64 en 

                                                                                                                                                     
58 In 1096-99; 1147-49; 1189-92; 1202-04; 1207-21/ 1228-29; 1248-54; en 1270. Gezien het vaak chaotische 
verloop zijn er meerdere manieren van tellen mogelijk, waarbij men op een ander aantal Kruistochten kan 
uitkomen. 
59 J. Lehmann, De Kruisvaarders. Avonturiers in naam van God (Stok, Baarn 1976; Die Kreuzfahrer, München 
1976, vert. Joh. van Nieuwenhuizen), p. 283. 
60 M&M, p. 21; EC-W, III, 21. De tekst doet sterk denken aan Burckhardts opmerkingen (vgl. nt. 64) op p. 318 
over de boetepreken: ‘Hoe hoger echter de nood werd, des te eerder ging de prediker rechtstreeks op het 
voornaamste doel af. Hij begon misschien in een van die geweldig grote kloosterkerken of in de dom, maar 
weldra was de grootste piazza te klein voor het van alle kanten toestromende volk’. Die Kultur der Renaissance 
in Italien staat in de M&M-bibliografie.  
61 Vergelijk Canetti’s aantekening uit 1957 (Mens, p. 214; EC-W, IV, 221): ‘Er bestaat geen enkele historicus die 
Caesar niet tenminste één ding hoog aanrekent: dat de Fransen tegenwoordig Frans spreken. Alsof ze stom 
zouden zijn, wanneer Caesar destijds niet een miljoen van hen had omgebracht!’. 
62 M&M, p. 179; EC-W, III, 186. 
63 McClelland noemt het met lof (p. 81, nt. 3: ‘anyone remotely interested in the crowd in the middle ages 
cannot do without reading the whole of Cohn carefully’): Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium. 
Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (Pimlico/Random House, London 
2004 [1993; 1970; 1957]). 
64 Jacob Burckhardt zegt in De cultuur der Renaissance in Italië (Spectrum, Houten 2010 [1960]; 1860, vert. T. 
Jelgersma), p. 331 dat de eerste enorme scharen flagellanten in Perugia optraden (later een centrum van 
boetepredikers), en ook dat ‘Het niet ondenkbaar is dat de jubilea ten dele werden ingesteld om die 
verontrustende zwerflust van religieus opgezweepte massa’s zo veel mogelijk te reguleren en onschadelijk te 
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millenniaristenmassa’s, de laatsten vooral met hun geloof in het duizendjarig vredesrijk. Zij 
speelden van de elfde tot de zestiende eeuw een rol, en dan met name in de steden, waar de 
verschillen tussen arm en rijk, tussen avaritia en luxuria het duidelijkst zichtbaar waren. 
Doordat het feodale systeem de mensen aan zoveel regels en restricties bond (allemaal 
‘Gullivertjes’ in McClellands woorden) kon alleen óf het geheel óf niets veranderd worden; 
enkele aanpassingen, dat werkte niet. Gevolg was dat wie de samenleving en de kerk wilde 
veranderen wel radicaal en daarmee revolutionair moest zijn. Dus waren de millenniaristen 
dat – in de ogen van de bestaande orde. Het waren de eerste ‘hemelse hooligans’. Nauw-
keurig cijferwerk is er van deze sociale verschijnselen uiteraard niet, maar gezien het feit dat 
hele steden erdoor ontwricht konden raken is de massaliteit ervan evident. En dat bijvoor-
beeld de kooplieden af wilden van wetgeving die oorspronkelijk was bedoeld voor een 
bevolking van afhankelijke boeren, tekent de belangenvermenging die in opstandige situaties 
kon ontstaan. 
 

Samengevat verandert het soort massa dus sterk in de loop der tijden. Bij de Grieken was de 
massa een factor die zelf de Polis mee bestuurde en waarmee de locale machthebbers dan 
ook terdege rekening moesten houden; religie en sociale controle bepaalden de sfeer zowel 
als de rust en hadden zo een sterk samenbindende functie. Als er later bij de Romeinen een 
echt Rijk ontstaat, kan de economie van het Empire het zich veroorloven om mensen vrij te 
stellen van arbeid, zodat zij hun tijd voor het besturen kunnen aanwenden. Dat gaf andere 
verhoudingen: meer afstand. En tegelijk was er de sterke centraliserende tendens van het 
Romeinse Rijk, wat kon betekenen: minder afstand. Massa-controle kreeg nu voor de 
bestuursfunctionarissen en beroepsmilitairen een andere betekenis. Het werd een onderdeel 
van hun functie, het was niet meer – als bij de Grieken – een bijna vanzelfsprekende hoofd-
taak van hun bestuurlijke beslommeringen.65  
 Er zijn wel enkele verklaringen te vinden, waarom de massa later, in de Middel-
eeuwen, een minder geprononceerd verschijnsel was, of althans zo op ons over lijkt te 
komen: - het was niet zo, dat er geen massa’s zouden zijn, maar eerder dat er weinig 
theoretische paniek over bestond;66 - de Romeinse centraliseringtendensen waren verdwenen 
en de steden, massacentra, raakten in verval; - het gros van de bevolking bestond uit boeren, 
die vaak geïsoleerd leefden en nauwelijks een vuist konden maken in de feodale 
verhoudingen; - de massa, áls deze optrad, werd meer als een vanzelfsprekendheid 
beschouwd in deze tijd want, zoals Huizinga Herfsttij der Middeleeuwen opende, ‘toen de 
wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen 
dan nu’; -bovendien was het vooral op lange termijn (een soort cultureel-sociale massa dus, 
in tegenstelling tot de politieke massa die betrokken kon zijn bij opstanden) de RK kerk die 
de massa wist te kanaliseren en te temperen. Wat onverlet laat dat ‘de universele Kerk, niet 
de koningen, de werkelijke vijand van de massa was in de middeleeuwen’,67 omdat zij een 
soort premie op armoede had gezet, of tenminste armoede als een verdienste afschilderde. En 
armen waren er juist in de Middeleeuwen in alle soorten en maten. 
 

 
 

                                                                                                                                                     
maken. Ook de intussen opnieuw beroemd geworden bedevaartsoorden in Italië leidden die opwinding ten dele 
in hun richting af’. Een bevestiging van Canetti’s thesen.  
65 McClelland, The Crowd and the Mob, p. 60-61. 
66 McClelland, The Crowd and the Mob, p. 62. 
67 ‘The universal Church, not the kings, was the crowd’s real enemy in the middle ages because Christianity’s 
origins as a religion of fishermen made the church vulnerable to the claims of poverty and especially vulnerable 
to the claims of voluntary poverty’. McClelland, The Crowd and the Mob, p. 66. 
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Nieuwe Tijd 
 

Ook de heksenvervolgingen, vanaf de tweede helft van de vijftiende tot het einde van de 
zeventiende eeuw, dus meer een Renaissance- dan een Middeleeuwenverschijnsel, werden 
gekenmerkt door facetten van massagedrag. De theoretische basis was de Heksenhamer, 
Malleus Maleficarum uit 1486, gebaseerd op de bul tegen hekserij van paus Innocentius 
VIII.68 Religieuze, juridische en vooral sociale achtergronden, vooroordelen en angsten 
vormden de praktische basis. Verhoogde collectieve angst en onzekerheid onder de 
elitegroeperingen zou volgens sommige historici die eeuwen tekenen. Een echt sluitende 
verklaring is er nauwelijks voor de vervolgingen. Rond de tijd dat de heksenvervolgingen 
afliepen vond de wetenschappelijke revolutie plaats die tot het mechanisch wereldbeeld 
leidde, overigens zonder dat het een een gevolg was van het ander. ‘De wetenschappelijke 
revolutie enerzijds en de omslag van geloof in magie naar de ontmaskering van tovenaars als 
bedriegers anderzijds waren beide een uiting van een fase in het proces van onttovering van 
het wereldbeeld. Pas na 1700 zouden de nieuwe opvattingen ideologisch worden 
gefundeerd’. En dachten historici rond 1900 nog aan een miljoen heksen die op de 
brandstapel waren omgekomen, later werden het er enkele honderdduizenden en nu denkt 
men in de richting van twintigduizend in Europa.69 Lang niet iedere vermeende heks werd 
veroordeeld dus waren er veel meer dan het genoemde aantal bij betrokken, plus de 
magistratuur, de kerkelijke rechtbank en natuurlijk de lokale gemeenschappen. Het waren 
massale processen in onzekere samenlevingen.   
 Voor de massa-opvattingen van na de Middeleeuwen komt als vanzelf Niccolo 
Machiavelli (1469-1527) in zicht – in de Renaissance, wedergeboorte niet alleen van het 
individu maar kennelijk ook van de massa. Hij komt als eerste in de geschiedenis in 
aanmerking voor het etiket ‘theoretische kampioen van de massa’, zoals viereneenhalve 
eeuw later aan Canetti het predikaat ‘Nietzsche van de massa’ kan worden gegeven.  

Zo ver gaat Machiavelli natuurlijk nog niet, maar bij hem daagt wel als eerste 
het inzicht van een noodzakelijk dialectisch evenwicht van de massa 
tegenover de macht. Het is met name in het negende hoofdstuk, ‘De vorst, die 
door het volk wordt gekozen’ van zijn Il Principe dat hij ingaat op het 
evenwicht tussen massa en macht, tussen volk en vorst:70 
‘Hij, die met de hulp der groten vorst wordt, kan zich moeilijker handhaven 
dan hij, die door het volk tot vorst werd gekozen. In het eerste geval toch 
vindt hij zich omgeven door velen, die zich aan hem gelijk dunken en die hij  

Niccolo Machiavelli   noch bevelen  noch naar zijn wil gebruiken kan. Hij echter, die vorst wordt 
door de volksgunst, bevindt zich alleen op de troon, en heeft niemand, of althans zeer 
weinigen, die niet bereid zijn hem te gehoorzamen. Daarbij komt dat de vorst de groten 
moeilijk en zonder anderen te krenken tevreden kan stellen, maar wel het volk. Dit toch heeft 

                                                 
68 Inquisiteurs Sprenger en Krämer ‘bewogen paus Innocentius VIII ertoe in 1484 een bul tegen hekserij te 
vervaardigen. In hun twee jaar later gepubliceerde werk Malleus Maleficarum (heksenhamer) namen ze de tekst 
van de bul op.’ (Spierenburg, zie vlgd. nt., p. 117). http://nl.wikipedia.org/wiki/Heks_(persoon) zegt echter: 
‘Om het gezag van de publicatie te vergroten hadden Krämer en Sprenger een bul van paus Innocentius VIII uit 
1484 als voorwoord toegevoegd. Feitelijk was er sprake van oplichterij. Niets wijst erop dat deze paus meer 
dan zijn voorgangers geïnteresseerd was in magie en hekserij.’ 
69 Zie met name het hoofdstuk ‘Heksenvervolgingen’ van Pieter Spierenburg, De verbroken betovering. 
Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa (Verloren, Hilversum 1988), pp. 105-143; historische 
gegevens en citaat op p. 310, aantallen op p. 119. In 2005 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van De 
heksenhamer, van Ivo Gay, bij uitgeverij Voltaire, waarin een aantal van zestigduizend wordt genoemd in de 
toelichting.   
70 Geschreven in 1513 met als titel De principatibus, postuum gepubliceerd in 1532. Ned. vert: De vorst of De 
heerser. 
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bescheidener en billijker eisen dan de groten; het wil ook niet onderdrukken, alleen maar niet 
onderdrukt worden. Daartegenover zal een vorst zich tegen een hem vijandig volk nooit 
kunnen wapenen omdat het te groot in aantal is; de groten kan hij echter desgewenst door 
een daad van geweld in zijn macht krijgen omdat er maar betrekkelijk weinig van zijn’.71 Het 
is dus zaak dat zo’n vorst zijn volk, de massa, te vriend houdt, ook al omdat hij zich anders 
in tijden van tegenspoed niet kan redden. 
 In Machiavelli’s uitvoerige commentaar op Livius, het omvangrijker en vrijmoediger 
Discorsi,72 142 paragrafen verdeeld over drie boeken, komt de rol van het volk, de massa, 
regelmatig ter sprake. In het eerste boek zijn paragraaf-titels te vinden die doen denken aan 
latere oordelen van bijvoorbeeld Friedrich Engels, zoals: ‘In de massa is het volk moedig, als 
enkeling zwak’ (I, 57)73 en ‘Het volk is meer en duurzamer dan een alleenheerser’ (I, 58). 
Of, wat verderop in het derde boek, typisch Canettiaanse titels als ‘Geen machthebber is zijn 
heerschappij zeker, zolang diegenen in leven zijn die ze ontnomen is’ (III, 4), ‘Men moet op 
het doen en laten van de burgers letten want soms verbergt zich onder een onschuldige 
handeling het begin van een tirannie’ (III, 28) en ‘Aan de zonden der volkeren zijn hun 
leiders schuldig’ (III, 29).74  
 Als Machiavelli bijvoorbeeld in III, 19 van de Discorsi aan de orde stelt:75 ‘Of het voor 
de leiding van de massa noodzakelijker is genegenheid dan angst voor straf op te roepen’, 
maakt hij eerst duidelijk dat het harde optreden van Appius Claudius (4e eeuw v.C.) tegen 
zijn troepen contraproductief uitwerkte, waardoor zijn mensen zo slecht gehoorzaamden dat 
hij bijna verslagen moest vluchten. De consul Quinctius (2e v.C.) daarentegen was als 
veldheer welwillend en vriendelijk en had dus gehoorzame soldaten en sleepte de over-
winning in de wacht. Daarom lijkt het beter de massa (in tegenstelling tot Canetti’s maar 
overeenkomstig Freuds opvattingen is het leger hier massa) met vriendelijkheid dan met 
trots, met mildheid dan met hardheid te leiden. Dat botst dan weer met Tacitus, die het 
tegendeel beweert: om de massa te regeren, zijn er eerder straffen dan voorkomendheid 
nodig. Machiavelli zoekt dan een middenweg en stelt dat onderscheid moet worden gemaakt 
tussen een massa mensen op gelijk niveau en een massa ondergeschikten. In het eerste geval 
kan men zeker niet uitsluitend met straffen en gestrengheid heersen; de plebejers hadden in 
Rome een even groot aandeel aan het bestuur als de adel, en konden dus onmogelijk zo 

                                                 
71 J.F. Otten, Machiavelli, sleutel van onze tijd, gevolgd door de volledige vertaling van “De Vorst” (De Bussy, 
Amsterdam, 4e dr. 1970 [1963]), p. 119. (In 2011 verscheen de biografie van Jo Otten (1901-1940), geschreven 
door Rob Groenewegen: Te leven op duizend plaatsen). 
72 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (‘Verhandeling over het eerste decennium van Titus Livius’, 
geschreven in 1513-1522, postuum gepubliceerd in 1531). Hier gebruikte uitgave: Niccolo Machiavelli, 
Discorsi. Gedanken über Politik und Staatsführung (Kröner, Stuttgart 2. verb. Aufl. 1977; vert., inl. en toel. 
Rudolf Zorn). 
73 Duidelijk geen Platonisch, maar een Aristotelisch uitgangspunt, want Aristoteles meent dat het beter is dat de 
massa de uitslag van staatszaken bepaalt dan dat een minderheid van voornaamsten dat beslist. Hij redeneert 
daarbij dat weliswaar elk individu dan wat minder mag zijn, maar dat het geheel een beter resultaat oplevert. 
Dit adstrueert hij met de metafoor van een maaltijd, die veel beter uitvalt als velen ertoe hebben bijgedragen 
dan wanneer een enkeling ervoor heeft gezorgd. Aristoteles, Hauptwerke (KTA 129, Kröner, Stuttgart 1977 
[1934]; keuze, vert. en inl. Wilhelm Nestle), ‘Aus der ältesten Politik’, 8; p. 89.  
Als politiek-moreel uitgangspunt is dit oordeel begrijpelijk, maar o.a. bij Le Bon (uiteindelijk een ‘Platonist’) is 
te vinden dat een massa als optelsom van individuen geen beter resultaat geeft dan dat van de gemiddelde 
enkeling; eerder nog het tegendeel. 
74  ‘In die Masse ist das Volk mutig, im einzelnen schwach’ en ‘Das Volk ist weiter und beständiger als ein 
Alleinherrscher’. ‘Kein Machthaber ist seiner Herrschaft sicher, solange die am Leben sind, denen sie 
genommen wurde’, ‘Man muß auf das Tun und Treiben der Bürger achtgeben, denn oft verbirgt sich unter 
einer harmlosen Handlung der Anfang einer Tyrannei’ en ‘An den Sünden der Völker sind deren Führer 
schuld’. 
75 ‘Ob es zur Leitung der Masse nötiger ist, Ergebenheit als Furcht vor Strafe zu erwecken’. (p. 341). 
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behandeld worden. Ook hadden Romeinse veldheren die goed voor hun troepen waren, 
meestal meer succes dan de hard-liners. In het tweede geval, wanneer het uitsluitend 
ondergeschikten betreft, moet meer met straf dan met vriendelijkheid worden geregeerd, om 
ze niet te brutaal te maken zodat ze door te grote welwillendheid naar believen met je 
omspringen. 
 De laatste zin geeft al aan dat Machiavelli kennelijk vanuit het perspectief van de 
machthebber redeneert. En dat hij het leger aanziet voor een massa op gelijk niveau met de 
bevelhebber, lijkt wel een heel vreemde denkkronkel. Maar het is allang mooi dat hij nuance 
wil aanbrengen, en het wel zeer belangrijke inzicht dat tussen de regels door naar voren 
komt, geldt tot op de dag van vandaag (vgl. Vietnam, Afghanistan, Tsjetsjenië), namelijk dat 
wanneer een leger niet goed gemotiveerd is en de tegenpartij – wie dit ook is – juist heel 
sterk overtuigd is, het nooit een overwinning kan behalen. Oorlog voeren is per slot voor een 
groot deel een psychologische kwestie. 
  

Eigenlijk net zo merkwaardig als het ontbreken van Hobbes in de literatuurlijst van MuM is 
de omissie van Etienne de la Boétie (1530-1563). In zijn rond 1553 geschreven en pas twee 
decennia later door zijn vriend Michel de Montaigne (1533-1592) anoniem gepubliceerde 
Discours de la servitude volontaire ventileert hij namelijk een opvatting van geweldloos 
anarchisme76 – de titel zegt het al – die we Canettiaans mogen noemen; het essay gaat dan 
ook over massa en over macht.  
 Ook De la Boétie put, als Machiavelli, voornamelijk uit de Oudheid, en over zijn 
eigen land, Frankrijk, is hij zo verstandig om te melden dat het steeds gezegend was: ‘want 
wij noch onze voorouders hadden ooit reden onze trouw te weigeren, omdat wij toch steeds 
koningen hadden die tijdens vrede zo goed en in oorlog zo dapper waren’.77 Dat was niet 
eens ironisch bedoeld, dus hij gaat niet zo ver als Canetti, die elke machthebber wantrouwt. 
De la Boétie opent zijn betoog met een vraag waarin het antwoord al besloten ligt – de 
mensen doen het zichzelf aan: ‘Dit keer zou ik alleen willen verklaren hoe het kan gebeuren 
dat zoveel mensen, zoveel dorpen, steden en volken soms een enkele tiran dulden, die niet 
meer macht heeft dan zij hem verlenen, die hen slechts in zoverre kan schaden als zij bereid 
zijn dat te dulden, die hen geen kwaad zou kunnen doen als zij dit niet liever ondergingen 
dan zich tegen hem teweer te stellen’.78 Dat ‘verklaren’ is echter betrekkelijk omdat hij 
feitelijk niet veel bewijst maar vooral constateert en argumenteert, een werkwijze die later 
ook Le Bon niet vreemd is, maar die gaat dieper op de materie in. Boéties centrale these is, 
dat de mensen niet genoeg aan hun vrijheid hangen en zich uiteindelijk alle ellende zelf op 
de hals halen, dankzij de machtspiramide: ‘Men zal het niet direct willen geloven, maar het 
is waar: het zijn altijd vier of vijf mensen die de tiran steunen, vier of vijf houden voor hem 
het hele land in knechtschap’.79 Dat systeem werkt in een piramidale structuur verder door, 

                                                 
76 In 1980 verscheen De vrijwillige slavernij in een vertaling van Ewald Vanvugt (In de Knipscheer, Haarlem) 
en in 1999 van Dick Gevers & Bart Schellekens (Iris, Amsterdam). De Oeuvres complêtes van De la Boétie 
verscheen in 1967 [1892] onder redactie van Paul Bonnefon. 
77 ‘denn weder wir noch unsere Vorfahren hatten jemals Grund, unsere Glauben zu verweigern, da wir ja immer 
Könige hatten, die im Frieden so gut und im Kriege so tapfer waren’. Etienne de la Boétie, Von der freiwilligen 
Knechtschaft / Discours de la servitude volontaire (Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1992; vert. en 
nawoord van Horst Günther), p. 79. 
78 ‘Diesmal möchte ich nur erklären, wie es geschehen kann, daß so viele Menschen, so viele Dörfer, Städte, 
und Völker manchesmal einen einzigen Tyrannen erdulden, der nicht mehr Macht hat, als sie ihm verleihen, der 
ihnen nur so weit zu schaden vermag, als sie es zu dulden bereit sind, der ihnen nichts Übles zufügen könnte, 
wenn sie es nicht lieber erlitten, als sich ihm zu widersetzen’. De la Boétie, Von der freiwilligen Knechtschaft, 
p. 35. 
79 ‘Man wird es nicht gleich glauben wollen, aber es ist wahr: vier oder fünf Leute sind es immer, die den 
Tyrannen stützen, vier oder fünf halten für ihn das ganze Land in Knechtschaft’. (Id., p. 81). 
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tot in de haarvaten van de samenleving. En passant verandert De la Boétie de aantallen 
ietwat, als hij vervolgt:  

‘Altijd waren het vijf of zes vertrouwelingen die hij volgde, die zich aan hem 
vastklampten of die hij tot medeplichtigen van zijn wreedheden maakte, tot 
metgezellen van zijn vertier, als koppelaars van zijn lusten en deelnemers aan zijn 
roverijen. Deze zes richten hun leider zo goed af, dat hij niet alleen in eigen zaken 
kwaad doet, maar zich ook nog met hun schanddaden moet associëren. Deze zes 
hebben hun zeshonderd, die op hen parasiteren, en zij maken die zeshonderd tot dat 
wat ze zelf voor de tiran betekenen. Deze zeshonderd hebben er weer zesduizend 
onder zich, die zij in ambt en waarde verheven hebben, waaraan zij het bestuur van 
provincies of de inning van belastingen toevertrouwd  hebben, zodat zij met hun 
hebzucht en wreedheid klaarstaan en ook op bevel direct uitvoeren en ook anders 
zoveel slechts doen, dat zij zich slechts onder hun bescherming stellen en alleen door 
hen gedekt de straffen van de wet kunnen ontgaan.  

Verschrikkelijk is het gevolg daarna, en wie de hele draad wil afrollen zou 
niet slechts die zesduizend vinden maar honderdduizend en miljoenen die met 
deze strop aan de tiran hangen, die hen zo benut, zoals Jupiter zich er bij 
Homerus op beroemt, aan zijn ketting alle goden naar zich toe te kunnen 
trekken. Vandaar dat de verwijdering van de senaat onder Caesar, de 
instelling van nieuwe banen en ambten niet gebeurde om de rechts-pleging te 
vernieuwen maar om de tirannie te bevestigen. Kortom, het komt door de 
gunstelingenregering en de winstaandelen bij de tirannen zo ver, dat er 

Étienne de la Boétie   uiteindelijk evenveel mensen zijn die de tirannie nut lijkt te brengen als  
                        die welke van de vrijheid houden’.80 

                                                 
80 ‘Immer waren es fünf oder sechs Vertraute, denen er folgte, die sich an ihn heranmachten oder die er zu 
Spießgesellen seiner Grausamkeiten berief, zu Gefährten seiner Vergnügungen, als Kuppler seiner Lüste und 
Teilhaber an seinen Räubereien. Diese sechs richten ihren Führer so gut ab, daß er nicht nur in eigener Sache 
Übles tut, sondern sich auch noch mit ihren Schandtaten vergesellschaften muß. Diese sechs haben ihrer 
sechshundert, die unter ihnen schmarotzen, und sie machen die sechshundert zu dem, was sie selbst für den 
Tyrannen bedeuten. Diese sechshundert haben wieder sechstausend unter sich, die sie in Amt und Würde 
erhoben haben, denen sie die Regierung von Provinzen oder die Einnahme von Steuern anvertrauen ließen, 
damit sie für ihre Habgier und Grausamkeit bereit stehen und sie auch auf Befehl gleich ausführen und auch 
sonst soviel Übles tun, daß sie sich nur unter deren Schutz halten und nur von ihnen gedeckt der Strafe des 
Gesetzes entgehen können. Gewaltig ist das Gefolge hinterdrein, und wer den ganzen Faden abspulen wollte, 
fände nicht nur die sechstausend, sondern hunderttausend und Millionen mit diesem Stricke am Tyrannen 
hängen, der ihn so benutzt, wie Jupiter beim Homer sich rühmt, an seiner Kette alle Götter zu sich 
heraufzuziehen zu können. Daher geschah die Erweiterung des Senats unter Caesar, die Einrichtung neuer 
Stellen und Ämter, nicht um die Rechtspflege zu erneuern, sondern um die Tyrannei zu befestigen. Kurz, es 
kommt durch die Günstlingswirtschaft und die Gewinnbeteiligung bei den Tyrannen so weit, daß es schließlich 
fast ebensoviel Menschen gibt, denen die Tyrannei Nutzen zu bringen scheint, wie solche, die die Freiheit 
lieben’. De la Boétie, Von der freiwilligen Knechtschaft, pp. 81-83. 
De actualiteit klinkt bijna als een eerbetoon aan De la Boétie in: Rutger van der Hoeven, ‘(G)een frisse wind 
door Afrika. Democratie lijkt ook niet de oplossing’ (De Groene Amsterdammer, 21 april 2011, pp. 14-15), 
waarin Robert Rotberg, emeritus hoogleraar en onderzoeksdirecteur aan Harvard wordt geciteerd. Ook hij heeft 
lang diverse theorieën gehanteerd die moesten verklaren waarom Afrikaanse landen vastzaten in hun 
ontwikkeling, maar is daarvan teruggekomen en kwam tot de conclusie dat menselijk handelen de essentiële 
verklaring is. ‘In verhalen over Afrika wordt slecht bestuur vaak uitgelegd als een vorm van etnische politiek: 
een leider wordt dan voorgesteld als voorman van een bepaald volk, die alleen de belangen van dat volk dient. 
Als hij uit het paleis wordt gejaagd, neemt een ander volk het over. Maar dat beeld is vals, meent Rotberg: 
“Tribale en etnische patronage wordt enorm overschat. De meeste heersers dienen alleen hun eigen belangen 
en die van een kleine groep mensen om hen heen. Als ze niet om het landsbelang geven, dan geven ze ook 
vrijwel nooit om het belang van hun groep. Slecht bestuur ligt aan de pathologie van slecht leiderschap, niet 
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Het is onthutsend voor de geschiedenis van de mens dat een van haar grootste en meest 
structurele problemen zo relatief eenvoudig in elkaar zou zitten. Dat het structureel is en 
‘vooruitgang’ een bedenkelijk paradigma is, bewijst de Twintigste Eeuw – vier eeuwen na 
De la Boétie: de eeuw van tirannen en dictators, van wereldoorlogen en massaslachtingen. 
‘Deze bitterste van alle eeuwen’ noemde Huizinga haar, toen de eeuw nog maar halverwege 
was.81 Vijftien en vijfendertig miljoen mensen kwamen om in respectievelijk de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast wordt het aantal slachtoffers van de communistische, 
nazistische en nationalistische terreurregimes geschat op zo’n honderd miljoen mensen. Het 
is een kleinigheid – en verre van compleet – om twee elftallen met dictators en tirannen uit 
die eeuw samen te stellen, waarvan er slechts enkele in de negentiende eeuw zijn geboren.82 

Alleen Noord-Amerika en Australië zijn ervan gevrijwaard,83 de overige continenten zijn 
erdoor geteisterd. Massa en Macht is ons grootste probleem, want er is geen enkel natuur-
geweld dat tot nog toe zulke rampzalige consequenties heeft gehad, zelfs ziekten niet.84 
‘Waar zijn degenen die komen om de massa’s te dienen – niet om ze voor hun eigen 
ambities te gebruiken?’ verzuchtte Kropotkin eind negentiende eeuw.85 

De la Boétie schreef zijn opvattingen enkele decennia voordat de Nederlanden met 
veel omhaal van woorden aan hun koning duidelijk maakten, zich in eerste instantie te 
verzetten tegen de slechte raadgevers, niet tegen een slechte koning; een standaardrecept 
trouwens, dat ook bij De la Boétie naar voren komt. Het was daarna een hele stap, zonder 
precedent, om ook daadwerkelijk het vertrouwen in en de banden met de koning op te 
zeggen. Dat tekent hoe ‘revolutionair’ De la Boétie’s tekst indertijd was, die uiteindelijk nog 
veel verstrekkender consequenties impliceerde dan het ‘eenvoudig’ afzweren van een 
koning. 

In de negentiende eeuw zijn die opvattingen intussen wat verder doorgedrongen bij de 
vrijheidslievende geesten. Zo is De la Boétie’s centrale idee dezelfde als die van Multatuli’s 
axioma bij Idee 355 uit 1872:86 ‘Tyrannen worden door slaven gemaakt, en gelovers lokken 
bedrog uit’, of dat van de ‘negentiende-eeuwse De la Boétie’, de anarchist Anselme 
Bellegarrigue87 die in de Almanach de la vile multitude van 1851 de pregnante formulering 
bezigde ‘Er zijn geen tirannen, er zijn alleen maar slaven’. En Lincoln benaderde het van de 

                                                                                                                                                     
aan tribale scheidingen. Landen die het goed doen, hebben één ding gemeen: leiders die besloten voor het 
landsbelang te werken”.’ (mijn curs.) 
81 J. Huizinga, Geschonden wereld, p. 1. 
82 Idi Amin (Dada)(*1925), Hafez al Assad (1930), Fulgenico Batista (1901), Zine Ben Ali (1936), Jean 
Bokassa (1921), Nicolae Ceausescu (1918), François Duvalier/Papa Doc (1907) en zoonlief Jean-Claude 
Duvalier/Baby Doc (1951), Francisco Franco (1892), Hassan II (1929), Adolf Hitler (1889), Enver Hoxha 
(1908), Saddam Hoessein (1937), Muamar Kadhafi (1942), Ruhollah Khomeiny (1900), Kim Il Sung (1912) en 
zoonlief Kim Jong Il (1941), Mao Tse Toeng/Zedong (1893), Ferdinand Marcos (1917), Sese Seko (Joseph) 
Mobutu (1930), Robert Mugabe (1924), Hosni Mubarak (1928), Benito Mussolini (1883), Mohammed Reza 
Pahlavi (1919), Augusto Pinochet Ugarte (1915), Pol Pot/Saloth Sar (1926), Antonio Salazar (1889), Thojib 
Soeharto (1921) en Josef Stalin/ Dzjoegasjvili (1879). 
83 Zij het dat Indianen en Aboriginals dit anders zullen hebben ervaren. 
84 Zie ook Abram de Swaan, Bakens in niemandsland. Opstellen over massaal geweld (Bert Bakker, 
Amsterdam 2007), waarin het geweld van de staat, identificatie en desidentificatie, civilisatie-, dysciviliserings- 
en deciviliseringsprocessen ter sprake komen, en de massale mensenvernietiging door de staat, de democide, in 
de 20e eeuw (o.a. aan de hand van J. Rummel, Statistics of Democide, 1999). 
85 ‘Where are those who will come to serve the masses – not to utilize them for their own ambitions?’. Peter 
Kropotkin, Memoir of a Revolutionist (Grove Press, New York 1970 [1899]), p. 278.  
86 Multatuli, Volledig Werk, 2 (Van Oorschot, Amsterdam 1973), Aantekening bij Idee 355, p. 713.  
87 Er is weinig bekend over hem. Vermoedelijk geboren tussen 1820 en 1825. Rond 1855 moet hij naar 
Midden-Amerika zijn vertrokken, waar hij spoorloos is verdwenen. 
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andere kant, toen hij in wezen hetzelfde beweerde: ‘you can’t fool all the people all of the 
time’.88 
 Pakken we de draad weer op bij Machiavelli,89 dan blijkt dat hij via Montesquieu’s De 
l’esprit des lois uit 1748 een van de grondslagen vormt van de Amerikaanse samenleving. 
Montesquieu wordt door de Founding Fathers, de grondleggers van de Amerikaanse 
republiek en democratie, echter niet zonder meer gebruikt: zijn ideeën worden toegepast naar 
het de grondleggers uitkomt, waarbij welstands- en bezitscriteria een grote rol spelen:90 

‘Ongetwijfeld bestaat deze “ordelijke” Montesquieu, zelfs al lijkt er iets 
teveel schaduw van J.S. Mill over hem te liggen, maar Montesquieu’s eigen 
welwillende lezing van Machiavelli over de Romeinse massa wijst op een 
andere, veel minder ordelijke Montesquieu, die de onstuimigheid van het volk 
bewondert als een waarborg voor vrijheid en als middel om corrupte besturen 
regelmatig naar de zuiverheid van hun eerste republikeinse principes te laten 
terugkeren’.91 Het begrip dat Montesquieu, in navolging van Machiavelli, had  

Montesquieu       voor de massa die uiteindelijk een min of meer controlerende taak van het 
bestuur heeft en verstarring moet voorkomen, ontbreekt grotendeels in de ‘Federalist Papers’, 
waaruit een duidelijke massa-angst spreekt. In die ‘Papers’-opvattingen is een dubbelhartige 
houding ten opzichte van Montesquieu te ontwaren: de ‘mob’ is bruikbaar in revolutionaire 
situaties, maar daarna moet het wel afgelopen zijn met haar invloed. Montesquieu 
daarentegen ziet de massa als een permanente noodzaak. Het ontstaan van enorme massa’s in 
de Verenigde Staten heeft men bewust proberen te voorkomen door de individuele staten 
daarop te laten reageren, waarbij de federale overheid – en dus de andere staten – te hulp kan 
worden geroepen als de situatie echt uit de hand dreigt te lopen.  
 Het heeft – ook in het verleden – structureel kennelijk een grotere prioriteit om 
oproerige massa’s te onderdrukken dan om te voorkomen dat ze ontstaan. Dat dit beleid 
indruist tegen het eigenbelang dat de gevestigde orde zou moeten hebben bij het aanpakken 
van de oorzaken van opstanden, maakt de zaak alleen maar onbegrijpelijker. Denk bijvoor-
beeld aan de vele slachtoffers en enorme kosten die de Los Angeles-(rassen)rellen in 1965 en 
nog eens in 1992 met zich meebrachten. Kennelijk is men de constatering, de waarschuwing, 
uit 1835 van de buitengewoon scherpzinnige waarnemer Alexis de Tocqueville vergeten: 
‘Het volk is in de gemeente zoals overal de bron van de sociale bevoegdheden, maar nergens 
oefent het zijn macht direct uit. In Amerika is het volk een meester, die men tot de uiterste 
grenzen van het mogelijke tegemoet moet komen’.92  
                                                 
88 ‘You may fool all the people some of the time; you can even fool some of the people all the time; but you 
can’t fool all the people all the time.’  
89 Korte samenvatting van McClellands derde hoofdstuk, ‘The Crowd and Liberty’. 
90 Het was de historicus Charles Beard die in 1913 met zijn An Economic Interpretation of the Constitution de 
nodige opschudding verwekte door niet de ideële maar de economische belangen van de Founding Fathers te 
ontrafelen. ‘Een kleine groep doortastende lieden had -zonder duidelijk mandaat- het initiatief genomen een 
nieuwe grondwet te ontwerpen, die het centraal gezag ruime bevoegdheden moest verlenen en het bezit 
omgeven met waterdichte garanties’. A. Lammers, ‘Charles A. Beard (1874-1948)’, in: A. Huussen Jr. e.a., 
Historici van de twintigste eeuw (Het Spectrum/Intermediair, Utrecht 1981) p. 114. 
91 ‘No doubt this ‘orderly’ Montesquieu exists, even if there seems to be a shade too much of J.S. Mill about 
him, but Montesquieu’s own sympathetic reading of Machiavelli on the Roman crowd points to another, much 
less orderly, Montesquieu, who admires the turbulence of the people as a safeguard for liberty and as a means 
of periodically returning corrupted popular governments to the purity of their republican first principles’. 
McClelland, The Crowd and the Mob, p. 83-84. 
92 ‘Das Volk ist in der Gemeinde wie überall die Quelle der sozialen Befugnisse, aber nirgends übt es seine 
Macht unmittelbar aus. In Amerika ist das Volk ein Herr, dem man bis zu den äußersten Grenzen des 
Möglichen entgegenkommen mußte’. A. de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika. I. 1835, II. 1840. 
(Aus dem Französischen neu übertr. v. Hans Zbinden. Manesse Verlag, Zürich 1987) I, p. 92-93. Dat ‘volk’ is 
nu blank én gekleurd. (‘Dans la commune comme partout ailleurs, le peuple est la source des pouvoirs sociaux, 
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De tweeduizendjarige periode van Oudheid tot en met Middeleeuwen kan voor de massa  
(= m) schematisch zo weergegeven worden, waaruit blijkt dat ze alle rollen kan spelen: 
 

SUBJECT          OBJECT  
 

passief    Grieks bestuur        Middeleeuwse pest 
(m = manipulerend)      (m = slachtoffer) 
 

actief     Middeleeuwse kruistochten    Romeinse spelen 
(m = dader)        (m = gemanipuleerd)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
mais nulle part il n’exerce sa puissance plus immédiatement. Le peuple, en Amérique, est un maître auquel il a 
fallu complaire jusqu’aux dernières limites du possible. (Alexis de Tocqueville (1835), De la democratie en 
Amérique, Première partie, p. 57; Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt. Dans le cadre de la collection: 
“Les classiques des sciences sociales” Site web: 
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html.  
Op p. 87 schrijft hij: ‘Das Volk beherrscht die amerikanische politische Welt wie Gott das All’. (‘Le peuple 
règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l’univers’; id., p. 53) 
En over het ‘plebs’ weet Tocqueville in algemene termen te formuleren dat jaloezie kennelijk haar grootste 
drijfveer is (p. 40-41): ‘Bei gebildeten Völkern rührt die Grobheit des gemeinen Volkes nicht nur davon her, 
daß es unwissend und arm ist, sondern daß es als solches täglich mit reichen Menschen in Berührung steht. Der 
Anblick ihres Unglücks und ihrer Schwäche, der jeden Tag den Gegensatz zum Glück und zur Macht einiger 
ihrer Nächsten deutlich werden läßt, erregt in ihren Herzen Zorn und Furcht zugleich; das Gefühl ihrer 
Unterlegenheit und ihrer Abhängigkeit reizt und demütigt sie. Dieser Seelenzustand spiegelt sich in ihren Sitten 
wie auch in ihrer Sprache; sie sind unverschämt und gemein zugleich. Die Richtigkeit dieser Feststellung läßt 
sich durch Beobachtung leicht nachweisen. Das Volk ist in aristokratischen Ländern gröber als überall sonst 
und gröber in den reichen Städten als auf dem Lande’. (‘La grossièreté des hommes du peuple, dans les pays 
policés, ne vient pas seulement de ce qu’ils sont ignorants et pauvres, mais de ce qu’étant tels, ils se trouvent 
journellement en contact avec des hommes éclairés et riches. La vue de leur infortune et de leur faiblesse, qui 
vient chaque jour contraster avec le bonheur et la puissance de quelques-uns de leurs semblables, excite en 
même temps dans leur coeur de la colère et de la crainte; le sentiment de leur infériorité et de leur dépendance 
les irrite et les humilie. Cet état intérieur de l’âme se reproduit dans leurs moeurs, ainsi que dans leur langage, 
ils sont tout à la fois insolents et bas. La vérité de ceci se prouve aisément par l’observation. Le peuple est plus 
grossier dans les pays aristocratiques que partout ailleurs, dans les cités opulentes que dans les campagnes.’ (p. 
24) Zoals ook de millenaristen in de middeleeuwse stad de grootste sociale verschillen zagen; zie voorgaande. 
Als deze laatste constatering juist is, zou generatiegenoot Marx vermoedelijk met een andere verklaring zijn 
gekomen. Nietzsche echter zou dit ressentiment later als levenswil van de zwakken, de slaven, omschrijven. En 
Menno ter Braak zag het, in navolging van Nietzsche, als een soort massa-motor. Voor Canetti zijn het 
omkeringsmassa’s die zich van de angels willen ontdoen.  
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Canetti en de klassieken  
 

‘Zo is Canetti, naast al het andere dat hij ons heeft gegeven, ook een 
schakel gebleken in de voortzetting van de beste Griekse tradities’.  
(Johan Polak)93

 
 

Weliswaar zijn Babyloniërs, Assyriërs en Egyptenaren beduidend ouder en hebben ook zij 
de nodige artefacten en concepten aan ons nagelaten, maar vooral de Grieken en Romeinen 
gelden nog steeds als de grondleggers van de westerse beschaving – en van het denken.94 

Canetti grijpt graag terug op de presocratici en de oude chinezen, dus op meer dan 
tweeënhalve  millennia oude teksten.95 Niet zo expliciet in M&M maar meer in zijn 
algemene denken, wat blijkt uit de veelvuldige Aantekeningen daarover. Dat heeft, lijkt me, 
tenminste twee – lapidair geformuleerde – redenen: ten eerste omdat er een impliciet massa- 
en machtsdenken is te ontwaren in de gedachten en stelsels vanaf Plato (waarmee hij 
moeilijk uit de voeten kan), en ten tweede omdat de mens centraal kwam te staan vanaf de 
socratische denkers en het impliciete natuurdenken naar de achtergrond werd gedreven. 
Beide ontwikkelingen vormen niet zo’n  gezonde heldere basis voor de analyse van de massa 
en van de macht; ze bevestigen alleen hoe alles is moeten groeien (vgl. Nietzsche). 
 De Griekse filosofen waren doende een begrippenapparaat en een mores te 
ontwikkelen. Dat is merkbaar aan Plato’s aftastende, wijdlopige stijl die dan ook bol staat 
van de sofismen, a-priori’s, cirkelredeneringen en manipulerende metaforen. Dit zal een van 
de redenen zijn voor Canetti’s opmerking ‘Plato als het toppunt van babbelzucht. De 
bondigheid van de Chinezen’.96 Inhoudelijk van meer belang is zijn verzuchting ‘Hoeveel 
eeuwen zullen nog bij Plato uit plunderen gaan!’97 Want dat is natuurlijk als compacte 
formulering bedoeld, met eenzelfde strekking als de klacht van Canetti’s generatiegenoot 
Karl Popper (1902-1994) dat Hegel min of meer de peetvader van alle moderne dictaturen 
is.98 G.W.F. Hegel (1770-1831), die zich weer beriep op Plato en waarover Canetti ook 
weinig goeds te melden heeft, was feitelijk in dienst van Pruisen en dus geen onafhankelijk 
filosoof.99 Daarmee was hij de bête noire van Schopenhauer, de vrije, universele en 
kosmopoliete filosoof – wél gewaardeerd door Canetti.100 En Schopenhauer leunde evenals 

                                                 
93 Vgl. Johan Polak, ‘Canetti en de klassieken’, in: Bzzlletin 181/182, nov. 1990, pp. 65-69. 
94 Gegevens uit die oudste culturen komen overigens incidenteel ook ter sprake in M&M, en over het 
Gilgamesj-epos was hij al op jonge leeftijd erg enthousiast, zoals uit zijn autobiografie blijkt.  
95 Wilhelm Capelle’s klassieker uit de jaren dertig (Die Vorsokratiker. Kröner KTA 119, Stuttgart 1968) geeft 
een overzicht van onder anderen Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Empedokles, Anaxagoras, Leukippos, 
Demokritus. Confucius, Lao Tse en consorten komen in hoofdstuk VI aan de orde.    
96 Pantheon (1960), p. 37 (EC-W, V, 144); ‘Plato als Hochzeit der Rede. Die Kürze der Chinesen’. Wat 
overigens ook vertaald kan worden als ‘Plato als bloeitijd van het gesprek’, waarmee het beduidend minder 
denunciërend wordt. 
97 Vliegenpijn, p. 22 (EC-W, V, 27).  
98 Hegel speelt een hoofdrol in het tweede deel van Poppers De open samenleving en haar vijanden 
(Lemniscaat, Rotterdam 2007; The open society and its enemies, 1995 [1945]; vert. H. Daalder & S. Van 
Luchene). Op p. 266: ‘Hegels succes was het begin van het “tijdperk van de oneerlijkheid” (Schopenhauer) en 
van het “tijdperk van de onverantwoordelijkheid” (K. Heiden), eerst van intellectuele onverantwoordelijkheid, 
en later, als een van de gevolgen daarvan, van morele onverantwoordelijkheid, van een nieuw tijdperk dat werd 
beheerst door de magie van hoogdravende woorden en de macht van het jargon’.   
99 Een van de vele verwijten van Schopenhauer aan Hegels adres. 
100 Aan Hegel wijdt hij een negental negatief getoonzette aantekeningen; Schopenhauer komt er in evenveel 
notities veel gunstiger af, alleen verwijt Canetti hem dat hij zegt ‘dat de natuur niet liegt’. Maar volgens hem 
‘liegt de natuur onmetelijk, het liegen hebben wij van haar en niets is natuurlijker dan juist de leugen’. (EC-W, 
V, 320). Het antwoord op deze paradox lijkt me dat Schopenhauer naar de natuur kijkt en Canetti in de natuur. 
Nietzsche deed er nog een schep bovenop: ‘…daß die Lüge – und nicht die Wahrheit – göttlich ist’. (Werke, III, 
p. 918 (‘Nachlass 80er Jahre’)). 
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Canetti juist graag op presocratici en oosterse denkers, die het accent legden op de mens als 
onderdeel van de natuur, niet als centrum van de wereld, waarmee Socrates, ‘bij Plato tot een 
soort koning van de vraag gekroond’,101 pionierde. In zoverre zit er dus een consequente lijn 
in Canetti’s voor- en afkeuren: de basis van de westerse samenleving staat in wezen steeds 
ter discussie.102 Als logische consequentie volgt daaruit zijn kritische houding tegenover de 
wetenschap, grotendeels een westerse vinding. En dus is ook de massawetenschap te licht 
bevonden op zijn cultuurbascule. 
 In het eerste deel van M&M (hoofdstukken I tot en met IV) dat de massa en de meute 
behandelt – centraal thema hier – komen de klassieken, in casu de Grieken en Romeinen 
weinig voor en wordt er niet rechtstreeks uit hun werken geput. Dit in tegenstelling tot de 
tweede helft van het boek waarin de macht wordt gefileerd en nogal wat aan hen is ontleend. 
Het opvallendst zijn de bespreking van Julius Caesar aan de hand van Plutarchus, het 
lijkenbanket van Domitianus uit Cassius Dio’s werk, uiteraard Flavius Josephus’ avonturen 
(centraal staand in M&M), Thucydides’ pestbeschrijving, en de geschiedenis van Proteus in 
de Odyssee.103 Etrusken, Egyptenaren, Skoptsen, Mongolen, Indiërs, Perzen en Afrikanen 
komen ook aan bod maar vallen niet zozeer onder de hier gezochte contemporaine 
‘klassieke’ auteurs. In de M&M-bibliografie104 zijn vijftien van die auteurs, historici, te 
ontwaren: vijf Grieken, negen Romeinen en een Jood. In chronologische volgorde komen uit 
Griekenland: Herodotus, Thucydides, Polybius, Plutarchus en Appianus.105 Uit Rome en 
omgeving: Livius, Tacitus, Suetonius, Cassius Dio, Tertullianus, Herodianus, Ammianus 
Marcellinus en Procopius106 – en tenslotte de Jood Flavius Josephus.107 De wortels van de 
westerse cultuur, gewaardeerd of niet,108 zijn dus goed vertegenwoordigd in M&M en 
vormen een stevig historisch fundament – steviger dan de destijds bestaande massastudies – 

                                                 
101 M&M, p. 327; EC-W, III, 341.  
102 Dat hij weinig van Nietzsche moet hebben lijkt hiermee in tegenspraak; in het hoofdstuk filosofie meer 
hierover. 
103 In M&M resp. p. 259-60; 262-63; 264-73; 308-11; 389-392 (EC-W, III, 271-72; 274-75; 276-85; 322-25; 406-
409). 
104 Samengesteld volgens drie criteria: werken waaraan citaten zijn ontleend; werken die voor de 
gedachteontwikkeling van de schrijver beslissend waren; enkele nieuwere werken die een goed overzicht geven 
van vreemde culturen. (M&M, p. 535; EC-W, III, 574). 
105 Grieken: Herodotus (485-±420 vC) met zijn Historiën; Thucydides (460-400 vC) de geschiedschrijver van 
de Peloponnesische Oorlog van Athene tegen Sparta; Polybius (203-120 vC) met zijn Wereldgeschiedenis, 
historiën van de opgang van Rome tot de 2e Punische Oorlog (200 vC); Plutarchus (46->120) met de Parallelle 
levens, de biografieën van Griekse en Romeinse beroemdheden; Appianus (95-165) over de Romeinse 
geschiedenis. 
106 Romeinen: Titus Livius (59 vC-17 nC) die de Geschiedenis van Rome vanaf de stichting in 753 vC schreef; 
Publius Cornelius Tacitus (56-117) die de Historiën (69-96) en Annalen/Jaarboeken (14-37 en 47-66) te boek 
stelde; Gaius Suetonius (69-140), de biograaf van De twaalf keizers; Cassius Dio (156-235), Romeins 
historicus van Griekse afkomst, over de Romeinse geschiedenis; Tertullianus (160-230), de kerkvader die De 
Spectaculis schreef en daarin kijkt naar de morele legitimiteit en de gevolgen voor Christenen die circus, 
theater of amfitheater bezoeken. Een moraalverhandeling in plaats van een historisch betoog; Herodianus (170-
240), Romein die in het Grieks een geschiedenis van het Keizerrijk sinds Marcus Aurelius schreef; Ammianus 
Marcellinus, Romeins historicus van Griekse afkomst. Geen titel genoemd, maar dit kan alleen de Res Gestae 
zijn; de Historiae Augustae Scriptores, waarschijnlijk eind 4e eeuw geschreven Romeinse biografische werken 
over de levens van Keizer Hadrianus tot en met Numerianus (117-284); Procopius (van Caesarea) (<500->562), 
Byzantijns dus Oostromeins historicus over de Geschiedenis van de Oorlogen die zich afspelen in de zesde 
eeuw. 
107 De Joodse Flavius Josephus (37-100) over de Geschiedenis van de Joodse Oorlog. Merkwaardig dat over 
deze auteur, waarmee Canetti zich toch intensief moet hebben beziggehouden, niets in de Aantekeningen is 
gezegd. 
108 Met bijvoorbeeld slavernij als gewoonste zaak van de wereld; nog maar goed anderhalve eeuw geleden 
afgeschaft. Dat moet een volslagen andere manier van denken betekend hebben. 
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voor Canetti’s eigenzinnige massa- en machtanalyses. Daar hoort wel een kanttekening bij: 
Canetti neemt de teksten nogal letterlijk – zo gebruikt hij ze voor zijn concepten en leiden ze 
als vanzelf tot bepaalde (impliciete) conclusies. Maar de Griekse zowel als de Romeinse 
geschiedschrijving had enkele doelstellingen (de latere uiteraard ook, maar daar gaat het nu 
niet om). ‘De bij de Romeinse geschiedschrijvers zo vaak voorkomende verzekering dat zij 
slechts de veritas zullen overleveren moet niet al te letterlijk worden opgevat, doch was ook 
op de eerste plaats bedoeld om het genre te onderscheiden van bijvoorbeeld retorica en epos, 
waarbij de veritas van het beschrevene niet tot de primaire doelstellingen behoorde’.109 
Waarom geen al te letterlijke veritas werd nagestreefd? Omdat opvoeding van lezers/ 
toehoorders en verdediging van de politiek van de staat (en de leiders) uitgangspunt vormde 
– samen te vatten als dienstbaarheid aan praktisch-politieke doeleinden. Daarbij had een 
aristocratisch standpunt lang de overhand en werden de gebeurtenissen niet zozeer naar 
innerlijke of oorzakelijke samenhang gerangschikt maar kroniek- dus jaarsgewijs. Het ietwat 
onmogelijke begrip veritas had dus een andere inbedding en een andere strekking; af en toe 
een korrel zout op de waarheid van toen zal die van ons nu goeddoen.   
 Net zoals over de Chinezen maakte Canetti levenslang aantekeningen over de Grieken 
en Romeinen. In De behouden tong heet een paragraaf al ‘Verleiding door de Grieken. 
School der mensenkennis’ – hij is dan nog geen veertien jaar oud. De rest van zijn leven 
becommentarieerde hij klassieke werken of liet er zijn gedachten over gaan: wat hebben de 
auteurs en hun teksten betekend. Naast diverse van de hiervoor genoemde figuren komen we 
in de Aantekeningen de namen tegen van Pythagoras, Seneca, Cato en Aristophanes, 
uiteraard Theophrastus en Vergilius, Empedokles en Democritus, Juvenalis, Eratosthenes en 
Parmenides. De eregalerij oogt betrekkelijk compleet als hier alle namen uit zijn Werke 
zouden worden opgenomen. Het tekent de grondigheid van zijn denken en tevens zijn 
historische bewustheid, ondanks de afkeer van geschiedschrijving en filosofie die hij 
regelmatig ventileert. De klassieken vormen duidelijk een inspiratiebron en Fundgrube, niet 
een uithangbord om zich achter te verschuilen of, zoals bijvoorbeeld bij vlagen in Goethe’s 
Faust, een gerespecteerde verzameling uit het verleden die het eigentijdse overwoekert.     
 Kijken we nog naar enkele figuren en historische omstandigheden die hier in het 
voorgaande zijn besproken, waarbij het begrip ‘klassieken’ ruimer wordt gehanteerd dan 
alleen voor mannen uit de Oudheid – ook de klassiekers van daarna vallen er nu onder.  
 Plato’s gememoreerde massa-afkeer is wel verklaarbaar, gezien wat de ervaring hem 
had geleerd: de gedwongen zelfmoord in 399 v.C. van zijn leermeester Socrates als 
uitvloeisel van de wil van de massa. Het is overigens wel de enige echte zwarte bladzijde 
genoemd in de tweehonderdjarige rol die de massa in de Atheense democratie heeft gespeeld 
– en voor de toekomst was het een ‘massa-meter’.110 Canetti is als gezegd niet erg op Plato 
gesteld; het concept van Aristoteles, die meent dat het juister is dat de massa de uitslag van 
staatszaken bepaalt dan dat een leidende minderheid dat beslist, zou hem beter hebben 
moeten bevallen.111 Maar daarover laat hij zich niet uit; hij ergert zich vooral aan de 
systeembouwer Aristoteles. Nee, geef hem maar de presocratici, maar die hebben in hun 
fragmentarische teksten weer nauwelijks iets gezegd over de massa. Voor de goede orde: 
Plato noch Aristoteles is in de MuM-bibliografie te traceren, en Socrates uiteraard niet. 

                                                 
109 Nuchelmans e.a., Woordenboek der Oudheid, III, 2549. 
110 Vgl. McClelland, The Crowd and the Mob, p. 43, en het verhalend betoog in Luciano de Crescenzo, 
Geschiedenis van de Griekse filosofie (Bert Bakker, Amsterdam 1991; Storia della filosofia greca, 1983; vert. 
Y. Boeke & P. Krone): ‘Socrates’, pp. 223-256.    
111 Vgl. noot 72. Zijn kritiek samengevat: ‘Men heeft respect voor mensen die zich op Plato beroepen. Daar 
zitten ook heel miserabele figuren tussen. Men keert zich verveeld af van mensen die “Aristoteles” zeggen. 
Heeft de wetenschap zo volkomen gefaald?’ (Slotsom (1992), p. 28-29; EC-W, V, 384). 
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 Van de genoemde Romeinen roept Publius Cornelius Tacitus niet in de eerste plaats 
massa- maar machtsassociaties op bij Canetti: ‘Ik had mij op Tacitus vastgelegd die ik in de 
tijd waarin ik mijn roman schreef las, hij dwong mij voorgoed de muil van de macht binnen. 
Toen ik heel jong Herodotus las, zette ik bij het verschijnsel macht weliswaar een 
vraagteken, maar het lag mij nog niet voortdurend aan het hart. Dat gebeurde door Tiberius 
[in de Annales, 1-6] van Tacitus’.112      
 

Dan de periode na de Oudheid. Over het typisch massale van de Volksverhuizingen is 
nauwelijks getheoretiseerd. Wel valt het op, dat de stelling die Canetti poneert over de 
Mongolen en hun razendsnelle veroveringen in de dertiende eeuw, naadloos aansluit op het 
gedrag van de Hunnen (Attila) in de vierde en vijfde eeuw. De Romeinse geschiedschrijver 
van Griekse afkomst, Ammianus Marcellinus (330-na 390) beschrijft namelijk niet alleen 
hun afzichtelijkheid en wreedheid, maar merkt ook op: ‘De Hunnen lijken wel vergroeid met 
hun paarden ... Zelfs om te eten of te drinken stappen ze niet af en ze slapen en dromen in 
alle rust voorovergebogen over de magere hals van hun rijdieren’.113 Zij hebben hun 
ontvangen bevelen dus net zo onmiddellijk kunnen doorgeven aan hun dieren als later de 
Mongolen (Dzjengis Khan) – en zij hebben evenzo kortstondig een groot rijk kunnen 
veroveren. Vergelijk Canetti’s tekst: ‘Het Mongoolse of Kirgiezenkind, dat zo vroeg leert 
rijden, heeft nu, vergeleken bij het kind van sedentaire en hogere culturen, een vrijheid van 
een heel speciale aard. Zodra het met paarden weet om te springen, kan het er alles aan 
doorgeven wat hem wordt bevolen. Zeer vroeg ontdoet het zich van de angels die – in veel 
geringere mate – ook bij zijn opvoeding horen. Het paard doet wat het kind wil voordat enig 
mens doet wat het wil. Het went aan deze gehoorzaamheid, en het leeft zo gemakkelijker, 
maar het verwacht later van overwonnen volkeren hetzelfde, een totale fysieke 
onderwerping’.114 De Mongolen en naar analogie ook de Hunnen: de omgang met hun 
paarden als verklaring voor hun razendsnelle uitbreiding tot een wereldrijk – en een even zo 
snel verval. Het is ten minste een originele invalshoek van Canetti te noemen.  
 Als enkele decennia na de Kruistochten de pest over Europa raast, vormen de 
bewoners zo rond 1350 in volslagen chaos de ene helft van de dubbelmassa’s die Canetti 
omschrijft: de levenden en de doden. Ruim éénderde van de Europese bevolking kwam om. 
Paniekmassa’s hier – dodenmassa’s daar. En ook de onzichtbare massa’s in het geloof 
komen ter sprake: ‘De christelijke middeleeuwen hebben zich in ernst beziggehouden met 
het aantal duivels’.115 Waarna Caesarius van Heisterbachs (±1180-±1240) teksten volgen 
over middeleeuwse duivels die de zielen in de kerk aanvielen. In de negentiende eeuw zijn 
die onzichtbare maar opdringerige massa’s aangepast aan de tijd: dan zijn het de bacillen die 
het lichaam aanvallen. Zij hebben zich, net als de samenleving, in enkele eeuwen ontwikkeld 
van gelovig naar biologisch, van religieus naar medisch.116   
 

Canetti begon pas enkele jaren voordat hij MuM voltooide aan een systematische 
Machiavelli-studie, waarover hij opmerkt: 

‘Ik heb me vandaag lang in Machiavelli verdiept. Voor het eerst weet hij me echt te 
boeien. Ik lees hem onbewogen en niet erg verbitterd. Het valt me op dat hij de macht 
op dezelfde manier onderzoekt als ik de massa. Hij richt zijn blik volkomen 

                                                 
112 Geheime hart (1985), p. 177 (EC-W, IV, 533). 
113 Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa, p. 22. 
114 M&M, p. 360; EC-W, III, 375.  
115 M&M, p. 47; EC-W, III, 49. 
116 En over de rol van de kerk bij het in toom houden van de massa schrijft McClelland (The Crowd and the 
Mob, p. 69-70) op basis van de korte paragraaf die in MuM aan de RK kerk is gewijd en geeft daarmee een 
mooi voorbeeld van de bruikbaarheid, toepasbaarheid en interpretabiliteit van Canetti’s ideeën.  



61  

onbevooroordeeld op zijn onderwerp. Zijn ideeën komen voort uit zijn persoonlijke 
ervaring met machthebbers en uit wat hij gelezen heeft. Dat kan ik mutatis mutandis 
over mijzelf zeggen. Zoals iedereen in onze tijd heb ik met zeer verschillende massa’s 
ervaring opgedaan en door onophoudelijk te lezen probeer ik me een voorstelling van 
verre en voorbije massa’s te maken. Ik moet veel meer lezen dan hij, zijn verleden is 
de klassieke oudheid, Rome vooral, mijn verleden is elke tijd waarover ook maar iets 
bekend is. Maar ik geloof dat we op dezelfde manier lezen: verstrooid en geconcen-
treerd tegelijk, de overeenkomstige verschijnselen overal vandaan halend’.117  

Canetti zegt meerdere dingen met deze tekst. Hij geeft de lezer een klein kijkje in zijn 
werkwijze en laat tevens zien nauwelijks geraakt te zijn door Machiavelli’s teksten over de 
massa – zoals hij dat bij vrijwel alle auteurs achterwege laat. Bovendien suggereert zijn 
notitie een bijna vanzelfsprekende gelijkstelling van zichzelf met Machiavelli. Zijn boek was 
toen nog niet eens af. Zelfvertrouwen kan hem onmogelijk ontzegd worden.  
Nog maar zeven jaar eerder luidde zijn oordeel anders over Machiavelli. Nadat hij Thomas 
Hobbes (1588-1679)118 heeft aangeprezen als de belangrijkste auteur voor hem op dat 
moment, zegt hij:  

‘Machiavelli, van wie zoveel ophef wordt gemaakt, is ternauwernood als de ene helft, 
de klassieke helft van Hobbes. Thucydides was voor hem wat Livius voor de laatst-
genoemde was. Van godsdiensten heeft Machiavelli, die met kardinalen omging, in 
het geheel niets begrepen. De ervaring der godsdienstige massabewegingen en 
oorlogen in de ruim honderd jaar tussen hem en Hobbes kon hij zich niet meer te 
nutte maken. Sinds Hobbes heeft het nog slechts historische betekenis om zich in 
Machiavelli te verdiepen’.119  

Desondanks is het complete werk van Machiavelli in de literatuurlijst van MuM opgenomen 
en schittert Hobbes door afwezigheid, en dat terwijl hij Leviathan (1651) een boek uit zijn 
‘denkbijbel’ noemde: ‘mijn verzameling der belangrijkste boeken – en daaronder versta ik in 
het bijzonder de boeken van mijn tegenstanders’.120 Af en toe zijn Canetti’s wegen ondoor-
grondelijk, temeer daar hij Machiavelli toch nauwelijks als een ‘tegenstander’ kan zien, voor 
zover het diens massa-opvattingen betreft. Van het cynisme, pragmatisme, realisme, 
conformisme of welk ander -isme dan ook waarmee men Machiavelli in de loop der eeuwen 
heeft trachten te typeren, is in MuM in wezen een veelvoud te vinden, juist omdat Canetti de 
macht blootlegt en in haar meest pregnante vormen beschrijft – en verafschuwt. De massa 
daarentegen komt er bij hem beter af dan bij Machiavelli, niet alleen omdat we inmiddels 
bijna een half millennium verder zijn en de opvattingen en inzichten zich hebben kunnen 
verdiepen, maar ook omdat de betrekkelijke onverschilligheid van Machiavelli tegenover de 
massa (macht was zijn centrale thema, niet de massa) een pendant vindt in Canetti’s houding 
van neutraliteit, eventueel van welwillendheid en in ieder geval van begrip. Wat een 
verschijnsel is bij de een, is een essentie bij de ander. Viereneenhalve eeuw later kan aan 
Canetti het predikaat ‘Nietzsche van de massa’ worden gegeven: ‘Dat markeert de 
Nietzscheaanse grondcoördinaten van Canetti’s massatheorie: dat hij de “dionysische massa” 
(Nietzsche) als bevrijding van de grenzen van het individu ziet’.121 

                                                 
117 Pantheon (1956), p. 10 (EC-W, V, 119). 
118 Diens uitgangspunten, o.a: ‘denken is rekenen’, ‘bellum omnium contra omnes’, verdragstheorie 
burger/heerser. 
119 Wat de mens betreft (1949), p. 152 (EC-W, IV, 156). 
120 Wat de mens betreft (1949), p. 153 (EC-W, IV, 156). 
121 ‘Das markiert die nietzscheanischen Grundkoordinaten von Canettis Massentheorie: daß er die ‘dionysische 
Masse’ (Nietzsche) als Befreiung von den Grenzen des Individuums sieht’. Chr. Menke, ‘Die Kunst des 
Fallens. Canettis Politik der Erkenntnis’, in: M. Krüger (Hg.), Einladung zur Verwandlung (1995), p. 55. 
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 De gememoreerde Etienne de la Boétie is niet in de M&M-literatuurlijst te vinden en 
ook elders in Canetti’s werk is hij niet te traceren.122 De pregnante en opstandige tekst van 
de zeer jeugdige auteur beslaat maar zo’n dertig pagina’s, dus in de omvang kan geen 
belemmering voor opname worden gezien. Waarin dan? Een té verwante ziel voor Canetti, 
de intellectuele Einzelgänger? Of was hij té vanzelfsprekend om opgenomen te worden? Of 
is hij over het hoofd gezien? Het kan ook zijn dat Canetti vooral oog had voor ideeën over 
massa’s zonder leider, waardoor De la Boétie niet zo in zijn concepten paste. Hoe dan ook, 
tot op de dag van vandaag spreekt het werk van de jonggestorven magistraat tot de 
verbeelding. En al maakte hij niet altijd een scherp onderscheid tussen tiranniek en wettelijk 
gezag (zijn vrijheidsdrang is de grote drijfveer tot dit geschrift, dat in zijn tijd dan ook 
behoorlijk uit de toon viel, vandaar de verlate en anonieme publicatie); zo fundamenteel was 
de zaak nog niet eerder benaderd. Zo zegt de massa de macht haar macht op, vreedzaam. We 
hoeven slechts aan de revolutionaire facetten en de bijbehorende commotie rond de Apologie 
van Willem van Oranje en de Plakkaat van Verlatinghe123 van de Staten Generaal en de 
verbijstering van Filips II daarover in 1581 te denken om ons te realiseren hoe ingrijpend de 
idee van het opzeggen van de bestaande machtsverhoudingen uitwerkte in de sociaal-
politieke context. Eén term is overigens opvallend anders in de Servitude volontaire dan in 
MuM, namelijk wanneer De la Boétie schrijft: ‘… hoe weinig men de gunst van een slechte 
heer kan vertrouwen, en waarlijk, welke vriendschap zal men dan van iemand hopen, wiens 
hart zo verhard is, dat hij zijn eigen land haat, alleen omdat het hem gehoorzaamt, en die uit 
zelfvernietigingsdrang zichzelf en zijn rijk te gronde richt?’124       
 Het zelfvernietigende aspect waarvan hier sprake is, heet bij Canetti juist het tegen-
gestelde (maar met dezelfde gevolgen): de overlevingsdrift, ten koste desnoods van alles en 
iedereen. En er is nog iets, waarin Canetti’s uitgangspunt fundamenteel afwijkt van dat van 
De la Boétie (en van de Chinezen trouwens ook). Als laatstgenoemde schrijft: ‘Allereerst is 
het, zoals ik denk, boven elke twijfel verheven dat we in het leven volgens de natuur en haar 
leer natuurlijkerwijs onze ouders zouden moeten gehoorzamen, en aan het verstand onder-
worpen zijn, maar niemands knecht zouden moeten zijn’,125 blijkt hieruit dat hij stilzwijgend 

                                                 
122 Wel veel verwijzingen naar Montaigne overigens. 
123 Dat opent met de revolutionaire tekst: ‘Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van 
Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast 
ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d’ondersaten niet en sijn van Godt 
geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht 
of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d’ondersaten wille, sonder 
dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te 
hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deslve te 
bewaren. En so wanneer hy sulx niet en doet, maer in stede van zijne ondersaten te beschermen, deselve soeckt 
te verdrucken, t’overlasten, heure oude vryheyt, privilegien ende oude herkomen te benemen, ende heur te 
gebieden ende gebruycken als slaven, moet ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran ende voor 
sulx nae recht ende redene magh ten minsten van zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van 
den lande, voor egheen Prince meer bekent, maer verlaeten ende een ander in zijn stede tot beschermenisse van 
henlieden voor overhooft sonder misbruycken ghecosen werden’. 
(http://webh01.ua.ac.be/storme/verlating.html) (mijn curs. van de rolomkering van de bestaande verhoudingen 
en opvattingen. De Plakkaat was niet voor niets een oerbron voor andere revoluties). 
124 ‘...wie wenig man der Gunst eines schlechten Herrn trauen darf, und wahrhaftig, welche Freundschaft sollte 
man denn von einen erhoffen, dessen Herz so verhärtet ist, daß er sein eigenes Land haßt, nur weil es ihm 
gehorcht, und der aus selbstzerstörerischem Trieb [s’appauvrit lui-même] sich und sein Reich zugrunde 
richtet?’. De la Boétie, Von der freiwilligen Knechtschaft, p. 89 (mijn curs.). 
125 ‘Zum ersten steht es, wie ich glaube, außer allem Zweifel, daß wir bei einem Leben nach dem Rechte der 
Natur und ihren Lehren naturgemäß unseren Eltern gehorchen würden, und der Vernunft unterworfen, aber 
niemandes Knecht wären’. De la Boétie, Von der freiwilligen Knechtschaft, p. 47 (mijn curs.). De ouderlijke 
zeggenschap komt hier in het hoofdstuk over China nader aan bod. 



63  

van een harmoniemodel uitgaat in de opvoeding. Dit is bij Canetti tegengesteld: hij ziet een 
conflictmodel in het grootbrengen van kroost, waarbij de opvoeder de angels kan kwijtraken 
die de vorige generatie in hemzelf heeft achtergelaten; zo houdt de kringloop zich in stand. 
Gezien de veelvuldig terugkerende patronen in de elkaar opvolgende generaties, lijkt deze 
eigengereide stelling niet ver bezijden de waarheid. 
 

Enkele van de belangrijkste uitgangspunten zijn intussen toegelicht: het gegeven dat over de 
massa in het algemeen voornamelijk in negatieve termen is gedacht, gesproken en 
geschreven. Maar tegelijk de keerzijde daarvan, namelijk dat er ook uitzonderingen waren op 
die regel – wat eveneens geldt voor het Chinese massa-denken (zie VI). Het idee dat je zelf 
onderdeel van een massa kunt zijn en dit ook zo hebt ervaren, zonder scrupules, maakt 
Canetti wel bijzonder ten opzichte van mogelijke voorlopers.126 Hij is er niet op uit om die, 
voor zover het bronnen zijn, te bekritiseren, hij wil slechts hun info gebruiken voor zijn 
eigen visie. Een groot verschil (daardoor?) met de klassieken is dat deze een functioneel of 
instrumentalistisch onderzoek naar massa’s doen, terwijl Canetti’s analyse inhoudelijk of 
heuristisch is. Zijn ‘neutrale’ visie (en een scherp oog voor de massa-zonder-leider), zelfs al 
wordt die afgezet tegen de schamele gegevens van vóór 1800, is dan ook een breuk met de 
heersende opvattingen, maar wellicht niet zo totaal als wel gesuggereerd wordt. Hij heeft wel 
degelijk voorgangers gehad die het in meerdere of mindere mate en om verschillende 
redenen vóór de massa opnamen, zij het dat inderdaad niemand dit zo radicaal en principieel 
(maar nooit met zoveel woorden geschreven of gezegd) heeft gedaan als Canetti. Met andere 
woorden: al wil hij alles én zelf én van voren af aan doordenken, ook hij ontkomt niet aan de 
historische wortels die bewust of onbewust in zijn denken zijn gegroeid. Dit doet geen 
afbreuk aan de waarde van zijn werk, hoogstens aan de door hemzelf of door anderen 
toegeschreven pretentie van volstrekte originaliteit. En hij heeft zichzelf alvast tijdig onder 
de klassieken geschaard, getuige de brief van 3 juli 1959 aan zijn broer Georges: 

 ‘Ik ben meer dan tevreden. Ik weet dat ik met dit boek [M&M] een soort 
onsterfelijkheid verworven heb, en als ik morgen zou sterven, heb ik niet voor niets 
geleefd. Een jaar geleden nog zou ik dat niet hebben kunnen zeggen. Ik heb daarmee 
de Nobelprijs verdient, zij het die voor literatuur of voor de vrede, natuurlijk zal ik 
die niet krijgen. Maar daar komt het niet op aan; ik weet goed, dat niemand anders zo 
diep in de verwarring van onze eeuw is binnengedrongen. In kortere tijd had ik het 
niet kunnen doen’.127            

 

                                                 
126 McClelland noemt hem ‘remarkable as the first autobiographer of crowds’ (The Crowd and the Mob, p. 
294).  
127 ‘Ich bin mehr als zufrieden. Ich weiss, dass ich mit diesem Buch eine art von Unsterblichkeit erlangt habe, 
und wenn ich morgen sterben sollte, habe ich nicht umsonst gelebt. Noch vor einem Jahr hätte ich das nicht 
sagen können. Ich habe mir damit den Nobelpreis verdient, sei es den für Literatur oder den für Frieden, 
natürlich werde ich ihn nicht bekommen. Aber darauf kommt es nicht an: ich weiss in mir, dass niemand sonst 
so tief in die Verwirrung unseres Jahrhunderts eingedrungen ist. In weniger Zeit hätte ich es nicht machen 
können’. Veza & Elias Canetti, Briefe an Georges (2006), p. 365. Dat over die eeuw is Sloterdijk het in ieder 
geval met hem eens, want in het boek wordt ‘wohl wie nirgendwo sonst das sozialpsychologische Grundthema 
des 20. Jahrhunderts deutlich, welches lautet: Mitgerissenheit durch das Schlechte und Falsche’. (Sloterdijk, 
Die Verachtung der Massen, p. 11).  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. ‘De massa’s zijn toch veel beter dan alle leiders bij elkaar’1 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao – en Canetti over de massa 
 

‘Mit der Gründlichkeit der geschichtlichen Aktion wird also 
der Umfang der Masse zunehmen, deren Aktion sie ist’.         
(Marx, Die heilige Familie, p. 86)  
 

Links over de massa  
 

Afgezien van de langdurige en intensieve discussie over de vraag of de Franse Revolutie nu 
een breuk of slechts een rimpeling in de continuïteit der historische ontwikkelingen is 
geweest, is het legitiem om vanaf die tijd te spreken over een langzaam maar zeker 
groeiende belangstelling voor de massa. Zoals wel vaker, wanneer nieuwe maatschappelijke 
inzichten in de lucht hangen, – een wat vage omschrijving van de idee dat inzichten niet 
zomaar en onverwacht uit het niets opduiken, zoals volgens Burckhardt de cultuur aan de 
kunst voorafgaat – ging de literatuur voorop bij de beschrijving van de massa; pas geruime 
tijd daarna volgde de wetenschap. 

Jaap van Ginneken opent zijn proefschrift over het ontstaan van de massawetenschap 
dan ook met een overzicht van negentiende-eeuwse schrijvers die aandacht besteden aan 
‘mob-scenes’:2 van Walter Scott in The Heart of Midlothian uit 1818 tot Arthur Schnitzler’s 
Der Grüne Kakadu uit 1899, waarna we in de nieuwe eeuw zijn gekomen – in de eeuw van 
de massa’s. Het wetenschappelijke, dus niet-literaire, observeren en analyseren van de massa 
is van recenter datum: Hippolyte Taine kan met zijn werk uit de jaren zeventig en tachtig van 
de negentiende eeuw als voorloper worden gezien van de studies van Gabriël Tarde, Scipio 
Sighele, Henry Fournial en Gustave Le Bon in de jaren negentig, waarin de wetenschappe-
lijke benadering werd gegrondvest. Al met al is die aanpak dus nog maar goed één eeuw 
oud, c.q. jong. De benadering van die onderzoekers, en van die welke na hen kwamen, zal 
centraal staan in het volgende hoofdstuk (IV), waarin de periode 1890-1960 wordt behandeld. 
Maar dan blijft het probleem bestaan waarom zo laat serieuze aandacht is besteed aan zo’n 
ingrijpend maatschappelijk verschijnsel, want pas met La Folla Delinquente (1891) van de 
Italiaanse criminoloog Sighele kwam het fenomeen massa echt onder de aandacht, overigens 
mede door allerlei onderlinge onenigheid van onderzoekers.  

Sighele geeft in zijn voorwoord aan,3 waar het om draait: ‘De bestudeering van de 
misdaden der menigte is inderdaad belangwekkend; vooral aan het einde dezer eeuw, waarin, 

                                                 
1 Engels aan Kautsky, januari 1895. 
2 Van Ginneken, Crowds, psychology and politics, 1871-1899. Tussen Scott en Schnitzler plaatst hij mob-
scenes bij: Allesandro Manzoni in I Promessi Sposi 1825-27, Victor Hugo Notre Dame de Paris 1831 en Les 
Misérables 1862, Charlotte Brontë Shirley 1849, Hendrik Conscience Jacob van Artevelde 1849, Alexandre 
Dumas Ange Pitou 1851, Stendhal Lucien Leuwen 1855, Charles Dickens A tale of two cities 1859, Gustave 
Flaubert Salommbô 1862 en L’education sentimentale 1869, Lev Tolstoi Vojna i Mir (Oorlog en Vrede) 1865-
69, George Eliot Felix Holt 1866, Giovanni Verga Libertà 1882 en Mastro Don Gesualdo 1888, Guy de 
Maupassant L’Horrible 1884, Émile Zola Germinal 1885, Gerhart Hauptmann Die Weber 1893, en bij Louis 
Couperus: Majesteit van 1893 en Wereldvrede van 1895. 
Hieraan zou nog kunnen worden toegevoegd Edgar Allan Poe’s korte verhaal The man of the crowd (1840) 
waarin voor het eerst over het desolate massamens-bestaan wordt geschreven.   
Van Ginneken analyseerde het literaire massa-gegeven nader in ‘Rebellious mobs in the 19th century European 
fiction’, paper voor de 8e ‘Annual Scientific Meeting of the Intern. Society of Political Psychology’, 
Washington 1985.  
3 Scipio Sighele, De menigte als misdadigster. Een studie over collectieve psychologie, uit het Italiaansch, naar 
den tweeden geheel omgewerkten druk (van 1895) door Anna Polak, Amsterdam [1906], p. 7-8 (mijn 
cursivering). 
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in den vorm van werkstakingen zoowel als van straatoproeren, geen gebrek is aan gemeen-
schappelijke woelingen der volksmassa’s, welke somtijds naar het schijnt in een misdaad een 
uitweg zoeken voor allen wrok, dien geleden leed en geleden onrecht in hun harten hebben 
opgestapeld. Laat ik er bijvoegen, dat het onderwerp, ofschoon én uit maatschappelijk én uit 
juridisch oogpunt van het grootste gewicht, geheel nieuw was. Bij de mannen van weten-
schap zoomin als bij de rechterlijke macht was ooit twijfel gerezen, of de beklaagde niet 
soms, in plaats van één enkel persoon, een volksmenigte zou kunnen zijn. Wanneer de 
enkelen, weinigen, op wie men temidden van een oproer de hand had kunnen leggen, voor de 
vierschaar verschenen, dan verkeerden de rechters in de meening, menschen voor zich te 
zien, naar die banken der schande gevoerd door daden, bedreven uit vrijen wil en op eigen 
verantwoording – geen oogenblik vermoedden zij, dat die ongelukkigen de weinige schip-
breukelingen waren, daar neergeworpen door een psychologische orkaan, die hen onbewust 
had meegewenteld’. 
 Deze mengeling van begrip, pathetiek en moreel hoogstandje kunnen we de geboorte-
akte van de massa-studies noemen. Dat die studies in de loop der jaren uitwaaierden in 
allerlei subdisciplines, heeft niet voorkomen dat Sighele’s slotwens werd gehonoreerd. Het 
zou hem namelijk ‘bovenal verheugen, indien de door mij getrokken juridische conclusiën in 
de zalen der rechtbanken en gerechtshoven mochten ingang vinden’. 
 Dat de houding van de meestal burgerlijke denkers en onderzoekers tegenover de 
massa in het algemeen een van distantie, of vaker nog: afkeer was, zal intussen weinig 
bevreemden. Maar hoe zat dit met de twee grondleggers van het ‘wetenschappelijk 
socialisme’, Karl Marx en Friedrich Engels, twee geleerden die de massa feitelijk impliciet 
centraal stelden in hun theorieën, dus vóórdat de praktijkstudies ontstonden? Die toch 
minstens een inspiratiebron waren voor wat Sighele ‘werkstakingen zowel als straat-
oproeren’ noemt, en dus mede de atmosfeer hebben gecreëerd waardoor de eerste massa-
studies konden ontstaan. De vigerende oordelen hierover luiden veelal, dat ook zij niets van 
de massa moesten hebben. De filosoof René Boomkens schrijft bijvoorbeeld in zijn Kritische 
massa ‘dat deze weifelende stadsmens [de flaneur] natuurlijk een ander type mens was dan 
de overtuigde marxistische socialist, maar zijn verhouding ten opzichte van de moderne 
massa’s was niet per se vervuld van meer afkeer en dédain dan die van de marxisten, of van 
Marx en Engels zelf. (...) Theoretici van het socialisme als Marx en Engels moeten in de 
ogen van Benjamin verder verwijderd hebben gestaan van de alledaagse realiteit van het 
leven van de stedelijke (en in belangrijke mate proletarische) massa’s dan de flaneurs op de 
Parijse boulevards en in de passages, hoe ‘kinderlijk’ hun gedrag in abstract-politieke zin 
ook mocht zijn’.4 En in Propyläen Geschichte der Literatur wordt erop gewezen dat ‘veel 
auteurs de massa als wezenlijk ontworteld en bedreigend ervaren: zelfs Engels, die, uit de 
Duitse provincie stammend, wel nooit de verleiding gekend heeft in een vloed van mensen 
onder te duiken en zichzelf op te geven (zoals in ieder geval Walter Benjamin vermoedt), 
beschrijft de massa als een bedreigende en beangstigende realiteit. “Alleen al het gewoel op 
straat heeft iets weerzin-wekkends”, schrijft hij, met het schouwspel van de Londense straat 
voor ogen, “iets waartegen zich de menselijke natuur verzet”. Engels geeft hier een aanzet 
tot een teleurgestelde en moderne definitie van de massa, die Börne en Heine nog met 
verrukte blikken bewonderen’.5    
                                                 
4 René Boomkens, Kritische massa. Over massa, moderne ervaring en popcultuur (Van Gennep, Amsterdam 
1994), p. 57-58. 
5 ‘Viele Autoren empfinden die Masse als wesentlich wurzellos und bedrohlich: Selbst Engels, der, aus der 
deutschen Provinz stammend, wohl nie die Versuchung verspürt hat, in einer Flut von Menschen 
unterzutauchen und sich aufzugeben (wie jedenfalls Walter Benjamin mutmaßt), beschreibt die Masse als eine 
bedrohliche und beängstigende Realität. “Schon das Straßengewühl hat etwas Widerliches”, schreibt er, das 
Schauspiel der Londoner Straße vor Augen, “etwas wogegen sich die menschliche Natur empört”. Engels setzt 
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 Deze twee betrekkelijk willekeurige voorbeelden, toch voornamelijk gebaseerd op 
Benjamins suggesties, verduidelijken slechts dat Marx en Engels zich vermoedelijk niet snel 
in een massa zouden begeven (behalve dan voor het goede, socialistische doel, als er 
bijvoorbeeld vergaderd moest worden) omdat ze zich daar persoonlijk weinig toe aan-
getrokken zouden voelen. Maar dat is natuurlijk iets anders – en heeft ook een veel minder 
ver strekkende zeggingskracht – dan wat zij over de massa schreven. Wanneer dus wordt 
gezegd dat zij een afkeer zouden hebben van de massa, kan dit hoogstens gelden voor hun 
eigen dagelijkse leven, zeker niet voor hun geschriften, zoals zal blijken.  
 Niet alleen vanwege Marx’ wereldhistorische betekenis, maar ook omdat Canetti 
meerdere keren is verweten in zijn werk geen rekening met hem te hebben gehouden,6  is het 
zinnig diens opvattingen over de massa te bekijken, en natuurlijk ook die van Engels. 
Overigens, maar die houding wordt verderop besproken, verdedigde Canetti zich door te 
stellen dat hij de problemen wilde onderzoeken door naïveteit als methode te hanteren, 
anders gezegd: zich zo weinig mogelijk te laten beïnvloeden door bestaande theorieën. 
 Nog een argument waarom het zinnig is Marx’ en Engels’ werk op massa-uitspraken te 
onderzoeken (wat, voor zover viel na te gaan, nooit systematisch is gebeurd): de actualiteit 
zet ertoe aan. Want waren ‘marxisme’, ‘communisme’ of ‘socialisme’ vaak synoniem met 
massa, massaal, twee decennia geleden was te zien hoe massa’s zich van het communisme 
ontdeden – en recent is te zien hoe massa’s zich van Arabische/Noordafrikaanse dictaturen 
willen ontdoen. De revoluties werden in gang gezet door wat Canetti omkeringsmassa’s 
noemt. Beeldvorming via massamedia speelt hierbij sinds enkele decennia een grote rol en 
voegt een dimensie toe aan de waarde van de theoretische benadering van de massa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C       &       M‐E‐L‐S‐M    
 

‘Auch der Freigeist, und ebenso der Gläubige, wollen Macht’  (Nietzsche) 

                                                                                                                                                     
hier zu einer enttäuschten und modernen Definition der Masse an, die noch Börne und Heine mit entzückten 
Blicken bestaunen’.  Luigi Forte, ‘Schriftsteller und Stadt im 19. Jahrhundert’, in: E. Wischer (Red.), Propyläen 
Geschichte der Literatur. Bd. V, Das bürgerliche Zeitalter 1830-1914 (Propyläen Verlag/Ullstein Frankfurt 
a.M./Berlin 1988), pp. 512-534; 525. (Walter Benjamin, 1892-1940; Ludwig Börne, 1786-1837; Heinrich 
Heine 1797-1856). 
6 Elias Canetti, Die gespaltene Zukunft (1972), hierin: ‘Gespräch mit Joachim Schickel’, p. 117: ‘Eine Frage, 
die an Sie immer wieder gestellt worden ist, die auch ich an Sie gestellt habe, lautet: Warum muß man in Ihrem 
Oeuvre, besonders in Masse und Macht den Namen Marx vermissen?’ (EC-W, X, 253).  
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De ‘linkse’ massa ►7  
 

Theorie 
 

‘Mohr’ (1818-1883) en de twee jaar jongere ‘General’ (1820-1895) waren op de eerste plaats 
intellectuelen, exponenten van de middenklasse, de bourgeoisie.8 Intellectuelen moeten tot 
op de dag van vandaag zelden iets hebben van de massa, maar bij Marx en Engels lag dat om 
strategische redenen natuurlijk anders en alleen al hierom roeiden zij, intellectueel gezien, 
tegen de geest van hun tijd in. De massa was voor hen middel én doel, dus instrumenta-
listisch en teleologisch te benaderen; via de dictatuur van het proletariaat (massa) moest de 
klasseloze samenleving (nog meer massa) gestalte worden gegeven (macht). Klasse is hier 
voor de formule vervangen door massa, maar klasse was natuurlijk de terminologie en het 
onderscheidend criterium waarin Marx & Engels dachten, evenals de klassenstrijd, niet de 
massastrijd. Dat de beoogde klasseloze samenleving in de praktijk iets anders is geworden is 
eerder te wijten aan een menselijk dan aan een theoretisch tekort; de theorie klopte aardig. 
Echter, wat in theorie het meest massaal denkbare, het meest omvattende eenduidige 
massabegrip lijkt, blijkt in de praktijk gecompliceerd en door omstandigheden, die we de 
loop der geschiedenis noemen, aan verandering onderhevig: de dictatuur van het proletariaat. 
Vooruitlopend op de massateksten en -opvattingen van M-E-L-S-M enkele opmerkingen 
hierover,9 ook al dacht Canetti zelf volstrekt niet in zulke categorieën. Natuurlijk heeft ook 
hij een sterk historisch en politiek bewustzijn, maar in zijn werk zoekt hij eerder naar de 
wortel van historie en politiek, dus van menselijk gedrag en handelen, dan naar de bloem: de 
vormgeving en wetmatigheid. Marx heeft het begrip ‘dictatuur van het proletariaat’ slechts 
enkele keren en dan nog tamelijk vanzelfsprekend, zonder uitleg, in zijn werk en brieven 
gehanteerd.10 Het was voor hem een – tijdelijke – noodzaak: de overgangsperiode van de 
kapitalistische naar de uiteindelijk klasseloze, communistische  samenleving. Karl Kautsky 
(1854-1938) legde dit uit als zou dat geen opheffing van de democratie betekenen; de 
arbeidersklasse, de meerderheid van de bevolking, zou onder democratische condities 
vanzelf dominant worden. Het proletariaat moest, daarop wees Leszek Kolakowski (1927-
2009) vervolgens in zijn klassieke Main currents of Marxism, de oude bureaucratische 
staatsmachine vernietigen en vervangen door een nieuwe radicaal-democratische staat die 
gebaseerd zou zijn op zelforganisatie van de burgerij én direct en algemeen kiesrecht.   
 Vervreemding – in hoofdstuk V komt het tegendeel, verwandlung, aan bod – speelde 
een grote rol in het denken van Marx en Engels: arbeidsdeling (tussen hoofd- en handarbeid, 
tussen stad en platteland); eigendom van productiemiddelen tegenover arbeidskracht als 
koopwaar; en uiteindelijk een van zichzelf vervreemde samenleving met een staat als 
vreemde macht boven zich. In het communisme zouden die tegenstellingen opgeheven 

                                                 
7 ►De aanvankelijke opzet om de geïnventariseerde massa-begrippen uit werk en briefwisseling van Marx, 
Engels en Lenin, en in het kort van Stalin en Mao, hier op te nemen liep schipbreuk op de omvang en 
leesbaarheid. Om toch de bijeengeraapte bronnen over de massa te kunnen publiceren zal dit hoofdstuk op 
internet worden geplaatst, en dan inclusief alle becommentarieerde bronnen en bronverwijzingen, die daarmee 
aan dit hoofdstuk worden toegevoegd. (De theoretici – Marx en Engels; De practici – Lenin, realité, 
showprocessen; Stalin en Mao kort). In deze paragraaf ‘De “linkse” massa’ wordt in enkele bladzijden 
samengevat wat in het oorspronkelijke hoofdstuk zo’n zestig pagina’s beslaat. 
8 Marx had die bijnaam al vanaf zijn studententijd vanwege zijn bruine huid en zwarte haren, en Engels bezat 
veel militaire kennis.  
9 Navolgende (via: http://dare.uva.nl/document/26111) gebaseerd op: Erik van Ree, ‘Ontstaan en teloorgang 
van de “dictatuur van het proletariaat”: Marx, Lenin, Stalin’, Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 113, nr. 3, 
2000, pp. 335-353. 
10 Hal Draper telde het (in Karl Marx’s Theory of Revolution, III) slechts 12x in Marx’ en Engels’ verzameld 
werk. 
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kunnen worden: een bewust maatschappelijk zelfbestuur – een associatie van individuen – 
met maatschappelijk eigendom van productiemiddelen en verdwijning van de staat. De 
dictatuur van het proletariaat zou dus een tijdelijke, weliswaar revolutionaire, situatie zijn 
‘met despotische inbreuken op het eigendomsrecht’, om daarna te komen tot een volstrekt 
democratische constitutie. Vandaar wellicht dat ‘revolutie’ en ‘democratie’, en zeker de 
combinatie van die twee begrippen, vaak een verwarrende uitwerking hebben op 
Marxistische overdenkingen en interpretaties.  
 Na zijn analyse van het veranderingsproces van de feodale in de kapitalistische 
productiewijze, met ‘methoden die ten dele berusten op het meest brute geweld, bijvoorbeeld 
het koloniale stelsel’, poneert historisch socioloog Marx de oneliner: ‘Het geweld is de 
vroedvrouw van elke oude maatschappij die zwanger is van een nieuwe’, waaraan hij als 
economisch historicus toevoegt: ‘Zelf is het een economische macht’.11 Zo zijn revolutie en 
al dan niet tijdelijke dictatuur, en indirect dus ook de massa, onvermijdelijk aan geweld 
gekoppeld; de hamer van de (nieuwe) macht op het aambeeld van de massa – die tegelijk 
hamer kan zijn. De dictatuur zoals Marx deze bedoelde was echter die van de wetgevende 
over de uitvoerende macht, in casu dus de almacht van de democratie, aangezien het 
proletariaat de meerderheid in de volksvertegenwoordiging zou krijgen – in dat opzicht zou 
het dus niet een tijdelijke aangelegenheid zijn. In de Praktijk-paragraaf hierna is te lezen hoe 
Lenin, Stalin en Mao het concept ‘dictatuur van het proletariaat’ aan hun eigen opvattingen, 
aan de politieke praktijk aanpasten, en hoe zij dit soms motiveerden.   
 

‘Massa’ is bij Marx en Engels een nauwelijks nader gedefinieerd of gedifferentieerd begrip; 
het staat vooral voor de vele mensen uit de arbeidersklasse. Massa is voor hen vaak identiek 
aan klasse, of zelfs aan volk, waarbij ‘massa’ veelal een kwantitatief en ‘volk’ een kwalita-
tief aspect vertegenwoordigt. Ook de bourgeoisie kan voor hen onder de massa vallen, en 
met enige dialectische manipulatie kunnen we dan zeggen: de bourgeoisie heeft de macht, 
maar de arbeider ís de macht. En aangezien de arbeider veelal de massa is, zou de kortste 
Marxistische formule kunnen luiden: de massa = (potentieel) de macht. 
 Een persoonlijke afkeer van de massa treffen we bij Marx of Engels maar zelden aan in 
hun geschriften.12 En laten ze zich onverhoopt toch in die trant uit, dan volgt meestal wel een 
relativering. Van de vroegste specifieke massa-studies heeft Marx geen kennis genomen, wat 
ook moeilijk kon omdat hij al acht jaar dood was toen Sighele’s studie verscheen.13 Engels, 

                                                 
11 Karl Marx, Het kapitaal. Kritiek van de politieke economie. I. Het productieproces van het kapitaal (vert. 
Isaac Lipschits, herz. & verkl. noten Hans Driessen; Boom, Amsterdam 2010), p. 704, in de § over de ‘Genesis 
van de industriële kapitalist’. 
12 Karl Marx/ Friedrich Engels, Werke (= MEW), 45 dln., Dietz-Verlag Berlin (Ost), 1956-1983 (‘Die Deutsche 
Ausgabe fußt auf der vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU besorgten Ausgabe in 
russischer Sprache’). In de jaren ’70 begon de MEGA, de historisch-kritische Marx/Engels Gesamtausgabe 
(Moskou/Berlijn); na de val van de muur nam het IISG het project over via het IMES (International Marx Engels 
Foundation), waarbij het origineel geplande aantal van 164 delen werd teruggebracht tot 114 (MEGA2), waarvan 
er intussen 52 zijn gepubliceerd. Marcello Musto (jan. 2011) in gesprek met Vesa Oittinen en Andrey 
Maidansky over MEGA2: ‘Has another Marx been revealed?’, op http://links.org.au/node/2083. 
Via http://www.youtube.com/watch?v=I-IYwNo2EMU (en andere adressen) zijn diverse interviews te vinden 
over ‘Marx Dialectical Studies’, o.a. over MEGA2.   
13 En over de voorloper van de massa-onderzoekers, Hippolyte Taine (1828-1893), komen we in heel zijn 
oeuvre alleen een mededeling aan zijn op huwelijksreis zijnde dochter Laura Lafargue tegen. Zij moet uitzoe-
ken waar een exemplaar van het eerste deel van Das Kapital is gebleven, dat naar Taine gestuurd had moeten 
zijn. Marx excuseert zich in de brief voor het ongelegen moment met de mededeling ‘Ik ben een machine die 
gedoemd is boeken te verslinden om ze dan in veranderde vorm uit te spuwen op de mesthoop der 
geschiedenis’. MEW, Bd. 32, p. 544: Karl Marx aan Laura en Paul Lafargue, 11-4-1868. Ook in de Nederlandse 
uitgave De brieven van Karl Marx (=Brieven Marx), 2 dln., keuze en inl. Saul K. Padover, vert. Hans W. Bakx 
en Jacq. Firmin Vogelaar (De Haan, Haarlem 1981), p. 238.  
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die in augustus 1895 overleed, was een nieuwsgierige veellezer die echter naast het 
populariseren van Marx’ theorieën zijn handen vol had aan de redactie van de moeilijk 
leesbare manuscripten van deel 2 en 3 van Das Kapital.14  Hij zou een of meer van de 
genoemde massa-auteurs nog gelezen kunnen hebben, maar we zoeken er vergeefs naar in 
zijn brieven; hij heeft die ‘nieuwigheid’ op zijn oude dag kennelijk langs zich heen laten 
gaan.15 Voor Taine liep ook hij niet over van bewondering. Aan Kugelmann schreef hij 
simpelweg: ‘Taine ist nicht viel wert’,16 en nog in hetzelfde jaar, 1889, had hij zich tegen-
over Kautsky beklaagd over ‘die vom Philister vergötterten Taine und Tocqueville’.17 
 De massa is door Marx of Engels nooit systematisch benaderd of geanalyseerd; hun 
invalshoek was òf impulsief òf tactisch en een enkele keer filosofisch. En psychologiseren 
(van massa of individu) was niet hun kracht; zij waren er het type geleerde niet naar en de 
tijd was er klaarblijkelijk nog niet rijp voor. Canetti komt daarin wel overeen met hen: ook 
hij moet weinig hebben van uitgesproken psychologie of psychologiseren.18 Daarnaast zijn 
ze alle drie polyhistor, waar bij Marx bovendien duidelijk de opgeleide filosoof 19 en de 
(zelfgeschoolde) socioloog en econoom zichtbaar wordt en bij autodidact Engels de leger-
expert. Canetti is dan de meest uitgesproken homme de lettres, die het ongetwijfeld eens zal 
zijn geweest met Marx’ overtuiging dat filosofen de wereld slechts verschillend hebben 
geïnterpreteerd maar dat het erop aan komt haar te veranderen – alleen, hij was geen actie-
voerder of manifestenschrijver.    

Marx en Engels brengen vanaf hun vroegste publicaties de massa ter sprake: Marx in 
zijn inleiding tot Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1844) en Engels in zijn 
uiterst betrokken Lage der arbeitenden Klasse in England (1845). Hierin is naast het begrip 
‘massa’, waarmee gewoon ‘veel’ wordt bedoeld (een massa steden, bedrijven, logementen, 
drek, varkens, zuurstof of petities, of zelfs ‘eine Unmasse Unrat, Abfall’ om de stedelijke 
smeerboel te schetsen)  het begrip – zonder precisering – meestentijds gereserveerd voor de 
onderkant van de samenleving, voor de verliezers van de Industriële Revolutie.20 Een 
selectieve greep: ‘Op deze manier concentreerde zich de enorme arbeidersmassa die thans 
het hele Britse rijk vult en wier sociale positie iedere dag meer en meer de aandacht opeist 
van de beschaafde wereld’. (p. 66) ‘alleen de industrie heeft ieder plekje tussen deze huizen 
volgebouwd om onderdak te gewinnen voor de (mensen)massa’s die zij uit de landbouw-
streken en uit Ierland liet komen’. (110) ‘en wanneer de arbeiders elkaar niet onderling 
steunden zolang zij konden, zou iedere crisis beslist een massa ‘overtolligen’ door honger-
snood uit het leven wegrukken’. (151) ‘onder de handwevers, metselaarsknechten, sjouwers-
lieden, losse werklieden enz. zijn massa’s Ieren’. (157) ‘De verwaarlozing waartoe de grote 

                                                 
14  Deel I werd het bekendst: Het productieproces van het kapitaal; Dl. 2 bevat Het circulatieproces van het 
kapitaal (1885) en Dl. 3 Het proces van de kapitalistische productie als geheel (1894). 
15 MEW, Bd. 30-39: ‘Briefe 1860-1895’. 
16 MEW, Bd. 37, p. 132: Engels aan Ludwig Kugelmann, 10-1-1889. 
17 MEW, Bd. 37, p. 154: Engels aan Karl Kautsky, 20-2-1889. Engels doelde op Hippolyte Taine’s Les Origines 
de la France contemporaine, (1876-1885) en op Alexis de Tocqueville’s L’Ancien Régime et la Révolution, 
(1865). Hij schreef  naar aanleiding van Kautsky’s bijdrage in de Neue Zeit: ‘Die Klassengegensätze von 1789. 
Zur hundertjährigen Gedenkfeier der Großen Revolution’.  
18 Zoals ook Emile Durkheim (1858-1917) daar weinig van moest hebben omdat de sociale feiten bestaan, 
afgescheiden van de bijzondere gevallen waarin zij zich voordoen. Het geweten van het collectief drukt zich in 
de individuen uit en het ‘fait social’ staat boven de enkeling.   
19 Hij promoveerde in 1841 in Jena op het verschil tussen de natuurfilosofie van Democritus (460-380) en 
Epicurus (341-270), ‘een groots opgezette apotheose van Epicurus’ leer van de vrijheid. Ethiek, moraal en 
filosofie als actieve veranderingsfactoren van een onredelijke wereld – dat was de these, sterker de eis’. (Fritz J. 
Raddatz, Karl Marx. Een politieke biografie. Wereldvenster, Baarn 1976, p. 36). 
20 In het navolgende alleen (Nederlandse) citaten over massa’s, waar in het origineel ook sprake is van ‘Masse’; 
‘Menge’ is dus weggelaten, hoewel het vaak in zowat dezelfde betekenis wordt gebruikt.  
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massa van de arbeiderskinderen is veroordeeld’. (168) ‘dan kunnen wij niet aan de gevolg-
trekking ontkomen, dat massa’s medemensen, honderden van onze naaste buren, jaarlijks 
omgebracht worden door gebrek aan de allergewoonste voorzichtigheids-maatregelen’. (174) 
‘Maar onder de massa vindt men bijna overal een volkomen onverschilligheid voor de religie 
of op zijn hoogst een beetje deïsme’. (196) ‘Hun doeleinden waren: het loon vast te stellen 
en als massa, als macht met de werkgevers te onderhandelen’. (302) En: ‘De grote massa van 
de Ierse bevolking bestaat uit kleine pachtboertjes die een erbarmelijk leemhutje dat uit één 
enkele ruimte bestaat en een stukje aardappelland gepacht hebben, juist groot genoeg om hun 
de allernodigste voeding te verschaffen’. (367) Slechts éénmaal treffen we in Engels’ 
Manchester-studie een denigrerende opmerking aan, maar die is kennelijk via de indirecte 
rede bedoeld om weer te geven wat de ondernemer denkt: ‘Hij [de bourgeois] kon ze [de 
arbeiders] naar hartelust uitbuiten en over ze heersen en kreeg nog gehoorzaamheid, dank en 
aanhankelijkheid van het domme volk op de koop toe, als hij hun, naast het loon, enige 
minzaamheid, die niets kostte, en misschien een enkel klein voordeeltje ten deel liet vallen.’ 
(193)21 
 Engels kwam pas in zijn Anti-Dühring van 1878 weer te spreken over de massa, met 
name in militaire kwesties. En daarna schreef hij in de jaren 1882-1895 een zestiental 
brieven aan acht correspondenten waarin enig optimisme over en vertrouwen in de massa 
werd geventileerd. De slotwoorden van Marx over de massa zijn te vinden in zijn Kritik des 
Gothaer Programms uit 1875. In de laatste, slopende jaren van zijn leven heeft hij er zich 
niet meer expliciet over uitgelaten.22 Kwantitatief gezien heeft Engels zich vaker dan Marx 
op verschillende plaatsen, bij voorkeur in brieven, geuit over de massa. Marx schreef er 
vooral over in publicaties, die duidelijk een kwalitatief overwicht hebben ten opzichte van 
Engels’ (epistolaire) uitlatingen. 
 In de inleiding tot zijn kritiek op Hegels rechtsfilosofie, waarin als gezegd Marx’ 
eerste massaopmerkingen te vinden zijn, is al het radicalisme te ontwaren dat hij ook later als 
sine qua non aan de massa toeschrijft – een tactische noodzaak: ‘alleen wordt ook de theorie 
tot materieel geweld, zodra ze de massa’s roert. De theorie is in staat de massa’s aan te 
grijpen, zodra ze ad hominem (aan mensen) demonstreert, en ze demonstreert ad hominem, 

                                                 
21 Fr. Engels, De toestand van de arbeidersklasse in Engeland. Naar eigen aanschouwingen en authentieke 
bronnen. Progres, Moskou 1987 (1845). 
22 Hier is dus steeds sprake van het begrip ‘massa’, al dan niet voorzien van een voorvoegsel, niet van 
begrippen als ‘de arbeider’, ‘het volk’ e.d. Het massa-begrip is bij Marx en Engels nooit systematisch 
nagezocht. Wat via allerlei naslag- en indexwerken te vinden is, is zeker niet uitputtend, en artikelen die het 
onderwerp sec behandelen, zijn er niet. Zo eindigt het drie pagina’s tellende lemma ‘Massen’ in Bd. 5 van het 
Kritisches Wörterbuch des Marxismus (Hg. W.F. Haug u.a., Berlin 1986) zonder de bij andere lemmata 
gebruikelijke literatuuropgave, en in plaats daarvan met een reeks vragen (p. 854): 
‘ANMERKUNG - Der Begriff Massen ist also von irreführender Einfachheit. Sobald wir ihm begegnen, gibt er 
Anlaß zu fragen: Um wen handelt es sich? Um welche Klassen oder gesellschaftliche Schichten? Werden sie 
als eine Art Überbleibsel oder als bestimmende Struktur verstanden? Was spielt sich zwischen den Massen 
einerseits und der Klasse, der Partei oder den Führern andererseits ab: Vermischung, Konflikt oder Dialektik? 
Um welche Ebene handelt es sich jeweils: um die geschichtliche, die bestimmt wird durch die Klassen- und 
Massenkämpfe, oder die der Lehre, also der Apparate? Die jüngste Geschichte der Arbeiterbewegung hat 
gezeigt, daß solchen Fragen nichts Akademisches anhaftet’. 
Die ‘irreführende Einfachheit’ weerhoudt onderzoekers er niet van, zich zo nodig op Marx of Engels te 
beroepen. Hier (uitgaand van het in noot 7 genoemde) is nagegaan wat zij aan hen kunnen ontlenen, zonder de 
pretentie echt alles of zelfs het laatste woord over de massa bij Marx en Engels te hebben geïnventariseerd; 
tenslotte is hun werk met 45 delen dundruk te omvangrijk om van kaft tot kaft te verwerken, terwijl het hier 
uiteindelijk om een deelonderwerp gaat, namelijk de voorgeschiedenis van de ‘echte’ massa-studies.   
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zodra ze radikaal wordt. Radikaal zijn is de zaak bij de wortel aanpakken. De wortel voor de 
mensen is echter de mens zelf’.23              
 G.W.Fr. Hegel, in het voorgaande hoofdstuk even genoemd, is volgens Canetti een 
filosoof ‘door wie men wordt onderdrukt’,24 met een ‘vergiftigde taal’25 en een ‘erbarmelijke 
en altijd verkeerde “noodzakelijkheid”’,26 en als hij gedachten van zijn gewaardeerde 
Herakleitos terugvindt bij Hegel, weet Canetti niet goed hoe hij die filosoof weer voor 
zichzelf terug kan krijgen.27 Dat oordeel zal weliswaar niet helemaal parallel lopen met de 
ontwikkeling van Marx’ denken – van Hegeliaan tot anti-Hegeliaan – maar geeft wel weer 
waar het ook bij Marx wrong: die keerde zich, mede onder invloed van Feuerbachs 
materialistische filosofie (waarover hij zich later ook weer kritisch uitte28) van Hegels 
idealistische filosofie af, maar diens dialectiek bleef hij koesteren. Die afkeer van Marx kon 
natuurlijk niet anders, gezien het allerhoogste vorm die Hegel aan de staat toeschrijft, 
waarboven weer de Wereldgeest staat die zich door de dialectische strijd van de Volks-
geesten ontwikkelt; de wereldgeschiedenis wordt dan als proces van zelfbewustwording van 
de Wereldgeest opgevat en daarmee tegelijk als vooruitgang in het bewustzijn der vrijheid. 
Dat spoorde niet met Marx’ inzicht dat de staat, en vooral ook de bureaucratie juist 
vernietigd moest worden wilde er van bevrijding en vrijheid van massa’s sprake kunnen zijn, 
en het spoorde niet met zijn idee dat de mens de geschiedenis zelf maakt en dus voor zijn 
eigen bevrijding moet zorgen – een Verlichtingsopvatting.    
 De twee belangrijkste massa-inzichten van Marx, waarop in allerlei toonaarden in het 
overige werk gevarieerd wordt, zijn te vinden in Die Heilige Familie en ruim twintig jaar 
later in Das Kapital. Het eerste inzicht, in het eerstgenoemde werk,29 een aanval op Bruno 
Bauer en de Jong Hegelianen,30 is de eerste gezamenlijke publicatie van Marx en Engels. 
Daarin maken de revolutionaire woordkunstenaars31 – die dan net een verbond voor het leven 

                                                 
23 Uit kritiek op Hegels rechtsfilosofie: ‘Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht erset-
zen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur 
materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad 
hominem (am Menschen) demonstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein 
ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst’. 
24 Geheime hart, 1973, p. 15; EC-W, IV, 381.  
25Aufzeichnungen 1973-84, 1982, p. 88; EC-W, V, 332. 
26Aufzeichnungen 1973-84, 1982, p. 90; EC-W, V, 334. 
27Aufzeichnungen 1973-84, 1984, p. 116; EC-W, V, 357. Overigens noteert hij even verbaasd als eerlijk 
(Pantheon, 1959, p. 22; EC-W, V, 129) dat het ‘theoretische’ (‘Begriffliche’; beter: het ‘abstracte’?) hem zo 
weinig interesseert dat hij op 54-jarige leeftijd Aristoteles noch Hegel serieus gelezen heeft. In de jaren ’80 
heeft hij zich er kennelijk meer in verdiept.   
28 Met Engels, in: Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten 
Feuerbach, B. Bauer und Stirner und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. 
Geschreven in 1845-46, in 1932 voor het eerst in het Duits conform het originele manuscript gepubliceerd. 
Tekst te vinden op: http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_009.htm. Ludwig Feuerbach (1804-1872); Max 
Stirner (= Joh. Caspar Schmidt, 1806-1856). 
29 Karl Marx, Friedrich Engels, Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer 
[1809-1882] und Konsorten, in MEW, Bd. 2, pp. 3-225.  
30 De Hegeliaanse school splitste zich al snel in een ‘rechtse’ en een ‘linkse’ richting (resp. Oud- en 
Jonghegelianen); het waren tegenstellingen op religieus en politiek gebied. De ‘linksen’ gingen uiteindelijk op 
in het door filosofie-afkerige natuuronderzoekers gepropageerde materialisme, de ‘rechtsen’ in een conservatief 
georiënteerd theïsme. (Ernst von Aster, Geschichte der Philosophie,  KTA 108, Kröner, Stuttgart 1980, p. 359) 
Marx zelf was overigens verwant met de Jonghegelianen, maar niet voor altijd en, uiteraard, niet zonder kritiek.  
31 Die heilige Familie is stilistisch-filosofisch vuurwerk – met name van Marx – wat voor meer van hun werk 
geldt. 
Het eerste hoofdstuk van Die heilige Familie, ‘Die kritische Kritik als Buchbindermeister-Gestalt’, eindigt met 
een duistere brille waarvoor elke massa uiteen zou stuiven: ‘Es versteht sich, und die Geschichte, die alles 
beweist, was sich von selbst versteht, beweist auch dies, daß die Kritik nicht Masse wird, um Masse zu bleiben, 
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hebben gesloten – duidelijk dat alle voorgaande denkers, beschouwers en analytici de massa 
hebben genegeerd of gekleineerd, of naar eigen (klasse)belangen hebben geïnterpreteerd, en 
bovendien hadden die voorgangers geen oog voor het feit dat andere tijden andere massa’s 
kennen.32 Dit mag een ommekeer in het denken worden genoemd: het eerste uitgesproken 
filosofisch-historische pleidooi vóór de massa in de geschiedenis. Na duizenden jaren heeft 
de massa medio negentiende eeuw haar eigen overtuigde advocaten, die zonodig de weg 
konden wijzen naar de barricaden. Overigens relativeert Marx wel de massa die betrokken 
was bij de Franse Revolutie door die als minder grootschalig te zien dan degenen die 
mopperden op die massa’s – die de revolutie zouden hebben ontketend of in ieder geval 
gevoed (de ‘rechtse’ opvattingen). De revolutie voldeed volgens Marx niet aan wat de massa 
werkelijk wilde, wel aan ‘de waan van de dag’ – het was volgens hem een burgerlijke 
revolutie waar de onderklasse niet veel beter van werd.33  
 In zijn scherpzinnige, humoristische maar bovenal vernietigende stijl maakt Marx in 
december 1846 aan Pavel Annenkov34 duidelijk hoe bar en boos hij Proudhons in dat jaar 
verschenen Philosophie de la Misère35 vindt. In die brief lezen we: ‘In plaats van de grote 
historische beweging die voortkomt uit het conflict tussen de reeds verworven produktie-
krachten van de mensen en hun maatschappelijke verhoudingen die niet meer met deze 
produktiekrachten in overeenstemming zijn; in plaats van de verschrikkelijke oorlogen die in 
het verschiet liggen tussen de verschillende klassen van een natie en tussen de verschillende 
naties; in plaats van de praktische en gewelddadige actie van de massa’s die alleen voor een 
oplossing van deze botsingen kan zorgen:36 in plaats van deze omvattende, voortdurende en 
gecompliceerde beweging stelt de heer Proudhon een ontlastingsbeweging (le mouvement 
cacadauphin) van zijn eigen hoofd. Het zijn dus de geleerden, de lui die weten hoe ze God 
zijn geheime gedachten moeten ontfutselen, die de geschiedenis maken. Het gewone volk 
heeft alleen maar hun openbaringen toe te passen’.37 
 In zijn Misère de la Philosophie uit 1847 werkt Marx die boosheid verder uit, maar 
hierin is slechts een enkele keer sprake van de massa, wederom de underdog: ‘Nee, niet 
daarom maar vanwege het feit dat in een op armoede gebaseerde maatschappij de 

                                                                                                                                                     
sondern um die Masse von ihrer massenhaften Massenhaftigkeit zu erlösen, also die populäre Redeweise der 
Masse in die kritische Sprache der kritischen Kritik aufzuheben. Es ist die stufenhaftigste Stufe der 
Erniedrigung, wenn die Kritik die populäre Sprache der Masse erlernt und diesen rohen Jargon in den 
überschwenglichen Kalkul der kritisch kritischen Dialektik tranzendiert’. (p. 11). 
32 Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, in hfdst. VI, 1, a: ‘Der “Geist” und die “Masse”’, p. 84: 
‘Das “von vornherein” der Masse des 16. Jahrhunderts und das “von vornherein” der Masse des 19. 
Jahrhunderts sind vor den Augen der absoluten Kritik ebensowenig unterschieden als diese Massen selbst’.  
33 ‘“Verfehlt” ist die Revolution nur für die Masse, die in der politischen “Idee” nicht die Idee ihres wirklichen 
“Interesses” besaß, deren wahres Lebensprinzip also mit dem Lebensprinzip der Revolution nicht 
zusammenfiel, deren reale Bedingungen der Emanzipation wesentlich verschieden sind von den Bedingungen, 
innerhalb deren die Bourgeoisie sich und die Gesellschaft emanzipieren konnte. Ist also die Revolution, die alle 
großen geschichtlichen “Aktionen” repräsentieren kann, verfehlt, so ist sie verfehlt, weil die Masse, innerhalb 
deren Lebensbedingungen sie wesentlich stehenblieb, eine exklusive, nicht die Gesamtheit umfassende, eine 
beschränkte Masse war. Nicht weil die Masse sich für die Revolution “enthusiasmierte” und “interessierte”, 
sondern weil der zahlreichste, der von der Bourgeoisie unterschiedne Teil der Masse in dem Prinzip der 
Revolution nicht sein wirkliches Interesse, nicht sein eigentümliches revolutionäres Prinzip, sondern nur eine 
“Idee”, also nur einen Gegenstand des momentanen Enthusiasmus und einer nur scheinbaren Erhebung besaß’. 
(Die heilige Familie, p. 86). 
34 Liberale Russische publicist (1812-1887). 
35 Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la Misère (1846). 
36 Mijn cursivering; in alle onderhavige teksten is cursivering conform het origineel, mits anders vermeld. 
37 Brieven Marx, p. 49. Ned. vert. ook in: De armoede van de filosofie (Progres, Moskou 1986), p. 186. 
Origineel in: MEW, Bd. 27, p. 460 en in: Karl Marx/ Friedrich Engels, Ausgewählte Schriften in zwei Bänden 
(= ME Schriften), Dietz Verlag, Berlin, 24. Aufl. 1976, II, p. 420. 
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armoedigste produkten als door een soort natuurlijke noodzaak het voorrecht hebben aan de 
grote massa voor consumptie ten dienste te staan’.38 ‘Het groeien van de markt, de 
accumulatie van kapitaal, de in de sociale positie van de klassen ingetreden veranderingen, 
een hele massa mensen die zich hun bron van inkomsten beroofd zien, vormen evenzovele 
historische voorwaarden voor het ontstaan van de manufactuur’. (p. 134) ‘Als de 
monopolisten de onderlinge concurrentie beperken door gedeeltelijke associaties, groeit de 
concurrentie onder de arbeiders, en hoe meer de massa der proletariërs ten opzichte van de 
monopolisten van een natie toeneemt, des te teugellozer vormen neemt de concurrentie 
tussen de monopolisten van de verschillende naties aan. De synthese is van dien aard, dat het 
monopolie zich alleen kan handhaven door voortdurend de concurrentiestrijd aan te gaan’. 
(p. 148) 
 Ook komen we de massa nog tegen als adagium: ‘De economische verhoudingen 
hebben eerst de massa van de bevolking in arbeiders veranderd. De heerschappij van het 
kapitaal heeft voor deze massa een gemeenschappelijke situatie en gemeenschappelijke 
belangen geschapen. Deze massa is daarmee al een klasse tegenover het kapitaal, maar nog 
niet voor zich zelf. De belangen die zij verdedigt, worden klassebelangen. De strijd van 
klasse tegen klasse is echter een politieke strijd.’ (p. 169). Waarmee Marx dus in een 
handomdraai het begrip ‘massa’ tot ‘klasse’ promoveert, en politiseert. 
 Het tweede massa-inzicht van Marx zou de ‘Wet van de massa-armoede’ genoemd 
kunnen worden, als logische consequentie van de kapitalistische accumulatiewet: ‘Hoe 
groter de Lazaruslaag van de arbeidersklasse en het industriële reserveleger des te groter het 
officiële pauperisme’. Het eerdere pleidooi om de massa als historische categorie te 
erkennen vindt hier geen equivalent in erkenning van de massa als economische categorie; 
het blijft een sociaal-politiek begrip. De redenering die tot de ‘wet’ leidt staat in Het 
Kapitaal in het hoofdstuk over ‘de algemene wet van de kapitalistische accumulatie’: ‘Hoe 
groter de maatschappelijke rijkdom, het functionerende kapitaal, omvang en kracht van de 
groei van het kapitaal, dus ook de absolute grootte van het proletariaat en zijn arbeids-
productiviteit, des te groter het industriële reserveleger. De beschikbare arbeidskracht komt 
door dezelfde oorzaken tot ontplooiing als de expansiekracht van het kapitaal. De 
proportionele grootte van het industriële reserveleger neemt dus toe met de krachten van de 
rijkdom. Maar hoe groter dit reserveleger in verhouding tot het actieve arbeidersleger is, des 
te massaler is de geconsolideerde overbevolking, waarvan de ellende omgekeerd evenredig 
is met de mate waarin ze gekweld wordt door de arbeid. Hoe groter, ten slotte, de Lazarus-
laag van de arbeidersklasse en het industriële reserveleger, des te groter het officiële 
pauperisme. Dit is de absolute, algemene wet van de kapitalistische accumulatie’.39  
Als historisch materialist benadrukt Marx dat de theorie pas tot een materiële macht wordt 
zodra deze de massa’s aangrijpt, en radicaal als het kan; en verder dat de arbeider – die 
exponent van de massa – niet door ‘zuiver denken’ maar door het pijnlijke onderscheid 
tussen zijn en denken, tussen bewustzijn en leven tot inzicht komt: niet alleen in het denken, 
het bewustzijn, maar in het zijn moeten de oorzaken van de vervreemding worden 
opgelost.40 
 Marx heeft oog voor het gegeven dat andere tijden andere massa’s opleveren, met 
andere woorden: massa is niet massief voor hem, maar hij is volstrekt niet kieskeurig in een 
definiëring of omschrijving van wat nou een massa is. In vele gevallen is het net wat hem 

                                                 
38 Marx, De armoede van de filosofie, p. 61. 
39 Marx, Het Kapitaal, p. 608, cursief in origineel. (Marx, Das Kapital, I, p. 673-674; MEW, Bd. 23, p. 673-
674). 
 40 Dezelfde vervreemding, onder meer door stringente arbeidsdeling, waartegen Canetti, maar bijvoorbeeld ook 
de Frankfurter Schule, zo’n bezwaren heeft. 
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uitkomt, maar meestal is het toch de ‘underdog’, de arbeidersmassa (werkend of werkeloos), 
levend in meer of minder erbarmelijke omstandigheden, en altijd afhankelijk. Hij rekent op 
groeiende massa’s die – onvermijdelijk – gewelddadig de maatschappelijke verhoudingen 
zullen gaan veranderen, fundamenteel en structureel. De massa die door het kapitaal is 
‘geschapen’, wordt in haar verzet tegen datzelfde kapitaal als vanzelf een klasse, die de 
politieke strijd zal en moet aangaan; via despotisch ingrijpen in het eigendomsrecht kunnen 
en zullen de macht en de levensomstandig-heden van de massa worden verbeterd.  
 Het Christelijk-Germaanse dogma, zoals hij het noemt, van de tegenstelling tussen 
geest en materie, tussen God en wereld, heeft er in de visie op de geschiedenis toe 
bijgedragen dat enkele specifieke individuen als actieve geest tegenover de rest van de 
mensheid als geestloze massa zouden staan. Met zijn bestrijding van deze doctrine keert 
Marx zich in feite tegen de ‘grote-mannen-geschiedenis’, een opvatting die inderdaad lang 
gangbaar is geweest. Marx kon moeilijk voorzien dat ruim driekwart eeuw na hem de 
‘history from below’, de ‘oral history’ en de vele gender- en minderhedenstudies juist de 
massa in het centrum van de historische belangstelling zouden trekken: de gewone man 
triomfeerde – in de geschiedschrijving – over de bijzondere man, die overigens niet werd 
vergeten.41  

 
 
 
 
 
 

 
 

                
 
 
 

                Marx & Engels standbeeld van Ludwig Engelhardt, Berlijn 1986 

 
 
Praktijk   
 
Als Marx en Engels de eerste echte architecten van de massa waren, dan kunnen Lenin, 
Stalin en Mao de eerste uitvoerende opzichters worden genoemd; theorie diende in praktijk 
te worden omgezet. Hoewel? De vroegere secretaris van de MEGA-uitgaven, Jürgen Rojahn, 
zegt zonder terughoudendheid dat in de inleidingen tot hun werken ‘Marx en Engels werden 
voorgesteld als de grondleggers van het wetenschappelijk socialisme en als voorlopers van 
Lenin, Stalin en Mao. Maar ze zijn geen voorlopers van wie dan ook’.42 Hier worden Marx 
en Engels weliswaar niet als voorlopers gezien maar wel als denkers wier oeuvre door de 
drie dictators veelal als legitimering werd gebruikt.43 Alleen al omdat de tirannen-
revolutionairen zich in hun geschriften te pas en te onpas beriepen op de theoretici, wordt 
hier beïnvloeding verondersteld – desnoods geforceerd, of als schaamlap voor hun 

                                                 
41 De grote man dreigde zelfs wat uit het zicht te verdwijnen, in de theorie. Maar zijn het niet de figuren als 
Gorbatsjov en Mandela die ook die opvattingen weer logenstraffen, zonder direct naar de grote-mannen-theorie 
terug te keren?  
42 In NRC Handelsblad van 21 maart 1992, naar aanleiding van de toen geplande 142-delige Marx-Engels 
uitgave. Zie ook noot 12 over de stand van zaken nu. 
43 ‘De theorieën van Marx, Engels, Lenin en Stalin zijn theorieën die men “overal tussen de vier zeeën met aller 
instemming kan toepassen”. Wij moeten hun theorieën niet als dogma’s beschouwen, maar als richtsnoer bij 
ons handelen’. (Mao, Het rode boekje, nr. 416).  
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handelingen. Marx en Engels hadden geen uitgewerkte theorie, geen duidelijk concept van 
de massa ontwikkeld. Uiteindelijk dienden de revolutionairen daarom vanaf 1917 deze zich 
zelf toe te eigenen waarbij onduidelijkheden in hun voordeel konden werken omdat zij vrij 
waren de theorie naar eigen believen in te vullen, onder het devies: experimenteren, 
improviseren en niet teveel marchanderen.   
 ‘Revolutie maken is geen meisjeskostschoolaangelegenheid’ is een van de meer 
geslaagde metaforen in Lenins enorme oeuvre,44 dat naast ontzag voor zijn kennis een 
stevige irritatie over zijn schoolmeesterij oproept (‘herculische zuilen van domheid’); een 
literaire deceptie na Marx’ en Engels’ bij vlagen briljante stijl. ‘Lenin’: een schuilnaam 
waarschijnlijk afgeleid van de ruim vierduizend kilometer lange rivier de Lena. Een rivier is 
een duidelijk Canettiaans massa-symbool: ‘De rivier is de massa in haar ijdelheid, de massa 
die zich te kijk stelt. (...) Ze is symbool van een nog beheerste toestand, voor de doorbraak 
en voor de ontlading, en meer hun vooruitzicht dan hun realiteit; ze is het symbool van de 
langzame massa.’45 Kan het passender?46  
 De man met het toepasselijk massasymbool als ‘nom de plume’ en ‘nom de guerre’ 
besteedde in zijn werk uiteraard ook aandacht aan de massa. Zijn visie daarop kon door de 
vaak chaotische omstandigheden niet altijd consistent zijn en hij manifesteerde zich niet als 
groot psycholoog, eerder als homo faber: de massa als gereedschap. Een van zijn meest 
fundamentele massa-uiteenzettingen geeft Lenin in maart 1902 in Sjto delat?/Wat te doen? 
De titel had hij geleend van Nikolaj Tsjernysjevski (1828-1889) die in 1863 zijn in 
gevangenschap geschreven sociaal-filosofische didactische roman Sjto delat? publiceerde.47 
Een verschijningsverbod kon niet voorkomen dat het boek immens populair en invloedrijk 
werd; mooi voorbeeld van zowel de averechtse uitwerking die censuur, als de politieke 
invloed die literatuur kan hebben.48 Het tweehonderd pagina’s tellende Was tun?/Sjto 
delat?/Chto delat?/What is to be done?/Que faire?/Wat te doen? is opgenomen in band 5 
van Lenin’s Werke.49 Met name het tweede hoofdstuk handelt over de massa’s en opent al 
direct met het kernprobleem: ‘En werkelijk, totnogtoe schijnt niemand eraan te hebben 

                                                 
44 W.I. Lenin, Werke (42+3 dln.), Dietz Verlag, Berlin 1961-1971; Lenin, Briefe (10 dln.), Dietz Verlag, Berlin 
1967-1976. Nederlandse uitgave: W.I. Lenin, Keuze uit zijn werken, 3 dln. (resp. 1895-1913, 1914-1917, 1917-
1923), Progres Moskou/ Pegasus [Amsterdam], 1975 (Nederlands van A.J. Gerritsen en J.B. de Klerk). 
45 M&M, p. 93-94; EC-W, III, 96-97. 
46 Als enigszins speculatieve aanvulling: velen hadden schuilnamen (Wolgin, Stalin, Kamenev, Trotski): 
mensen die aanvankelijk in de verdrukking zaten en zich er daarom van voorzagen – het waren tevens politieke 
machtsstrevers. Zij kunnen dan worden gezien als een levend bewijs van het belang van het masker, dat een 
schuilnaam toch is, waarop Canetti in het hoofdstuk ‘de metamorfose’ zo’n nadruk legt. Het zal toch geen 
toeval zijn dat de uitgesproken theoretici Marx en Engels (die geen praktische machtsstrevers waren) zich nooit 
van een schuilnaam hebben bediend (afgezien van Engels’ verschillende recensies van Das Kapital), met 
andere woorden: nooit een masker hebben gedragen?  
47 ‘De held van het boek, Rachmetov, is de revolutionaire theoreticus en practicus bij uitstek, het voorbeeld van 
de “nieuwe mens”, die het oprechte geluk enkel vindt door zijn persoonlijke belangen te laten opgaan in de 
maatschappelijke. (...) Tsjernysjevski theoretiseert, maakt lange uitweidingen, treedt op als handelende 
persoon, polemiseert met de lezer. Na de publikatie in feuilletonvorm werd de roman door de censuur verboden 
en pas opnieuw uitgegeven in 1905’. J. van Damme in: A. Bachrach e.a. (red.), Moderne Encyclopedie van de 
Wereldliteratuur (De Haan, Weesp/ Standaard, Antwerpen 1984), IX, p. 382-383. 
 48 Lenin las Sjto delat? op zijn veertiende en hij zei er later van: ‘Het boek heeft mij heel diep omgewoeld’. Na 
de executie van zijn oudste broer Alexander, die in 1887 een moordaanslag op de gelijknamige tsaar (III) had 
willen plegen, begon hij er zich echt in te verdiepen; ‘maar het is dan ook iets waar men zijn hele leven munitie 
uit put’. Ger Harmsen, Lenin, p. 40. (Een vingerwijzing hoe enorm invloedrijk jeugdervaringen kunnen zijn. 
Misschien dat M&M op de verplichte literatuurlijst van middelbare scholen zou kunnen komen?). 
49 (Niet opgenomen in Lenins Keuze uit zijn werken). Sjto delat? bestaat uit 5 hoofdstukken: Dogmatismus und 
‘Freiheit der Kritik’; Spontaneität der Massen und Bewußtheit der Sozialdemokratie; Trade-unionistische und 
sozialdemokratische Politik; Die Handwerklerei der Ökonomisten und die Organisation der Revolutionäre; 
‘Plan’ einer gesamtrussischen politischen Zeitung. 
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getwijfeld dat de kracht van de tegenwoordige beweging in het ontwaken der massa’s (en 
vooral van het industrieproletariaat) bestaat, haar zwakte echter in het gebrek aan bewustheid 
en initiatieven bij de revolutionaire leiders’.50   
 Uit het vervolg van de tekst valt niet alleen op te maken dat de leiders geleidelijk leren 
hoe zij met massa’s moeten omgaan, maar ook dat massa’s kunnen leren; iets dat Engels al 
had geconstateerd. Verder maakt hij duidelijk dat het fenomeen ‘massa’ geen statisch begrip 
is, maar een verschijnsel dat, zoals uiteindelijk alle sociale uitingen, onderhevig is aan 
processen en ontwikkelingen. Zowel ‘de leider’ als ‘de massa’ is dus een dynamisch 
verschijnsel, geen statisch, hoewel momentopnamen het tegendeel kunnen suggereren.51 
 De meningsverschillen over interpretaties zijn volgens Lenin ‘op een dieperliggende 
wortel terug te voeren, en wel op de “verschillende waardering van de relatieve betekenis 
van het spontane en van het bewust ‘planmatige’ element”.’52  Waarna uit zijn woorden-
cascade53 het volgende valt te reconstrueren: al in eerdere decennia was er sprake van 
spontane stakingen, die een kiemvorm van (arbeiders)bewustheid weerspiegelden. Daaruit 
werden lessen getrokken, met als gevolg: ‘De stakingen van de jaren negentig tonen al veel 
meer symptomen van bewustheid: er worden bepaalde eisen opgesteld, er wordt tevoren 
overwogen welk tijdstip het beste is, bepaalde gevallen en voorbeelden uit andere plaatsen 
worden besproken enz. Waren de oproeren enkel een opstand van onderdrukte mensen, de 
systematische stakingen gaven al kiemvormen van de klassenstrijd weer, maar alleen nog 
kiemen’.54  Dat was trade-unionistische strijd, maar nog geen sociaal-democratische strijd, 
want daar hadden de stakers geen idee van: ‘het ontbrak ze aan sociaaldemocratisch 
bewustzijn’. Dat bewustzijn kon hen alleen van buitenaf worden bijgebracht: ‘De leer van 
het socialisme is daarentegen uit de filosofische, historische en economische theorieën 
voortgekomen, die door de ontwikkelde vertegenwoordigers van de bezittende klasse, de 
intellectuelen, uitgewerkt zijn’.55  
 De crux van Wat te doen/Sjto delat? komt er op neer, dat een autoritair gestructureerde 
en dus strak gedisciplineerde partij uit een elite van beroepsrevolutionairen moet bestaan. Zij 
dienen het voortouw te nemen, aangezien de arbeiders zelf niet het juiste revolutionaire 
socialistische élan bezitten; ‘Spontaneität’ is geen zinvolle weg. Later, vanaf 1917, als de 

                                                 
50 ‘Und wirklich, bisher scheint niemand daran gezweifelt zu haben, daß die Stärke der heutigen Bewegung im 
Erwachen der Massen (und vor allem des Industrieproletariats) besteht, ihre schwäche aber im Mangel an 
Bewußtheit und Initiative bei dem revolutionären Führern’. (p. 383-384). 
 51 Lars T. Lih schreef met Lenin rediscovered. “What Is To Be Done?” in Context (Haymarket Books, Chicago 
2008 [Brill, Leiden 2006]) een uitvoerige studie over de verkeerde vertalingen en misinterpretaties van dit werk 
van Lenin. Hij toont aan dat Lenin in Kautskyaanse termen dacht, langs de lijn van het Erfurter Programm uit 
1891 van de SPD: de dood van het kapitalisme was aanstaande, socialistisch eigendom van de 
productiemiddelen noodzakelijk; eerder politieke participatie dan revolutionaire activiteiten en omdat het 
kapitalisme toch in zou storten, moesten socialisten gaan werken aan de verbetering van het leven van de 
arbeiders, eerder dan aan de revolutie – die onvermijdelijk was. 
52 ‘auf eine tieferliegende Wurzel zurückzuführen, und zwar auf die “verschiedene Bewertung der relativen 
Bedeutung des spontanen und des bewußt ‘planmäßigen’ Elements”.’ (p. 384). 
53 Was de Russische Revolutie niet ‘geslaagd’, dan was vermoedelijk ook de uitgave van Lenins werken tot 
enkele delen beperkt gebleven; zijn historische belang ligt in eerste instantie in zijn handelen. Canetti’s idee dat 
teksten korter kunnen is hem vreemd. 
54 ‘Die Streiks der neunziger Jahren zeigen schon viel mehr Symptome der Bewußtheit: es werden bestimmte 
Forderungen aufgestellt, es wird im voraus erwogen, welcher Zeitpunkt der beste ist, es werden bestimmte 
Fälle und Beispiele aus anderen Orten erortet usw. Waren die Rebellionen lediglich eine Auflehnung 
unterdrückter Menschen, so stellten sie die systematischen Streiks bereits Keimformen des Klassenkampfes 
dar, aber eben nur Keimformen’. (p. 385). 
55 ‘Die Lehre des Sozialismus ist hingegen aus den philosophischen, historischen und ökonomischen Theorien 
hervorgegangen, die von den gebildeten Vertretern der besitzenden Klassen, der Intelligenz, ausgearbeitet 
wurden’. (p. 386). 
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echte praktijk aan de orde is, zal Lenin inzien dat hij zich met deze opvatting verkeken heeft 
en moet hij zijn premisse op zuiver pragmatische gronden herzien. Toen de Revolutie 
eenmaal was uitgebroken, bleef hij in de krant hameren op het belang van de algehele 
deelname van de massa. De mensen moesten worden overtuigd, ertoe overgehaald; dat was 
de enige echte mogelijkheid om de revolutie te doen slagen.  
 

Stalin kon, zoals blijkt uit de tekst van zijn biograaf,56 zo zijn weggelopen uit M&M – en van 
veel mensen bijeen moest hij nauwelijks iets hebben; niks warm bad in de massa.57  ‘Om 
Stalin te begrijpen moet niet uit het oog worden verloren dat hij er een groot meester in was 
om fouten, misrekeningen, misdaden, de slechtste kanten van zijn karakter te laten doorgaan 
voor prestaties, successen, vooruitziendheid, wijsheid en een niet-aflatende zorg voor het 
volk.’ Het is allemaal op te diepen uit de vuistdikke biografieën.58 
 Politiek biograaf Van Ree wil in Political thought of Joseph Stalin uit 2002 aantonen,59 
‘dat de twee dominante benaderingen van Stalin tot nu toe geen van beide hout snijden. 
Stalin kan wegens de uitbarsting van geweld onder zijn directe leiding niet zomaar op één 
lijn worden geplaatst met Hitler. De vozjd (leider) was te zeer een kind van de Verlichting en 
haar erflater Karl Marx. Hij was derhalve te rationeel voor zo’n historische vergelijking met 
de Führer. Juist dat betekent dat de testamentairs van de Verlichting zich niet kunnen 
beroepen op hun lang gekoesterde verdedigingslinie dat Stalin van een “andere orde” was 
dan de andere strijders voor de modernistische Rede. “Hitler is de gangster next door”, 
schrijft Van Ree, “Stalin is ons eigen vlees en bloed, onze eigen zoon die zich heeft ontpopt 
als een seriemoordenaar”. Dat poets je niet weg door hem een “verrader” te noemen, aldus 
de auteur’. Van Ree is daarin gruwelijk consequent volgens Smeets, en als actuele strategie 
voor het hier en nu biedt zijn methode minder soelaas maar als kentheoretische waar-
schuwing is zijn studie ‘zeker in deze tijd waarin de maakbare mens weer bovenaan het 
lijstje van messianisten staat, een godsgeschenk’. Alsof hij het over M&M heeft... Dat Stalin 
nog steeds door miljoenen wordt bewonderd vindt zijn oorzaak in de gezag- en macht-
toename van Rusland onder zijn regime; dat straalde op de burger af, nog steeds, die er 
persoonlijk mee lijkt te groeien: identificatie met grootheid, desnoods ten koste van welk 

                                                 
 56 Dmitri Volkogonov, Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin (De Haan-Unieboek, Houten 
1990; Trioemf i tragedia, 1989, vert.: J. v. Splunter e.a.), p. 18-19 over zijn optreden en redevoeringen.  
57 Wat bij hem allemaal te vinden is: het masker en de afstand, de ontmaskeringsangst en de berekening, het 
geheim, het bevel, de paranoia, de overlevingsdrift, het geweld en de grootheidswaan, de geslepenheid, de 
vermeerderingsdrift, het slavenfetisjisme, de eenzaamheid, de onsterfelijkheidswaan, de kunsthaat en de 
kuisheidsmanie, de censuur, de achterdocht, het uitspelen, de verbetenheid, het ideaal, de legitimering, de angst 
en de bedilzucht, de heerszucht, het afschuiven, de verstarring, de weigering om het front te bezoeken. Over de 
weigering van frontbezoek schrijft Canetti expliciet in ‘Hitler, zoals Speer hem zag’ (Het geweten in woorden, 
p. 195): ‘Het voorbeeld van Churchill stond iedereen voor ogen. Altijd weer bezocht deze de 
oorlogsslachtoffers die niet direct bij de strijd betrokken waren. (...) Hitler daarentegen weigerde halsstarrig 
zich in de platgebombardeerde steden te vertonen’. (EC-W, VI, 274). 
58 Volkogonovs ruim duizend pagina’s tellende werk is al genoemd; Alan Bullock publiceerde in 1991 de even 
omvangrijke vergelijkende studie Hitler and Stalin; in 1978 verscheen van Te elfder ure een speciaal nummer 
‘Stalinisme kritiek’; Edward Radzinsky kwam in 1996 met Stalin - Onthullingen uit geheime privé-archieven, 
en R.W. Thurston met Life and Terror in Stalin’s Russia, 1934-1941; in 2002 verscheen Erik van Ree, The 
political thought of Joseph Stalin. A study in twentieth-century revolutionary patriotism (Routledge, 
London/New York). 
Overigens oordelen Z.R. Dittrich en A.P. van Goudoever in De geschiedenis van de Sovjetunie (1991), p. 239 
over Volkogonovs Triomf en tragedie: ‘Een biografie van Stalin verscheen in 1989, geschreven door D. V., een 
generaal uit de politieke top van het leger. Een lijvig werk dat soms aan een gedramatiseerde documentaire 
deed denken door een mengeling van archiefmateriaal en fictie. Het wachten is nog op een ambachtelijke en 
degelijke studie’. 
59 Aldus politiek journalist en oud Rusland-correspondent Hubert Smeets in NRC Handelsblad van 7 maart 
2003, onder de titel ‘Stalin kon heus wel denken’. 
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leed dan ook. De Russische afkeer van Gorbatsjov hangt met het tegendeel samen: machts-
vermindering was de resultante van zijn – vreedzame – streven. Kennelijk onvergeeflijk voor 
elke leider, zoals weer eens gebleken is.60 
 

Evenals Lenin werd Stalin, en later ook Mao, geconfronteerd met het probleem van dat 
absolute massaculminatiepunt: de ‘dictatuur van het proletariaat’ – waarover eerder de 
opvatting van Marx en Engels is geschetst.61 Lenin huldigde het radicale antibureaucratisme 
van Marx, waarmee hij afstand nam van de meer gematigde opvatting van de Tweede 
Internationale, die Kautsky’s uitleg volgde. Lenins nieuwe democratie diende te worden 
gebaseerd op arbeidersraden, sovjets; de oude bureaucratie moest stukgeslagen. Maar toen 
hij eenmaal aan de macht was, drong het tot hem door dat zo’n enorm land niet zonder 
professioneel apparaat kon worden bestuurd. De sovjets moesten bestuurstaken overnemen 
en werden ondergeschikt aan het staatsapparaat, aan de macht van de partij. Vervolgens ging 
hij met zijn dictatorialisme verder dan Marx, door, na verjaging van de Grondwetgevende 
Vergadering, in een nieuwe grondwet vast te leggen dat de bourgeoisie het kiesrecht 
ontnomen kon worden en dat de stem van vier dorpsbewoners gold voor die van één 
stedeling – waarmee dus universele en gelijke representatie werd afgeschaft; ‘zelfs de term 
“democratische republiek” werd uit het bolsjewistische jargon verwijderd’.62 De 
ontwikkelingen samengevat, ontmantelde Lenin Marx’ “dictatuur van het proletariaat” 
doordat hij de macht niet in handen legde van een gekozen volksvertegenwoordiging maar 
van een georganiseerde “voorhoede”, en aanvaardde de bureaucratie. Er was geen sprake van 
terugkeer naar een parlementarisme met klassieke machtendeling en de staat bleef volgens 
het Sovjet-unitaire model georganiseerd. Een niet-algemeen en ongelijk kiesrecht sloot de 
bourgeoisie uit van de staat en bevoordeelde het stedelijk proletariaat.63  
 Stalin erfde en ‘perfectioneerde’ Lenins opvattingen: de bureaucratie werd nog 
belangrijker maar de proletarische dictatuur noemde hij ‘een dictatuur van de straat, van de 
massa’s’. En “als de arbeidersklasse werkelijk het staatsapparaat in handen wil nemen om 
het land te besturen, moet het ervaren agenten hebben”, zo sprak hij later, in 1920, op een 
ambtenarenbijeenkomst.64 Enfin, natuurlijk groeide de bureaucratie en werd, weten we nu, 
de staat veel te machtig onder zijn bewind. Ook was er een beroepsleger nodig tegen (al dan 
niet imaginaire) dreigingen, en een leger zonder staatsapparaat was nou eenmaal ondenk-
baar, aldus Stalin; verdere groei der bureaucratie dus. Medio jaren 1930 – de onteigening der 
productiemiddelen was min of meer voltooid en de wetenschappelijk-technische en 
ambtelijke elite vervangen door een nieuwe, meestal van proletarische afkomst – zette Stalin 
het concept van de ‘proletarische dictatuur’ overboord en verving het door ‘een staat van het 
werkende volk’. In 1936 betoogde Stalin dat er niet langer onderling vijandige klassen 
bestonden en dus kon de ‘democratie voor de werkers’ worden ingevoerd: iedereen kreeg 
gelijk stemrecht terug en de electorale ongelijkheid tussen stads- en dorpsbewoners werd 
afgeschaft, evenals veel maatregelen ter bevoordeling van arbeiders. Er zouden nog maar 
twee onderling vriendschappelijke klassen bestaan: arbeiders en boeren. Op het 18e partij-
congres, eind 1938, bevestigde hij dat het socialisme niet zonder staat kon – de Sovjet-staat 

                                                 
60 Dat machtsverlies, in welke vorm dan ook, desastreus is voor elke leider en vrijwel altijd tot zijn ondergang 
leidt, is een basisthema in: Karl Bruno Leder, Hoe een dictator aan de macht komt (Thieme, Zutphen 1986; 
Wie man Diktator wird, 1983; vert. Frank Visser). 
61 Vervolggegevens hier uit Erik van Ree, ‘Ontstaan en teloorgang van de “dictatuur van het proletariaat”’; vgl. 
nt. 9.  
62 Van Ree, p. 345. De proletarische stem zou zo zeker die van de boeren domineren – in het boerenland 
Rusland. 
63 Van Ree, p. 346. 
64 Van Ree Stalin-citaten op p. 347: uit I. Stalin, Sotsjinenia, 1, p. 367, 371 en 4, 366-67 (Moscow, 1946-51). 
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zou voorlopig alleen maar sterker worden. Na de Grote Vaderlandse Oorlog was de 
‘dictatuur van het proletariaat’ niet langer een dogma voor Stalin; ‘de rechtsgelijkheid werd 
min of meer hersteld, dat wil zeggen, de burgers werden nu in min of meer “gelijke” mate 
door de partij geterroriseerd’.65  En ‘dictatuur van het proletariaat’ ten opzichte van de Oost-
Europese landen was al helemaal overbodig dankzij de dreigende aanwezigheid van het 
Rode leger – verzet van de rijke klasse tegen onteigening zou zinloos zijn. Lenins opvolger 
liet dus uiteindelijk de essentiële eisen van de bolsjewistische ‘proletarische dictatuur’ 
vallen: het beperkte en ongelijke kiesrecht (na 1936) en het Sovjet-unitaire model, na 1945.  
 Zo zien we hoe in verreweg het grootste land ter wereld in de twintigste eeuw met het 
massabegrip ‘dictatuur van het proletariaat’ werd gemanipuleerd, veroorzaakt door de 
omstandigheden en door de wil van enkelen.66 Was het bij Marx een verabsoluteerde 
volkssoevereiniteit, een radicaal-democratische staat waarin het proletariaat via algemeen en 
gelijk kiesrecht de overhand had – de oude ambtenarij en de eigenaren dienden afgezet om 
aan bureaucratie en privé-eigendom van productiemiddelen een einde te maken. Bij Lenin 
wijzigt de dictatuur van een democratische meerderheid in die van een minderheidspartij, hij 
ontneemt de burgerlijke klassen het kiesrecht en bevoordeelt de stedelijke arbeidersklasse 
electoraal. Stalin staat uiteindelijk tussen Marx en Lenin omdat hij na de vernietiging van de 
bourgeoisie Lenins beperkte en ongelijke kiesrecht overbodig vindt. Algemeen en gelijk 
kiesrecht worden opnieuw ingevoerd, waarmee de staat niet langer als proletarische dictatuur 
kan gelden.  
 

En Mao tot slot. Hij stond voor de opgave om, meer nog dan in Rusland, met name de 
boeren – vaak verspreid en afgelegen wonend – te organiseren, dus niet in de eerste plaats 
het proletariaat, dat veel kleiner was. In hoofdstuk XI, ‘De Massa-lijn’, van het in tientallen 
miljoenen exemplaren verspreide Rode boekje met citaten uit het werk van (toen nog) Mau 
Tse-toeng (1967),67 zijn 22 massa-teksten uit de periode 1927 tot 1955, maar vooral uit de 
jaren veertig opgenomen. Enkele aforismen hieruit: 
   - Het volk, en alleen het volk, is de drijvende kracht die wereldgeschiedenis maakt. 
   - De massa – dat zijn de echte helden; wijzelf zijn dikwijls kinderlijk en belachelijk. 
   - De massa van het volk bezit een ongekende scheppingskracht. 
   - In de massa ligt een reusachtige voorraad nuchtere en positieve denkbeelden ten opzichte  
     van het socialisme opgeslagen. 
   - Concentreer wat onder de massa leeft, breng het weer onder de massa en houd het vast en  
     voer het uit, om zo vorm te geven aan correcte opinies omtrent leiderschap – dat is de  
     fundamentele methode van leiding geven. 
   - Overal waar van een massa sprake is komen gewoonlijk drie soorten mensen voor: de  
     betrekkelijk positief ingestelden, de aanhangers van een tussenstandpunt en de  
     betrekkelijk achtergeblevenen. 

- Produktie door de massa, de belangen van de massa, de ervaring van de massa en de  
     gevoelens van de massa – aan dit alles moeten leidinggevende kaderleden voortdurend  
     aandacht besteden.  
De massa speelt door het hele Rode Boekje een prominente rol. Vaak op zo’n agressieve toon 
(Volksoorlog, Volksleger) dat het begrijpelijk is dat Mao Confucius wel buiten de deur 

                                                 
65 Van Ree, p. 350. 
66 Navolgende uit de ‘Concluderende opmerkingen’ van Van Ree, p. 352-3. 
67 Getranscribeerde titel van het origineel Mau Tsjoe-si Juloe, Peking 1965 (De Boekerij, Amsterdam 2005, 
366 pp. [Bruna 1967] vert: C. Schepel). Het betreft 427 uitspraken, verdeeld over 33 hoofdstukken; ‘De Massa-
lijn’: nrs. 153 t/m 174 op pp. 146-163. (Mao’s Selected Works bestaat volgens opgave in Het rode boekje uit 
vier delen (1924-1937 / 1937-1941 / 1941-1945 / 1945-49) en diverse losse uitgaven in Engelse vertaling.)  
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moest zetten.68 Een zo tot zijn essentie teruggebrachte filosofie is overigens van een 
verpletterende eenvoud (en helderheid) – noodzakelijk als je bijna een miljard mensen wilt 
aanspreken.  
 En over massa gesproken: Xenofons beschrijving van de tocht der tienduizend, in 
Anabasis, was een beschaafde processie vergeleken met de mars der negentigduizend, de 
Lange Mars (changzheng) van negenduizend kilometer die Mao in 1934-1936 leidde, en 
waarvan minder dan negenduizend deelnemers levend aankwamen.69 Uiteraard hoorde Mao 
zelf tot de overlevenden (conform Canetti’s theorie),70 net als Mozes destijds, maar die deed 
veertig jaar over de exodus en kreeg steun van boven. Mao poneerde natuurlijk nog wel wat 
meer dan de zeven bovengenoemde massa-(under)statements. Maar alle teksten zijn toch een 
beetje van hetzelfde gehalte als van ouders die lyrisch over hun kinderen spreken: vertederd, 
zorgzaam, met rechtvaardigheidsgevoel en inlevingsvermogen, soms onbesuisd en altijd 
trots. Die ouders blijven uiteindelijk wel de baas, net zoals Mao, die zich het belang van de 
massa, de boeren in het Chinese geval, al vroeg bewust was: ‘Alle revolutionaire partijen en 
revolutionaire kameraden zullen ten overstaan van de boeren door hen beproefd en 
aangenomen dan wel verworpen worden. Zal ik mij aan het hoofd stellen en de boeren 
aanvoeren? Zal ik bij hen achterblijven en met handen en voeten gebarend kritiek op hen 
uitoefenen? Of zal ik mij tegenover hen stellen en mij tegen hen verzetten? Elke Chinees 
heeft de vrijheid uit deze drie mogelijkheden te kiezen, maar de huidige stand van zaken 
[1927] zal je dwingen snel een definitieve keuze te maken’. (nr. 156) 
 De massacampagnes van Mao (c.s.) speelden een hybride rol in China, zowel voor de 
macht als voor de massa. Door de macht werd de massa als middel gebruikt: voor het 
revolutioneren van de samenleving, of om machtige groepen en instituties van hun macht te 
beroven, of om tegenstanders in een machtsstrijd uit te schakelen. De campagnes speelden 
echter ook een (controlerende) rol als methode voor politieke participatie van de bevolking – 
die de heerschappij van de partij moest legitimeren. Zo zijn de campagnes nauw verweven 
met de ‘massalijn’, het vroege concept van Mao dat de verhouding van de partij ten opzichte 
van het volk zou representeren. De Marxistische ideeën over de noodzaak van de klassen-
strijd en van de revolutie brachten Mao ertoe de rol van de massa’s te benadrukken:71 hun 
noodzakelijke mobilisering voor een fundamentele sociale ommekeer. Het begrip ‘massalijn’ 
drukt dan uit dat de partij haar inspiratie en leidende rol uit de massa der bevolking afleidt. 
En dat ze ernaar streeft haar problemen te begrijpen en daar mogelijke oplossingen voor 
ontwikkelt. Deze oplossingen worden dan uitgelegd en gepopulariseerd, zodat ze in 
activiteiten omgezet kunnen worden. Daarmee vormen massacampagnes de laatste fase van 
het concept van de massalijn; het punt waarop de massa’s aan de realisering van een politiek 
idee of een programma deelnemen. Het gebruik van het begrip qunzhong yundong (= massa-

                                                 
68 En Boeddha’s Achtvoudige pad (Juist(e) begrip/ gedachten/ spreken/ handelen/ wijze van levensonderhoud/ 
inspanning/ indachtigheid/ concentratie) werd in wezen vervangen door ‘De Acht Punten van Aandacht: Spreek 
vriendelijk en wellevend; Betaal eerlijk voor alle aankopen; Geef terug wat je geleend hebt; Vergoed alle 
aangerichte schade; Sla geen mensen en scheld ze niet uit; Beschadig geen te veld staand gewas; Misdraag je 
niet tegenover vrouwen; Mishandel geen krijgsgevangenen’. (Mao, Het rode boekje, nr. 344). 
69 Aantallen, afstanden en jaartallen zijn in allerlei variaties te vinden in de literatuur en op internet. Mythen 
zijn er ook meer dan genoeg geweven rondom de tocht; kennelijk noodzakelijk voor geloofwaardigheid en 
heldendom. 
Thomas Kampen noemt in Das grosse China Lexikon (p. 427) vier legers van samen 180 duizend soldaten 
waarvan minder dan 60 duizend de eindstreep haalden. Het 1e leger (van Mao c.s.) bestond uit meer dan 80 
duizend soldaten waarvan 90% omkwam.   
70 Dat iemand die ook zo’n enorme (leger)tocht ondernam als Alexander de Grote uiteindelijk al jong is 
gestorven, weerlegt Canetti’s opvattingen nog niet; het is eerder als een foutje in de regie te beschouwen: 
Alexander stierf tenslotte door ziekte, niet door krijgshandelingen.   
71 Het proletariaat was in China in de eerste helft van de twintigste eeuw relatief klein. 
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beweging; zie ook hoofdstuk VI) voor massacampagnes maakt de schijnbare doelstelling 
duidelijk als beweging in het belang van de massa’s. Ook toen de communistische partij in 
de revolutionaire fase (jaren 1920-’40) in de Republiek de belangen van de bevolking 
daadwerkelijk diende, werden de te behandelen thema’s toch altijd door de partij uitgekozen 
en politieke richtlijnen door de partij geformuleerd. In de Volksrepubliek, vanaf 1949, 
weerspiegelden de maatregelen, programma’s en activiteiten ter mobilisering van de massa’s 
steeds meer de ideeën en het politieke streven van de partijleiding – niet de behoeften van 
het volk.72   
 Wat al die massacampagnes hebben opgeleverd is nauwelijks te bevatten of te 
omschrijven. Dat ze het land meer achter- dan vooruit hebben geholpen en dat tientallen 
miljoenen er onder hebben geleden is intussen ieder wel bekend.73 De combinatie van massa 
en macht; alle aanvankelijk goede bedoelingen ontaarden klaarblijkelijk zodra de macht 
gevestigd is.   
 

Lenin en Stalin waren allang dood toen aan de andere kant van de wereld Gabriel García 
Márquez in 1975, kort voordat ook Mao stierf, De herfst van de patriarch publiceerde74 – 
volgens de auteur ‘een gedicht over de eenzaamheid van de macht’. Hij had daarvoor de 
biografieën bestudeerd van veel Zuid-Amerikaanse dictators en boetseerde vervolgens – na 
twee eerdere versies – in enkele hele lange volzinnen het standaardbeeld van de dictator: de 
tussen de 107 en 232 jaar oude Patriarch Zacharias met de kolossale, fluitende zakbreuk. 
Angst bleek het grootste motief in diens leven, en paranoia natuurlijk – bekend uit M&M. 
Opmerkelijk dus dat García Márquez (*1927) en Canetti elkaar nergens noemen terwijl zij 
zich langdurig en intensief met hetzelfde onderwerp hebben beziggehouden en tot eenzelfde 
conclusies kwamen: veel zinnen uit De herfst van de patriarch hadden vrijwel ongewijzigd 
in M&M kunnen staan. Dat de een ná de ander de Nobelprijs literatuur ontving is misschien 
nog als symbolisch te zien. Minder symbolisch en meer angstaanjagend zijn de 
complimenten van García Márquez’ vriend generaal Omar Torrijos: ‘Je beste boek is De 
herfst van de patriarch, we zijn allemaal precies zoals jij beschrijft’.75 Dat het kennelijk niet 
zoveel uitmaakt in welk continent en onder welke politieke signatuur de dictator figureert 
spreekt boekdelen over de mens en zijn sociaal-politieke gedrag, angst en paranoia.  
Centraal idee in M&M trouwens. 

                                                 
72 Een en ander uit: Jane Duckett, ‘Massenkampagnen./ Der Prozess der Massenkampagnen’, in: B. Staiger u.A. 
(Hg.), Das grosse China Lexikon, p. 484. Zie verder ook hoofdstuk VI over China. 
73 Enige literatuur uit de groeiende berg: Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China, 1992 (Wild 
Swans. Three daughters of China, 1991; vert: Paul Syrier). W.F.Wertheim uitte in Politiek en Cultuur, 1994, 
nr. 3, pp. 47-50 onder de titel ‘Mao’s ontwikkelingsmodel’ kritiek op het boek. Zijn grootste bezwaar was, dat 
Jung Chang eigenlijk niets van de boeren en de landbouw afwist (en ook niet wílde weten, omdat zij naar het 
platteland verbannen was), anders had zij wel ingezien dat de aanpak en visie van Mao in grote lijnen juist was 
– ondanks de fouten die er zijn gemaakt. Na Jung Chang kwamen Anchee Min in Rode Azalea (1994) en Mao’s 
lijfarts Li Zhisui in The private life of Chairman Mao (1994) met weer nieuwe onthullingen en details over 
Mao en zijn tijd(geest). In eerdere studies naar de Grote Sprong Voorwaarts werden de miljoenen doden nog 
beschouwd als bijeffect van het economisch systeem. De recente, bekroonde studie, gebaseerd op Chinese 
archieven, van Frank Dikötter over de Grote Sprong Voorwaarts, Mao’s Great Famine (2010)/ Mao’s 
massamoord. De geschiedenis van China’s grootste drama 1958-1962 (2011) toont duidelijk aan dat terreur de 
basis was van Mao’s regime. De staat was alles, het individu niets. Dankzij Mao’s ‘visioen van overvloed’ 
vielen er 45 miljoen doden in vier jaar. In veel dorpen stierf in een jaar zo’n 30% van de inwoners van de 
honger. (Joeri Boom in De Groene, 8 sept. 2011, p. 44, die verder terecht suggereert dat met deze achtergrond 
het fanatiek materialisme van de huidige Chinese middenklasse erg begrijpelijk wordt).    
74 El otoño del patriarca. Nederlandse vertaling van Mariolein Sabarte Belacortu, Meulenhoff, Amsterdam 
1976.  
75 Gabriel García Márquez, De geur van guave. Gesprekken met Plinio Apuleyo Mendoza. Vertaald door 
Mariolein Sabarte Belacortu (Meulenhoff, Amsterdam 1983), p. 94. 
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De massa als macht en als onmacht 
  

‘Wer die Menschen als Herde betrachtet und von ihnen so schnell er kann 
flieht, den werden sie gewiß einholen und mit ihren Hörnern stoßen’.         
(Nietzsche) 

 

De schrijver, de massa en de objectiviteit  
 

‘Afgezien van Marx’ veel grotere betekenis is het verschil tussen hem en mij dat hij de 
wereld wil veranderen en ik de enkeling. Hij richt zich tot de massa, ik tot het individu’, 
aldus een uitspraak van Hermann Hesse.76 En W.F. Hermans merkte over de schrijver en de 
massa op: ‘Wie gelooft dat er “echt” recht bestaanbaar of zelfs denkbaar is, wordt voor hij 
het weet een journalist. De journalist formuleert wat de massa denkt, de schrijver bestrijdt 
wat de massa denkt en brengt aan het licht wat de massa niet durft te denken. (...) Toch hoeft 
hij [de schrijver] daarom zichzelf niet hoger aan te slaan dan de massa. In feite veracht de 
schrijver zichzelf om dezelfde reden waarom hij de massa veracht. Tussen schrijver en 
massa bestaat een diepverborgen solidariteit. Een solidariteit niet alleen op wederzijdse haat 
gebaseerd, maar ook op overeenkomstige zelfhaat. De lezer haat in de schrijver zichzelf, de 
schrijver haat zichzelf in zijn romanpersonages. Lezers die dit niet aanvaarden, begrijpen de 
wezenlijke functie van de roman niet. Zij worden alleen tevreden gesteld door 
journalistiek’.77 
 De uitspraken van die twee onderling zo sterk verschillende (en verre van 
Marxistische) schrijvers geven de complexiteit van het massa-fenomeen goed weer. Welke 
facetten komen aan bod in beide teksten? Het veranderen van de wereld. Het veranderen van 
het individu. Geloof en ongeloof in het recht. De journalist en wat hij denkt. De massa en 
wat zij denkt. De schrijver en wat hij denkt, en wat hij denkt dat de massa denkt, en wat hij 
denkt wat de journalist over de massa denkt. De haat en de zelfhaat van de massa en van de 
schrijver. En impliciet ook: hoeveel fictie is fictie eigenlijk? 
 Zijn deze invalshoeken ook van toepassing op het hier behandelde ‘linkse denken over 
massa’s’ uit de negentiende en twintigste eeuw? Of zijn ze dat niet en tonen ze daarmee aan 
dat het massa-begrip sterk persoons-, klasse- en tijdgebonden is?78 Met andere woorden: hoe 
objectief kan het massa-begrip zijn? De door Canetti zo gewaardeerde Goethe, die dan wel 
geen uitgesproken dialecticus was maar zich met zijn wereldwijsheid ook overal uit wist te 
redden, beende op 29 januari 1826 door zijn kamer en vertrouwde Eckermann toe: “Ik zal u 
iets onthullen en u zult het tijdens uw leven vaak bevestigd zien. Alle tijdperken die verval 
en ontbinding hebben gekend zijn subjectief, terwijl alle tijdperken die vooruitgang kennen 
een objectieve tendens vertegenwoordigen. Dat kunt u niet alleen zien in de poëzie, maar ook 
in de schilderkunst en in vele andere dingen”.79  Wat natuurlijk meer zegt over het vooruit-
gangsoptimisme en het waardepatroon dat iemand hanteert, dan over objectiviteit.  

                                                 
76 Hermann Hesse, Een golfje op de stroom. Uitspraken en aforismen uit boeken en brieven (De Arbeiderspers, 
Amsterdam 1977), p. 10. 
77 In: ‘Antipathieke romanpersonages’ (1960), in: W.F. Hermans, Het sadistische universum (Bezige Bij, 
Amsterdam 1972), p. 111 en 112. Elders bezigde Hermans voor journalistiek de term ‘hoernalistiek’. 
78 Dat zijn tegelijk de drie criteria die Jan Romein hanteert voor het begrip ‘subjectiviteit’ in: ‘Zekerheid en 
onzekerheid in de geschiedschrijving. Het probleem der historische objectiviteit’ (1935), in: Jan Romein,  
Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays (Querido, Amsterdam 2e dr. 1976), p. 107. 
79 Johann Peter Eckermann, Gesprekken met Goethe (Arbeiderspers, Amsterdam  1991; Gespräche mit Goethe, 
vert. Gerda Meyerink), p. 156 (mijn curs.). Dat Goethe eenzelfde brandende ambitie had als Canetti en 
Stendhal, hier eerder opgemerkt, blijkt wel uit zijn uitspraak: ‘Maar al die kritiek [op Werther] deerde me niet, 
want zulke subjectieve oordelen van een aantal wel degelijk belangrijke mannen werden door de massa 
gecompenseerd. Maar wie niet uit is op een miljoen lezers moet geen letter op papier zetten’. (id., p. 145). 
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 Ook Jan Romein worstelde met het objectiviteitsbegrip en moest enige intellectuele 
capriolen uithalen om tot de volgende definitie te komen: ‘objectief noem ik die geschied-
schrijving, en zekerheid geeft derhalve die geschiedschrijving, die in overeenstemming is 
met de tijdgeest’. Een Hegeliaanse redenering, die hij verder optuigt met het begrip van de 
‘innerlijke zekerheid van de historicus’80 om tot de keuze van de juiste in plaats van de valse 
tijdgeest te komen. 
 In wezen is de objectiviteitsdiscussie een zich elke generatie herhalende gebedsmolen 
aangezien er geen falsifieerbare stellingen mee zijn in te nemen.81 Omdat de hier besproken 
linkse denkers allen, in ieder geval in theorie, een lotsverbetering voor het gros der aard-
bewoners voor ogen hadden, kan er van enige objectiviteit (over de massa in dit geval) 
natuurlijk geen sprake zijn geweest. Dat was dan ook nooit hun bedoeling – wat goed is om 
dat expliciet te constateren, want de consequentie is groot. Hun massa viel namelijk onder 
een ideologie, een geloof desnoods, – niet onder een min of meer objectief, wetenschappelijk 
hanteerbaar begrip. Voor de wetenschap heeft men zelden op grote schaal bloed vergoten. 
De bereidheid om dat voor een ideologie of geloof wel te doen, is daarentegen altijd groot 
geweest. De massa kon (en kan) in dergelijke gevallen actief of passief optreden: als dader of 
als slachtoffer, manipulerend of gemanipuleerd – of beide tegelijk. 
 
Canetti’s massa-zoeken 
 

Het zoeken naar overeenkomsten of verschillen met Canetti’s hoofdwerk is hier het uiteinde-
lijke thema. Daarbij dient te worden vermeld dat het oordeel van John Carey in zijn veel-
besproken studie The intellectuals and the masses. Pride and prejudice among the literary 
intelligentsia, 1880-1939 (1992) nogal bezijden de waarheid is als hij stelt: ‘Elias Canetti, 
generally cited as the most profound modern commentator on the mass, stands at the end of 
the “scientific” traditions stretching from Le Bon to Freud, and inherits its fantasies and 
confusions’. (p. 29) Carey,82 volgens The Guardian ‘kampioen van de middlebrow’,83 heeft 
Canetti’s werk kennelijk slordig en onwelwillend  gelezen. Die ene geciteerde zin wemelt al 
van de onjuistheden: -Canetti is bepaald niet ‘generally cited...’, integendeel: hij is vaak 
genegeerd; -de ‘scientific tradition’ begon al vóór Le Bon, maar omdat die een meester in het 
plagiaat was, kreeg hij de naam als grondlegger; -na Freud kwam er nog een hele rij min of 
meer wetenschappelijke onderzoekers (zie hier hoofdstuk IV) en ‘stretching from’ betekent 
in dit geval slechts 26 jaar (Psychologie des Foules is van 1895, Massenpsychologie un Ich-
Analyse van 1921) terwijl het veel meer suggereert; -Canetti zet zich juist sterk af tegen de 
twee genoemde auteurs, en ja, dat zou je een vorm van traditie kunnen noemen; -een 
‘wetenschappelijk’ werk was niet Canetti’s eerste of hoogste pretentie, want daarvoor was 
zijn houding tegenover de wetenschap veel te ambivalent; en om de denkbeelden in MuM 
‘fantasies and confusions’ te noemen, doet wel erg fantasieloos en verwarrend aan.84 

                                                 
80 Romein, ‘Zekerheid en onzekerheid in de geschiedschrijving’, resp. p. 110 en 113. 
81 Het draait altijd uit op nuanceverschillen en vragen over iemands levensvisie. Alleen onbeschaamd 
subjectivisme zal steeds onder vuur worden genomen, hoe verder de objectiviteitscriteria zich ontwikkelen. De 
absolute objectiviteit is natuurlijk nooit te bereiken, of men moet genoegen willen nemen met 
telefoonboekproza. In dat geval komt de kroniek dicht in de buurt, maar ook daarin wordt door de keuze van de 
feiten de subjectiviteit weerspiegeld. De historische literatuur over objectiviteit is intussen omvangrijk. 
82 In de achttiende eeuw leefde er een bekende econoom met dezelfde naam. De 20e eeuwse John Carey is 
hoogleraar Engelse letterkunde aan de Universiteit van Oxford en een bekende criticus voor o.a. Sunday Times. 
83 René Boomkens, Kritische massa (1994), p. 15. 
84 Dat Carey weinig van de strekking van MuM heeft gevat, blijkt wel uit zijn laatste twee zinnen over Canetti 
(van het 246 pag.’s tellende boek is 1,3 pag. aan hem besteed): ‘Canetti’s superiority, as an intellectual, to the 
mass – to ‘every-one’ gloating over newsprint – is apparent in this passage. [o.a: ‘In het publiek der 
krantenlezers is een gematigde, maar door haar afstand van de gebeurtenissen des te onverantwoordelijker 
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 De auteur waarmee de vorige paragraaf  opent, Hesse, benadrukt de specifieke 
verhouding van de schrijver ten opzichte van de lezer, het individu  – en zijn non-verhouding 
ten opzichte van de massa. Hermans, de Freudiaan, wijst op de onbewuste krachten die er 
zouden spelen tussen de schrijver en de massa, zijn lezers. Dat de massa in haar geheel 
nauwelijks kan functioneren als hoofdpersoon in een literair werk, of in een film, blijkt wel 
uit het feit dat dit vrijwel niet voorkomt.85 Altijd krijgt een persoon (of enkele personen), 
uiteraard meestal ‘de leider’ of ‘de opposant’, een centrale rol toegemeten. Hij of zij zorgt 
voor de visualisering, de personifiëring en individualisering van de massa. Dit omwille van 
het feit dat de lezer of de kijker, het individu, zich anders nauwelijks kan identificeren met 
de massa, omdat deze als begrip te amorf is. Bij grote spektakels is de massa figurant, de 
enkeling die eruit springt is als pars pro toto de representant van die massa.86 Daarom ook 
was Canetti zo opgetogen over zijn toneelstuk uit 1933/34 Komödie der Eitelkeit. In dat stuk 
gaf hij niet alleen met de ‘spiegelverboden’ een weerklank van de actualiteit, de boek-
verbrandingen, maar had hij ook een nouveauté geschapen: ‘Ik sloot het eerste deel [van de 
drie bedrijven] af en voelde mij als bedwelmd. Er was mij, dacht ik, iets nieuws gelukt, 
namelijk om in dramatische vorm een massa uit te beelden, haar totstandkoming, haar 
groeiende dichtheid, haar ontlading’.87  
 De massa-expert Canetti heeft juist voor het (veelal zwakke) individu een scherp oog. 
Dit blijkt niet alleen uit veel van zijn – vaak verhullende – Aufzeichnungen, maar ook uit zijn 
verhandeling over Hermann Broch, uit ‘Het beroep van schrijver’ en uit het essay over 
Kafka: Het andere proces. Hij plaatst hierin een bijna terloopse opmerking, die cruciaal is 
voor de strekking én interpretatie van al zijn werk: ‘De mens, die zich als maatstaf van alle 
dingen ziet, is bijna nog onbekend, de vooruitgang in kennis over zichzelf is minimaal, 
iedere nieuwe theorie verduistert meer van hem dan dat deze verlicht. Alleen het onbevangen 
concrete onderzoek van enkelingen zal ons geleidelijk verder brengen’.88 Impliciet staat er 
véél in deze twee zinnen: 

                                                                                                                                                     
hetzemassa blijven voortleven, men zou haast zeggen haar verachtelijkste en tegelijk stabielste vorm’. (M&M, 
p. 56; EC-W, III, 58)]. Yet it is precisely that sense of superiority, in great generals, kings and despots, that he 
identifies as the curse and doom of mankind’. (p. 30). 
Aangezien Canetti altijd een verwoed krantenlezer – in meerdere talen – is geweest, slaan de opmerkingen uit 
M&M uiteraard ook op hemzelf en is er van ‘superiority’ geen sprake; mocht hij de krantenlezer ‘veroordelen’, 
dan veroordeelt hij zichzelf impliciet dus ook. Echter: hij constateert iets, wat iets anders is dan een oordeel 
vellen. En wie ziet hoe snel de oplagecijfers van kranten stijgen zodra er sprake is van een ramp of van andere 
sensationele ontwikkelingen en daarbij het nieuwste massa-amusement, het ‘rampentoerisme’ (onder het mom 
van ‘betrokkenheid’) optelt, kan toch nauwelijks bezwaar maken tegen de opvattingen van Canetti. 
Wat betreft de tweede zin: was het maar waar, dat intellectueel superioriteitsgevoel van generaals, koningen en 
despoten de wereld regeerde: dan zag deze er in ieder geval anders uit dan wanneer de overlevingsdrift van de 
machthebber regeert – wat wél de strekking van M&M is. 
Terzijde: Carey komt in de behandeling van de literaire figuren tot vrijwel diametraal tegenovergestelde 
conclusies als Malcolm Bradbury in zijn enthousiasmerende The modern world. Ten great writers (1988) / 
Schrijvers van de nieuwe tijd. Van Ibsen tot Kafka (1989). Maar dat was een boek naar aanleiding van een 
LWT/Teleac serie, voor de massa dus.    
85 Uiteraard moeten films als van Sergej Eisenstein of Leni Riefenstahl als uitzonderingen op de regel worden 
genoemd; ze passen wel goed in het tijdsbeeld. 
86 Vgl. ook Menno ter Braak in zijn ‘Brief aan J[an] G[reshoff] over het individualisme’ (1936): ‘Iedere 
werkkring is beperkt, en aan die beperktheid ontleent “de werker” de kracht, om zijn speciale rol te kunnen 
spelen, uniformeer hem tot een onderdeel van een “bewuste massa”, en het beste stuk massa dat hij in zich 
heeft, zijn stuk onbewuste massa [vgl. W.F. Hermans], wordt gewelddadig ingeregen en vals gedisciplineerd’. 
(M. ter Braak, In gesprek met de vorigen, Van Oorschot, Amsterdam 1963 [1938], p. 175).    
87 Het Ogenspel, p. 100; EC-W, IX, 90. 
88 Das Gewissen der Worte, p. 127 (EC-W, VI, 222): ‘Der Mensch, der sich für den Maßstab aller Dinge hält, ist 
beinahe noch unbekannt, seine Fortschritte in der Kenntnis von sich sind minimal, jede neue Theorie 
verdunkelt von ihm mehr, als sie erleuchtet. Nur die unbefangen konkrete Erforschung einzelner führt 
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-de mens houdt zich voor maatstaf, maar hij is het niet; wie oog heeft voor de totale natuur,89 

weet wel beter; 
-de (vooruitgang in) zelfkennis van de mens staat in schril contrast met bijvoorbeeld (de 
vooruitgang in) zijn technische kennis; 
-kritiek op de wetenschappelijke pretenties die met name de humaniora-disciplines kunnen 
hebben (bv. psychologie, antropologie, filosofie); 
-over elkaar struikelende theorieën geven geen stapsgewijze verheldering maar werken 
integendeel vertroebelend, verduisterend; als zij al iets verklaren, is het nooit meer dan een 
deel van de werkelijkheid, van het totaal; 
-op een vooruitgangsoptimisme ben ik, Canetti, nauwelijks te betrappen; 
-onbevangen, concreet onderzoek van het individu heeft de meeste kans om resultaten op te 
leveren: een pleidooi voor de fenomenologische aanpak en inductief redeneren. 
 Niet toevallig zijn dit ook de paradigma’s van MuM. Toen Die Blendung nog maar net 
gepubliceerd was, repten sommige recensenten over een bepaalde hardheid van de auteur.90 

Begrijpelijk, omdat er nog geen ander werk van hem was verschenen. Inmiddels is dat al 
decennia gelogenstraft: Canetti, de Kafkaiaan, heeft een scherp oog voor het kleine, het 
kwetsbare, het weerloze en het afhankelijke.91 De man die de macht zo scrupuleus mogelijk 
tracht bloot te leggen, pleit tegelijk voor het mededogen, de empathie die de schrijver (en 
eigenlijk elk mens) via de verwandlung op moet weten te brengen. (Vergelijk hier verder 
hoofdstuk V). Men zou deze empathie als tegenhanger, als compensatie (maar ook als 
logische consequentie) voor de hardheid van zijn analyses kunnen zien. Hij uitte dit inzicht 
echter al vroeg; het is dus niet een compensatie achteraf. Die Blendung was precies één jaar 
oud toen Canetti in november 1936 een rede hield ter gelegenheid van Hermann Brochs 
vijftigste verjaardag. Hierin noemt hij een drietal eigenschappen waaraan de ideale schrijver 
moet voldoen – als veel van zijn werk uiteindelijk tevens pro domo bedoeld, zoals hier al 
eerder opgemerkt en gedeeltelijk aangehaald.92   

                                                                                                                                                     
allmählich weiter’. In Het geweten in woorden, p. 141 / Het andere proces, p. 89 vertaald als: ‘Degene die zich 
voor de maatstaf van alle dingen houdt, is nog vrijwel onbekend, zijn vorderingen op het gebied van zelfkennis 
zijn miniem; iedere nieuwe theorie verduistert van hem meer dan zij belicht. Alleen de onbevangen konkrete 
bestudering van de enkeling leidt allengs verder’. De tekst gaat verder: ‘Aangezien dit al heel lang zo is en de 
grootste geesten het altijd hebben geweten, is iemand die zich  zo volledig ter bestudering aanbiedt [i.c. Kafka], 
onder alle omstandigheden een gelukstreffer zonder weerga’. Net zoals hij Schrebers Denkwürdigkeiten eines 
Nervenkranken in MuM in twee gedeelten analyseert, doet Canetti dat hier met Kafka’s Briefe an F[elice 
Bauer]. Zie voor Paul Schreber ook de grondige biografische studie van Han Israëls, Schreber. Vader en zoon. 
Hist.-kritische opm. over een psychoanalytisch beschreven geval van paranoia (Hist. Uitg. Groningen, 1989). 
89 Waarvoor presocratici en Chinezen weer om de hoek komen kijken. 
90 Zo schreef J.M. IJssel de Schepper-Becker in NRC van 19 mrt. 1936 over Die Blendung: ‘...en de weg 
trachten te vinden in de mysterieuze verhaspeling van “Wahrheit und Dichtung”, waarvan de strekking, de 
bedoeling en de betekenis ons veelal ontgaan, dan vinden we volop gelegenheid om de felle, rake, ook 
meedoogenlooze karakterteekening te bewonderen, een karakterteekening, die naast een enorme 
menschenkennis een hoonende, kwaadaardige skepsis verraadt ten opzichte van den aard van des schrijvers 
medeschepselen’. (mijn curs., en overigens worden hier de mens en de auteur op een lijn gezet). 
91 Denk daarbij ook aan zijn vele ‘Aantekeningen’ over dieren, b.v: ‘De nieuwe, de eigenlijke ontdekkingen aan 
dieren zijn alleen mogelijk, omdat onze hoogmoed als hoogste schepsel Gods definitief tot het verleden 
behoort. Wij blijken veeleer de laagste schepselen Gods, namelijk Gods beulen in zijn wereld te zijn’. (Wat de 
mens betreft (1966), p. 280; EC-W, IV, 289).  
92 ‘De ware schrijver echter, zoals wij hem zien, is het slachtoffer van zijn tijd, zijn lijfeigene en horige, zijn 
laagste knecht...hij is de hond van zijn tijd. (...) De tweede eigenschap die men tegenwoordig van een 
representatieve schrijver moet verlangen, is de serieuze wil zijn tijd samen te vatten, een drang naar 
universaliteit die zich door geen enkele afzonderlijke taak laat afschrikken, van niets afziet, niets vergeet, niets 
weglaat en het zich in helemaal niets gemakkelijk maakt. (...) De derde eis die men aan een schrijver dient te 
stellen, zou zijn dat hij het tegen zijn tijd opneemt’. Het geweten in woorden, p. 15, 16, 18; (EC-W, VI, 101-102, 
103, 104). 
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Canetti en het linkse massa-vinden   
 

Als we dit alles in overweging nemen, lijken Canetti’s opvattingen zich op een ander niveau 
te bewegen en soms nauwelijks te stroken met wat in het voorgaande is gezegd door de 
linkse massa-ideologen. Dat is echter slechts ten dele waar. De verschillen tussen Canetti en 
links: 
-voor Canetti was de massa een specifiek, langdurig bestudeerd fenomeen: hij was op zoek 
naar inzichten waarop hij zijn analyses kon bouwen; voor de socialisten/communisten was 
de massa wel een belangrijk maar tegelijk een bijna vanzelfsprekend onderdeel van het 
geheel van hun opvattingen, waarover nauwelijks specifiek getheoretiseerd hoefde te 
worden;  
-aanleiding en drijfveer tot zijn onderzoek was voor hem, naast zijn persoonlijke ervaringen, 
het opkomende fascisme dat hem voor zoveel raadsels stelde; voor de linkse denkers was het 
vooral lotsverbetering welke een primaire drijfveer vormde (ofwel: Canetti’s analyse 
tegenover linkse teleologie); 
-in MuM zijn nauwelijks associaties met de underdog, de outcast, de ‘verworpenen der 
aarde’ te vinden, terwijl deze bij links een hoofdrol spelen; 
-de massa’s uit de negentiende eeuw vertoonden vaak een ander gezicht (armoediger, 
gelatener) dan die uit de twintigste eeuw; het waren vooral sociale massa’s (met een 
politieke boodschap) terwijl de eigen ervaring van Canetti veelal politieke massa’s (met een 
sociale boodschap) betrof; 
-bij Canetti is meestentijds sprake van concrete, fysieke massa’s; bij de besproken linkse 
denkers zijn het vaak onpersoonlijke begrippen, bijna abstracta; 
-de massa als ideologie bij links versus de massa als natuurhistorisch gegeven bij Canetti; 
-Canetti werkt het massa-gedrag veel verder uit en doordenkt het beter dan links; ergo: hij is 
problematiserender dan links. Dat over de in het oog springende verschillen.  
 Maar er zijn ook opvallende overeenkomsten te constateren. Zo zijn er al tenminste 
zeven parallellen in massa-visie op te tekenen: de bepalende historische rol van de massa; 
het vertrouwen in de massa; de massa kan zonder leider; de massa kan leren; andere tijden, 
andere massa’s; veelvoudige verschijningsvormen van massa’s; en tenslotte de dialectische 
redeneertrant met betrekking tot massa en massavorming. En er zijn meerdere gelijkenissen 
te vinden: 
-links noch Canetti definiëren het begrip massa duidelijk; 
-beiden hebben – tenminste in theorie – begrip voor, zoniet: mededogen met de massa; 
-als er kritiek is, wordt deze meestal niet op de massa maar op de leider(s) geleverd; 
-beide partijen zien nauwe verbanden tussen massa en macht. 
 Maar misschien wel het belangrijkste verschil in de functie van de massa, die tegelijk 
een overeenkomst in de betekenis inhoudt: voor Marx cum suis is de massa in wezen een 
machtsfactor, actief of passief – voor Canetti daarentegen is de massa de laatste plaats waar 
de mens kan schuilen voor de macht, in casu voor het bevel.93 Benadert links de massa dus 
uiteindelijk vanuit het collectief, voor Canetti is het individu in eerste en laatste instantie het 
ultieme uitgangspunt. Beiden zijn het daarbij, als gezegd, wel eens over het historisch belang 
van de rol van de massa. 
 

Dit naast elkaar zetten van verschillen en overeenkomsten inzake massa-opvattingen en 
theorieën is niet als spielerei bedoeld, want het ging uiteindelijk om het wel en wee, de 
levens (en in veel gevallen de dood) van enige honderden miljoenen, ja zelfs meer dan een 
                                                 
93 Vgl: ‘Een van de grootste vreugden is het om zich te onttrekken: oeroude herinnering aan de redding, 
wanneer men buit was geworden, wanhopig in de klauwen of de bek van de vijand’. Geheime hart (1981), p. 
116-117 (EC-W, IV, 475).  
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miljard zielen. Dat slechts enkele stervelingen het lot van die vele, vele anderen grotendeels 
bepaalden, is een van de minst te vatten verschijnselen in wat ‘de geschiedenis’ wordt 
genoemd. En wat het nog moeilijker te vatten maakt, is de bedrieglijke eenvoud die de linkse 
massa-opvattingen uitstralen. Tenminste, voor wie veronderstelt dat er meer bij zou moeten 
komen kijken. Maar dat is kennelijk de fout, want de regel luidt: hoe eenvoudiger, hoe 
doeltreffender.94 

Erik van Ree noemde ‘Mao Zedong een veel grilliger en daarom misschien nog intri-
gerender persoon dan Iosif Stalin’ en schreef over Mao’s massa-concept dat ‘de massalijn 
dus een zeer ingenieus concept is waarmee je alle kanten opkunt. De formele macht blijft 
geconcentreerd in handen van de elite en omgekeerd is zo’n machtsconcentratie ook geen 
schending van de massalijn. Maar tegelijk is het er een serieus pleidooi voor dat leiders 
rekening houden met de ideeën onder de bevolking, die ideeën onder de bevolking (zolang 
ze niet ‘onjuist’ zijn) stimuleren en alles op alles zetten om de bevolking van hun gelijk te 
overtuigen. Met de massalijn had Mao dus al vóór 1949 een zeer flexibel instrument 
geschapen waarmee zo nodig volstrekte willekeur en dictatoriaal leiderschap harmonieus 
samen konden vloeien met “massademocratisch” basiswerk. De sleutel van dit kunststukje 
was dat de formele regels van democratische procedures systematisch in het midden gelaten 
werden’.95 

 
Democratie en geloof   
 

Over dat veelvuldig ge- of misbruikte begrip ‘democratie’ merkt Nigel Harris op dat ‘de 
visie op democratie van de Chinese Communistische Partij werd overgenomen uit het 
Rusland van de jaren dertig. Democratie is een stijl van relaties tussen kaders en niet-kaders, 
tussen partijleiders en kaders, niet de onderwerping van de macht aan de meerderheid. In 
deze zin heeft ‘democratie’ direct gesproken helemaal geen betrekking op macht’.96 Dat is 
inderdaad een andere opvatting van ‘(massa)democratie’ dan in de westerse wereld wordt 
gehanteerd, waar de traditie ouder en verder ontwikkeld is. Het begrip ‘democratie’ krijgt in 
MuM weliswaar geen expliciete bespreking, maar wel het vlaggenschip daarvan: het 
parlementaire stelsel (in het hoofdstuk ‘Massa en geschiedenis’). Daar heet het, dat het 
moderne parlement gebruik maakt van de psychologische structuur van de strijdende legers. 
De afgevaardigden zijn gelijk, onschendbaar, wat hen tot massa maakt. Die onschendbaar-
heid is van groot belang, omdat het stelsel uiteen valt zodra iemand het zich veroorlooft om 
over de dood van een ander lid van het college te speculeren. ‘Een oorlog is een oorlog 
omdat in de beslissing doden zijn begrepen. Een parlement is slechts een parlement zolang 
het doden uitsluit’.97 De overwinnaar is degene die het meeste aantal stemmen verovert; zou 
dat aantal stemmen als een leger de strijd aanbinden met het aantal tegenstemmers, dan 
zouden zij de slag winnen.98 De stemming is dan ook het belangrijkste evenement: 

                                                 
94 In wezen klopt dit natuurlijk niet; daarvoor is een mens een veel te gecompliceerd wezen. De verklaring van 
de ‘eenvoud’ ligt simpelweg in de toepassing van dwang en geweld, waarmee tenslotte alles ‘eenvoudig’ is te 
regelen; ‘Uit de loop van het geweer komt politieke macht’, poneerde Mao tenslotte (nr. 85 in het Rode 
Boekje). Wanneer die factor niet mee zou tellen, zou men veel eerder moeten toegeven dat massa-
beleidskwesties uiterst gecompliceerd in plaats van eenvoudig zijn. Wat dat betreft is het niet misplaatst hier 
nog een keer te herinneren aan Canetti’s uitspraak over de gebrekkige zelfkennis van het specimen ‘mens’. En 
over de kolossale invloed van het begrip ‘bevel’.    
95 Erik van Ree, De totalitaire paradox. De terroristische massademocratie van Stalin en Mao (Van Gennep, 
Amsterdam 1984), p. 63 en 69. (‘Van 1973 tot 1981 was de auteur actief in de maoïstische beweging’). 
96 The mandate of heaven. Mao and Marx in modern China (1978), geciteerd in Van Ree, De totalitaire 
paradox, p. 67. 
97 M&M, p. 211; EC-W, III, 221. 
98 Het leger kan in de vergelijking behalve als werkelijkheid m.i. ook als metafoor worden gezien.  
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beslissend als het ogenblik waarop men zich werkelijk met elkaar meet. ‘Ze is het over-
blijfsel van de bloedige botsing, die men op allerlei manieren speelt, door dreigementen, 
scheldwoorden, fysieke agitatie die tot klappen en smijtwerk kan leiden. Maar de telling van 
de stemmen is het eind van de slag’.99 Zo is de westerse democratie (Canetti schrijft met 
name over het Engelse parlement) een toonbeeld van een ontwikkeling waarbij geweld is 
gedomesticeerd en daarmee – in tijd en plaats – geëlimineerd. Dit sluit goed aan bij Norbert 
Elias’ theorie over het proces van de maatschappelijke effect-huishouding die de mens steeds 
verder aanpast, door middel van een als zelfdwang aangekweekte angst.100 In de niet- of 
schijn-democratische landen is ‘democratie’ echter ontwikkeld (of verworden) tot niet meer 
dan het regelen van onderlinge houdingen inplaats van verhoudingen; het heeft daar 
nauwelijks met macht van doen. Die landen hebben dan ook meestal een heel andere 
sociogenetische ontwikkeling achter de rug, en voldoen – wat dit betreft althans – daarom 
niet aan de Elias-these. Beter gezegd: de these kan wel opgaan, maar andere omstandigheden 
leidden tot andere resultaten.  
 Dat de parlementaire strijd een beschaafd alternatief is voor oorlog, is niet vergezocht 
van Canetti. We zullen verstrekkender consequenties van zijn ideeën tegenkomen. 
 Onverwachte impliciete bijval voor zijn thesen is te vinden in de Huizinga-lezing van 
december 1979 van de historicus Golo Mann (1909-1994): ‘Eén blik op de bestaande en nog 
in het verschiet liggende gevaren wijst uit dat zij verscheiden zijn en van uiteenlopende aard. 
Allereerst de verhouding van de twee sterkste wereldmachten tot en tegenover elkaar. Ook 
nu gaat het nog altijd, zelfs veel onomwondener dan ooit sinds het ontstaan van de grote 
culturen van het verleden, om de oeroude, in wezen dierlijke vraag: kun jij mij doden of kan 
ik jou doden? Deze vraag, die zo oud is als de mens zelf of veel ouder, maar door de 
beschaving werd bedekt, staat achter alle SALT-besprekingen of alle andere bewapenings- of 
zogeheten ontwapenings-onderhandelingen. Ondanks alle wetenschap, rede en menselijk 
vernuft is het zo gesteld en in veel primitievere vorm dan ten tijde van de farao’.101 
 

De (westerse) massa in de negentiende eeuw werd hier armoediger en gelatener genoemd 
dan die in de twintigste eeuw. Afgezien van mogelijke sociologische overpeinzingen over 
die eeuw102 is hiervoor uit onverdachte – niet Marxistische – bron een oorzaak van de 
gelatenheid te vinden in de rol van de kerk. En in de oorzaken van de armoede speelt de 

                                                 
99 M&M, p. 210; EC-W, III, 220. 
100 Een van de centrale thesen uit Elias’ Het civilisatieproces (Het Spectrum, Utrecht (1982) /Über den Prozess 
der Zivilisation (1939); vert. W Kranendonk e.a.). 
101 Golo Mann, ‘1914-1980, in vogelvlucht’ (vert: Th. Duquesnoy en Joh. Polak), in: Alle cultuur is streven. De 
verzamelde Huizinga-lezingen 1972-1986 (Bert Bakker, Amsterdam 1987), pp. 200-201 (mijn curs.). 
102 Norbert Elias noemt in de ‘Inleiding bij de Duitse heruitgave van 1969’ van Het Civilisatieproces, I, p. 304 
een omslag van het sociologisch denken in de twintigste eeuw: was het voorheen Heraclitisch, nu gaat het om 
een Eleatische grondgedachte. Hij bedoelt daarmee dat volgens de Heraclitische idee ‘alles stroomt’, ‘met dit 
verschil dat het als vanzelfsprekend een stroming in de betere, toentertijd gewenste richting gold’. Een 
optimistisch ontwikkelingsidee dus. ‘Nu [20e eeuw] gaat het om een Eleatische grondgedachte. De vlucht van 
de pijl werd door de [pre-socratische] Eleaten,  zo zegt men, voorgesteld als een reeks rusttoestanden; eigenlijk, 
zo leek het hun, beweegt de pijl helemaal niet; want op elk gegeven ogenblik bevindt hij zich steeds op een 
bepaalde plaats. De veronderstelling van vele hedendaagse theoretici in de sociologie, dat samenlevingen zich 
meestal in een toestand van evenwicht bevinden, zodat de lange maatschappelijke ontwikkelingen van de 
mensheid eruitzien als een keten van statische maatschappijtypen, doet sterk denken aan de Eleatische 
opvatting over de vlucht van de pijl’. (De ‘Pijl van Zeno’ dus). 
De (linkse) beschouwingen in en over de massa in de 19e eeuw hebben inderdaad steeds een Heraclitische idee: 
het licht zal komen, hoe dan ook. Vandaar ook dat hier eerder werd geschreven over de wensen waarmee 
massa-opvattingen zo vaak gelardeerd zijn. In dat opzicht staan de ideeën over de massa haaks op het gedrag 
van de massa zelf, die pas in het laatste kwart van de 19e eeuw langzaam maar zeker en onomkeerbaar in actie 
kwam.    
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bourgeoisie (upper-middle class en upper-class) een grote rol: ‘Zeker niet in de laatste plaats 
moet het aan kerkelijke invloed worden toegeschreven dat zovelen uit de lagere klassen zich 
bij hun vaak weinig benijdenswaardig lot hebben neergelegd en dat er met name bij de 
massa van de arbeiders zo betrekkelijk weinig principieel verzet valt te constateren tegen het 
drukkende overwicht van de gezeten burgerij, van de vooral in België zo machtige onder-
nemersklasse en de daarmee gelieerde nog machtiger kring van met name in Brussel 
gevestigde haute finance’.103 
 Met deze ‘objectieve’ constatering in het achterhoofd kunnen we nogmaals104 kijken 
naar Canetti’s doordachte paragraaf ‘Katholicisme en massa’ en later naar de paragraaf 
‘Verdeling en vermeerdering. Socialisme en productie’.105 Over beide facetten, zowel de 
gelatenheid als de armoede van het negentiende-eeuwse proletariaat, zijn boekenkasten 
volgeschreven. Canetti slaagt erin om op enkele indringende pagina’s op geheel eigen wijze 
de essenties naar eigen inzichten weer te geven. 
 Traagheid en rust, verbonden met een brede structuur: dat zijn de opvallende kenmer-
ken van het katholicisme. De voornaamste pretentie, dat het plaats heeft voor iedereen, wordt 
in praktijk gebracht doordat iedereen die zich onder bepaald niet al te strenge voorwaarden 
bekeert, kan worden opgenomen. Daarin zit nog het laatste spoor van gelijkheid in een 
verder strikt hiërarchische opzet. De rust ‘dankt het aan zijn ouderdom en aan zijn aversie 
tegen alle heftige massabewegingen’.106  

Geen staat ter wereld heeft zich op zo’n veelvoudige manier tegen de massa weten te weren. 
‘Bij de Kerk vergeleken lijken alle machthebbers slechts erbarmelijke stumpers’.  
Waarna de heldere alinea volgt: 

‘In de eerste plaats denke men aan de cultus zelf, die op de verzamelde gelovigen het 
meest directe effect heeft. Deze cultus is van een traagheid, een gedragenheid die haar 
weerga niet kent. De bewegingen van de priesters in hun zware en stijve ornaat, hun 
afgemeten passen, hun slepende stem – dit alles doet een beetje denken aan een 
oneindig verdunde lijkklacht, met zulk een gelijkmatigheid over de eeuwen heen 
verdeeld dat van de abruptheid van de dood en de hevigheid van de smart nauwelijks 
iets is overgebleven: de klacht is in de tijd gemummificeerd’.107  

Direct daarop volgt nog zo’n alinea die verduidelijkt, Canetti’s invalshoek volgend, hoe 
bijvoorbeeld de Kerk vooral in de negentiende eeuw nauw kon samenwerken met de – veelal 
lokale –  ondernemers en toch tegelijk over sociale rechtvaardigheid kon spreken en met 
overtuiging kon meewerken aan de verzuiling.108 
                                                 
103 Redactie [J.C. Boogman & E. Scholliers], [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XIII, 
Nederland en België 1840-1914, tweede helft (Fibula-Van Dishoeck, Haarlem/Unieboek  Bussum 1978), p. 
480. 
104 De strekking van het navolgende werd al in 1844 even compact als cryptisch verwoord door Flaubert: ‘De 
massa’s hebben sinds de komst van het christendom hun poëzie verloren’. (In brief van 7 juni 1844 aan Louis 
de Cormenin, in: G. Flaubert, Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie (Arbeiderspers, Amsterdam 
1979; Correspondance, vert. E. Borger), p. 26.  
105 Er wordt geen specifiek onderscheid naar landen gemaakt, maar gekeken/gezocht naar algemene patronen.   
106 M&M, p. 175; EC-W, III, 182, mijn curs. 
107 M&M, p. 176; EC-W, III, 183. 
108 Rerum Novarum (1891) (vertaling door L. Zeinstra OFM: Over den toestand der arbeiders, RK 
Werkliedenverbond in Nederland, 1931) van Paus Leo XIII (die vooruitstrevend was, vergeleken met zijn van 
1846 tot 1878 heersende voorganger Pius IX) valt in twee gedeelten uiteen: het eerste gaat over ‘Het 
Socialisme geen oplossing van het maatschappelijk vraagstuk’, en het tweede behandelt de oplossing: 
‘Allereerst de Kerk, maar ook de staat en de belanghebbenden moeten meewerken’. De vier paragraaftitels van 
het eerste deel zijn programmatisch: ‘Het Socialisme benadeelt den arbeidersstand/is onrechtvaardig: het 
privaat-eigendom is een natuurrecht/miskent de taak van den Staat/brengt verwarring in de maatschappij’. 
Dat privaateigendom juist en noodzakelijk is, wordt bewezen met een beroep op Thomas van Aquino, evenals 
de mededeling dat ‘niemand verplicht is beneden zijn stand te leven’. Dit zijn, voor de goede orde, ‘lessen voor 
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‘Op diverse manieren wordt het contact tussen de gelovigen zelf verhinderd. Zij 
prediken niet tot elkaar; het woord van de gelovige leek heeft geen enkele wijding. 
Alles wat hij verwacht, alles wat de veelomvattende last die op hem drukt moet 
verlichten, komt van hogerhand; wat hem niet verklaard wordt, begrijpt hij niet eens. 
Het heilige Woord wordt hem voorgekauwd en gedoseerd verstrekt, het wordt, juist 
vanwege zijn heiligheid, tegen hem beschermd. Zelfs zijn zonden behoren de priester 
toe: aan hem moet hij ze biechten. Hij ontlast zich er niet van door ze aan andere, 
gewone gelovigen te vertellen, en hij mag ze ook niet voor zich houden. In alle meer 
diepgaande morele vraagstukken staat hij alleen tegenover het priesterdom; voor het 
gematigd tevreden leven dat de priesters hem mogelijk maken is hij met lichaam en 
ziel aan hen overgeleverd’.109  

Tel daarbij het bijna vanzelfsprekende uitgangspunt van de (verdwijnende) standenstaat, 
waarin iedereen zijn plaats hoort te kennen in een van God gewilde orde, en het is duidelijk 
dat er veel energie moest worden verzameld voordat men massaal in verzet kon komen. 
Bovendien deed zich het vaak te constateren fenomeen voor,110 dat opstandigheid ontstond 
juist op het moment dat mensen het iets beter kregen, dus niet toen zij er het beroerdst 
voorstonden. Ook kan men zich afvragen in hoeverre links, dat weinig van geloof en kerk 
moe(s)t hebben, de sturende, zoniet onderdrukkende taken van de kerk heeft overgenomen, 
met name ter kanalisering van de massa. 

De paragraaf ‘Verdeling en vermeerdering. Socialisme en productie’ is te zien als een 
schakel tussen de hier besproken negentiende-eeuwse en de twintigste-eeuwse massa’s. De 
essentie blijkt gelijk te zijn gebleven, het probleem is alleen veelvoudig toegenomen: dat van 
de vermeerdering. Eerst de gehele tekst over het proletariaat, omdat dit maar zelden expliciet 
ter sprake komt bij Canetti en er bovendien wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen zijn: 

‘Het is opmerkelijk dat het strenge en exclusieve111 verband tussen proletariaat en 
produktie, dat sinds ongeveer honderd jaar zo in de aandacht is gekomen, de oude 
voorstelling die aan de vermeerderingsmeute ten grondslag lag op een bijzonder 
zuivere manier reconstrueert. Proletariërs zijn mensen die zich sneller vermeerderen,112 
en hun aantal neemt op tweeërlei wijze toe. Ten eerste hebben ze meer kinderen dan 
andere mensen, door hun nakomelingschap alleen al hebben ze iets massaals. Hun 
aantal neemt echter ook op een andere manier toe: doordat steeds meer mensen van het 
platteland in de produktiecentra samenstromen. Maar precies dezelfde groeitendens 
was, zoals men zich zal herinneren, kenmerkend voor de primitieve vermeerderings-
meuten.  Op hun feesten en ceremoniën stroomden mensen samen en zo, in groot 

                                                                                                                                                     
de rijken’. De ‘plichten der arbeiders’ (dat zijn ‘den arme en den werkman’) bestaan uit plichtsgetrouw werken, 
geen schade veroorzaken aan mensen of zaken, ‘ook bij het verdedigen van zijn belangen zich van geweld 
onthouden en in geen geval oproer maken; zich niet aansluiten bij misdadige personen, die op bedrieglijke 
wijze buitensporige verwachtingen wekken en schitterende beloften doen, hetgeen gewoonlijk uitloopt op 
nutteloos naberouw en vernietiging van vermogen’.  
(Hier heten het ‘misdadige personen’; er is veel overeenkomst met de teksten die Marx al in 1851 hekelde over 
de machthebbers, c.q. de bourgeoisie die sprak over de ‘onwetende, onopgevoede, stupide proletariërsmassa’.)      
109 M&M, p. 176; EC-W, III, 183. 
110 Vandaar dat dictators doodsbenauwd zijn om de teugels een beetje te laten vieren. Hetzelfde kan (kon) men 
zien in autoritair geleide gezinnen: de opstandigheid van kinderen ontstaat niet als de druk het sterkst is, maar 
juist wanneer er voorzichtig enige vrijheden worden toegestaan. Men wil méér van hetgeen waarvan men 
geproefd heeft. 
111 Exclusief? Wordt er niet nog meer aandacht besteed aan het verband tussen kapitaal en productie? 
112 Na enkele generaties gaat dit meestal nog maar nauwelijks op, zoals de ontwikkeling in de westerse landen 
heeft geleerd. Voorwaarde daarbij is wel, dat de materiële omstandigheden verbeteren; vandaar dat voor veel 
ontwikkelingslanden de constatering van Canetti nog steeds juist is. Vergelijk ook noot 117 in het volgende 
hoofdstuk.  
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verband, gaven ze zich over aan handelingen die hun een rijke nakomelingschap 
moesten bezorgen. Toen het begrip van een uitgebuit proletariaat werd gelanceerd en 
gehanteerd, liet men dit proletariaat zijn volle optimisme van de eigen toename.113 

Geen ogenblik overwoog men dat hun aantal moest verminderen omdat het hun slecht 
ging.114 Men vertrouwde op de produktie. Door de toename daarvan moesten er ook 
meer proletariërs zijn. De produktie die zij verzorgden moest hun zelf ten goede 
komen. Proletariaat en produktie moesten zich aan elkaar optrekken. Tussen deze twee 
bestaat precies hetzelfde onscheidbare verband als we bij de activiteit van primitieve 
vermeerderingsmeuten hebben opgemerkt. Men wil zelf meer worden, en daarom moet 
ook alles waarvan men leeft vermeerderen. Het ene is van het andere niet te scheiden, 
het hangt zo nauw samen dat vaak niet duidelijk is wat meer moet worden’.115  

Zoekend naar constanten, eventueel naar wetmatigheden, toont Canetti hier het basispatroon 
aan dat de massa-vorming beheerst. Het lijkt, retrospectief, uiteindelijk net zo voor de hand 
liggend als vanzelfsprekend,116 en tegelijk uiterst bedreigend. Bedreigend omdat het niet 
alleen meer gaat om menselijke en materiële vermeerdering, maar ook om de verhoudingen 
die zich daardoor sterk zullen wijzigen. De econoom Michel Beaud (*1935) eindigt zijn 
Geschiedenis van het kapitalisme uit begin jaren tachtig (veelvuldig herdrukt en aangevuld) 
nogal somber maar voorspellend: ‘Dat opdringen van geld en commercie gaat gepaard, en 
dat is de kern van de zaak, met zeer ingrijpende maatschappelijke veranderingen: een grotere 
plaats voor technologie, research en wetenschap; een steeds sterkere arbeidsverdeling; een 
uitbreiding van het behoeftenpatroon, waarbij die behoeften en de bevrediging daarvan 
steeds nieuwe vormen aannemen; een verschuiving van normen en waarden, van sociale 
structuren, van motivatie en gedrag; een toenemende spreiding van de beslissingscentra en 
een verwatering van de verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd gaat de produktieve 
bedrijvigheid, die tot in de moderne tijd ten dienste van de samenleving stond, de overige 
maatschappelijke activiteiten steeds meer overheersen: het economische leven verzelf-
standigt zich ten opzichte van de samenleving’.117 
 Men lijkt intussen inderdaad Marx’ waarschuwing inzake het rentmeesterschap over de 
aarde vergeten. Een pagina verder zien we bij Beaud een letterlijke bevestiging van Canetti’s 
vermeerderingsparadigma: ‘Groei is inderdaad het hoogste doel geworden van vrijwel alle 
landen ter wereld. Alle landen van de ontwikkelde kapitalistische wereld [en dat zijn 
intussen de meeste, na de val van de Muur] hebben economische groei in hun vaandel 
geschreven, groei als panacee voor al hun problemen, als het enige doel dat hun nog als 
bindmiddel lijkt te resteren’.118 

 

                                                 
113 ‘Men’ is natuurlijk Marx c.s. (zoals hij aan het einde van M&M ‘men’ gebruikt voor Freud), maar dat die het 
proletariaat het volle optimisme van de eigen toename liet? In zijn ‘Verelendungs’-theorie is weinig optimisme 
te ontdekken; er is eerder een vooronderstelde wetmatigheid, revolutionair élan en desnoods wishful thinking in 
te vinden.      
114 En de inspanningen van de in 1881 opgerichte Nieuw-Malthusiaansche bond, de ‘Vereeniging tot bewuste 
regeling van het Kindertal’, die zijn toch niet helemaal om niet geweest? 
115 M&M, p. 214-215; EC-W, III, 224-225. 
116 Voor ons, nu. Evenzogoed zijn er vele beschavingen te gronde gegaan –  een gegeven dat het 
vermeerderings-concept zou kunnen logenstraffen. Of de mensheid had al uitgestorven kunnen zijn. Canetti 
heeft met zijn denken dus toch wortels in de 19e/20e eeuw; hij is een kind van de eeuw van die (niet door hem) 
onoverwinnelijk gewaande en over de aardbol gewaaierde westerse beschaving, vormgegeven in het 
kapitalisme met als compenserende tegenhanger het socialisme: beide gefixeerd op vermeerdering. Geen 
blijvende situatie uiteraard. 
117 M. Beaud, Geschiedenis van het kapitalisme. Van 1500 tot heden (Het Spectrum, Utrecht 1994; Histoire du 
capitalisme, ed. 1990; vert: A. Abeling e.a.), p. 354. 
118 Beaud, Geschiedenis van het  kapitalisme, p. 355. 
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Ieren, grote mannen en conclusies 
 

Keren we tot slot nog eenmaal terug naar de besproken auteurs. Medio negentiende eeuw 
waren het in Engeland kennelijk de Ieren die het meeste te verduren kregen, dat wil zeggen 
de absolute onderklasse van de laagste klassen vormden. Thomas Carlyle (1795-1881) 
maakte er uitvoerig gewag van in zijn verhandeling over het ‘Chartisme’. Deze Schotse 
historicus gaf een metafysische interpretatie van het leven en van de geschiedenis. Hij zag 
twee vernieuwende krachten die van tijd tot tijd optraden: het volk (de massa) en de grote 
mannen (de helden). De kernvraag was hij zich terdege bewust: ‘Wie was de grootste 
vernieuwer, wie was het belangrijkste personage in de geschiedenis van de mens, hij die 
voor het eerst legers over de Alpen leidde en de overwinningen van Cannae en Thrasymene 
behaalde; of de naamloze boer die voor het eerst voor zichzelf een ijzeren schop 
smeedde?’119 Uiteindelijk wordt Carlyle nu vooral geassocieerd met heldenverering;120 zijn 
inzicht in de rol van het volk, de massa, bleek toch minder geprononceerd. Geschiedenis was 
voor hem een soort collectieve biografie van de groten, terwijl ‘de gewone kudde moet 
worden gedrild, geleid en gestraft door haar superieuren’.121       
 Het was dezelfde, sterk door de Duitse romantici beïnvloede Carlyle die door Engels 
met instemming werd geciteerd over de rol van de geïmmigreerde Ieren tussen het Engelse 
proletariaat, midden negentiende eeuw. ‘Afgezien van zijn overdreven en eenzijdige 
verwerping van het Ierse nationale karakter’ was Engels het wel met hem eens. Maar 
bovendien voegde hij een conclusie toe: ‘Hoe zou hij [de Ier] ook anders? Hoe kan de 
maatschappij die hem in een toestand brengt waarin hij bijna noodzakelijk een zuiplap moet 
worden, en die hem volkomen verwaarloost en verwilderen laat – hoe kan deze maatschappij 
hem dan achteraf aanklagen wanneer hij werkelijk een dronkaard wordt?’122 

 Carlyle en Engels waren het erover eens dat de Ier (met zijn gezin) wel erg ver weg-
zakte in deplorabele omstandigheden, zodra hij zich tussen de Britse arbeiders vestigde. De 
Ier was thuis kennelijk (noodgedwongen) met weinig tevreden; die tevredenheid en het 
stellen van weinig eisen nam hij mee met zijn emigratie naar Engeland. Gevolg was wel, dat 
‘de onbeschaafde Ier’ in de meest bedompte, armoedige en onhygiënische omstandigheden 
leefde en er desondanks nog vaak vrolijk onder bleef, mede dankzij de veelvuldig in grote 
hoeveelheden ingenomen sterke drank. De Ier was dus de risee van het proletariaat. Zoals het 
proletariaat het was van de geschoolde arbeider, de arbeiders het waren van de bourgeoisie, 
de bourgeoisie het was van de parvenuen en deze het weer waren van de upper-upper class.  
 Sociologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat in het ‘normale’ maatschappelijke 
leven een klasse het meeste neerkijkt op (en zich het meeste afzet tegen) de sub-klasse die 
direct onder haar komt in de sociale en meestal dus ook economische hiërarchie123 (upper, 

                                                 
119 ‘Which was the greatest innovator, which was the more important personage in man’s history, he who first 
led armies over the Alps, and gained the victories of Cannae and Thrasymene; or the nameless boor who first 
hammered out for himself an iron spade?’. Carlyle, ‘On History’, geciteerd in: Ernst Breisach, History. Ancient, 
medieval & modern (The University of Chicago Press, Chicago/London 2nd ed. 1994 [1983]) p. 253-254. 
120 Carlyle’s Heroes and Hero-worship is van 1840. 
121 ‘The common herd must be drilled, led and punished by their superiors’. Harry Elmer Barnes, A history of 
historical writing (Dover Publ., New York 2nd rev. ed. 1963), p. 189. 
122 Fr. Engels, De toestand van de arbeidersklasse in Engeland, p. 155 en p. 156-157. Hij wijdt een apart 
hoofdstuk aan ‘De Ierse immigratie’ (p. 153-158). 
123 Ethologen ontdekten dat dit ook bij verschillende diersoorten voorkomt: je pest het liefste wat direct onder je 
komt in rangorde. En uit H. Benesch, Sesam atlas van de psychologie (Bosch & Keuning, Baarn 1990), II, p. 
297, n.a.v. Theodor Schjelderup-Ebbe’s ontdekking in 1922: ‘Kippen pikken elkaar niet willekeurig van de 
voederbak weg, maar zij stellen zeer precieze “pik-groepen” samen, die lange tijd gehandhaafd blijven. (…) 
Hogergeplaatste kippen pikken over het algemeen milder dan laaggeplaatste. Vergelijkbare ontdekkingen zijn 
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middle en lower class, die elk weer in een upper (middle) en lower class kunnen worden 
ingedeeld). In andere dan ‘normale’ omstandigheden, bijvoorbeeld in opstandige tijden, 
verdwijnen die intern-klassikale antagonismen en kan men zich gezamenlijk keren tegen een 
– desnoods tijdelijke – echte klassevijand. Al dan niet voorafgegaan door ‘een bloedbad 
onder hazen’ (waarbij de allerlaagste klasse het slachtoffer is)124 keert men zich massaal 
tegen een hogere klasse: er ontstaat dan gelijkheid in de massa; de verschillen zijn tijdelijk 
vergeten – een van haar fundamentele kenmerken. Dat een hogere klasse zich als massa 
tegen een lagere keert – dat fenomeen heeft de geschiedenis nog niet te zien gegeven. Want 
hoe hoger de klasse, hoe uitgekiender de strategie, en een massa is van alles, maar niet 
uitgekiend. Zij moet het van haar getalssterkte hebben: kwantiteit moet, zo mogelijk, in 
kwaliteit worden omgezet. 
 Via Carlyle en Engels naar Marx, de enige echte dukdalf in negentiende-eeuws 
massaland: men kon bij hem aanmeren, hem als baken of als stootkussen gebruiken of zich 
tegen hem afzetten. Feit blijft dat hij als eerste een fundamenteel andere visie op de massa 
heeft verwoord. En dat niet om pragmatische redenen zoals bij de meeste denkers voor hem, 
in het geval zij (gematigd) positief over de massa schreven, maar uit volle overtuiging. Voor 
Marx was het, niet minder dan later voor Canetti, een historische, wetenschappelijke, 
filosofische en sociologische zekerheid: de massa was en bleef de crux van de geschiedenis 
en van de toekomst (zij het dat die massa meestal klasse heette bij Marx). Canetti kreeg 
hierover zelfs al vroeg een dialectische ingeving, in 1925: in Wenen ‘flitste me plotseling 
door het hoofd dat er een massadrift bestond die altijd strijdig was met de persoonlijkheids-
drift, en dat uit beider strijd het verloop van de geschiedenis der mensheid te verklaren 
viel’.125 
 De Carlyle-overtuiging van de ‘grote mannen’ was Marx misschien niet helemaal 
vreemd, maar hij zag deze helden dan toch eerder als exponent van een bepaalde klasse in 
specifieke omstandigheden – en natuurlijk als bevoorrecht, elitair – en plaatste ze in de 
Christelijk-Germaanse erfenis. Daarom ook zal hij moeite hebben gehad met de formulering 
van de rol van de leider, een ‘grote man’ tenslotte.  
 Al direct in het vroege werk van Marx (en Engels) wordt aan de massa als dialectische 
historische categorie een prominente plaats toebedeeld, met name in Die heilige Familie. 
Later krijgt dit begrip in feite een nadere precisering in de vorm van het (negentiende-
eeuwse) proletariaat en nog weer later smelten de beide begrippen min of meer dialectisch 
samen, gezien de vaagheid en algemeenheid van de gebezigde terminologie. Het voordeel 
van die algemeenheid lijkt dat het begrip in de latere Marxistische leer flexibel kon worden 
geïnterpreteerd. Maar het nadeel daarvan was, dat met name Lenin (en later Stalin) en Mao 
de massa-leer naar eigen behoeften konden interpreteren en aanpassen, geënt op de omstan-
digheden en inzichten van het moment. Zij hebben in feite Marx’ autonome-massa idee om 
zeep geholpen en zijn uiteindelijk Hobbesianen gebleken, dat wil zeggen: machtsdenkers. In 
tegenstelling tot zijn eerder verkondigde idee van revolutionaire elitetroepen proclameerde 
Lenin bij aankomst in Rusland tot ieders verbazing weliswaar ‘alle macht aan de sovjets’, 
maar dat bleek vooral een tactische slogan om de massa in de revolutie te betrekken; dat had 
hij tenminste geleerd van de mislukking van 1905. Uiteindelijk zou de partij de baas blijken 
en blijven. Stalin had vooral oog voor de massa als instrument en als manipulatie-object, en 

                                                                                                                                                     
bij alle in gemeenschap levende diersoorten gedaan. In een veranderde en meer gecompliceerde vorm bleken ze 
tenslotte ook voor mensen op te gaan.’  
124 Meer dan eens leidde een verbod (in het kader van het beschavingsoffensief) op het kwellen van dieren als 
sport, tot lokale oproeren.  
125 De fakkel in het oor, p. 124-5; EC-W, VIII, 119 (mijn curs.). 



 95

Mao wilde wel de theorie van de almacht der massa’s inzien maar kon er in de praktijk 
alleen met behulp van avantgarde-troepen mee werken. 
 Marx legde met zijn toedichting van een heilshistorische betekenis aan de massa ‘een 
tijdbom met een grote maatschappelijke werking’.126 Of deze exclusief ten goede is gekomen 
aan de massa’s? In ieder geval is er in naam van zijn theorie ook veel ten koste van de 
massa’s gegaan.  
 Volgens Chateaubriand ‘is het volk veel wijzer dan de filosofen’.127 Anderzijds meent 
Leopold Flam in goed Marxistische trant dat ‘afgezien van de onbenullige invloed van elke 
wijsgerige theorie op de grote hoop, zijn het geen ideeën of theorieën die de massageest 
scheppen, maar zeer reële omstandigheden’.128 De (autonome) massa is in strikt filosofisch 
opzicht een probleem gebleven. Er is wel – schrale – theorievorming over, maar deze is niet 
ten-einde doordacht. Filosofen hebben zich er nauwelijks in verdiept. Het is veelzeggend dat 
het begrip ‘Masse’ geen enkele aandacht krijgt in het 6-delige Handbuch philosophischer 
Grundbegriffe dat ‘einen Selbstdarstellung der gegenwärtigen Philosophie in 150 Stich-
wörtern’ wil zijn.129 Hetzelfde geldt voor de groots opgezette 7-delige Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland,130 

waarin wordt gezocht naar de betekenisontwikkeling, vanaf ongeveer 1700, van zo’n 130 
historische grondbegrippen. 
 Het is dat Marx zijn massa-theorie, in dit geval beter: massa-opvattingen, niet verder 
heeft kunnen of willen uitwerken, anders zouden er ongetwijfeld meer overeenkomsten zijn 
gevonden met Canetti’s theorie. Beiden leggen tenslotte een sterk accent op de zelfstandige 
massa en verwaarlozen of bagatelliseren de rol van de leider. McClelland merkt nuchter op 
over Crowds and Power: ‘De demagoog en de aanvaarde massatheorie waarin de demagoog 
zo’n belangrijke rol speelt, verschijnen pas op p. 310, waar zij van de massa zijn gescheiden 
over een afstand van meer dan 200 bladzijden, en als de demagoog verschijnt wordt hij 
onmiddellijk op maat gesnoeid’.131 
 Dat is de theorie. In de praktijk blijkt de betrekkelijkheid van massa-theorieën. Ook die 
van Marx? Zeker. Het wordt speculatief om te beweren dat het zonder die theorie allemaal 
hetzelfde zou zijn gelopen in de communistische en socialistische landen. Op 5 maart 1852, 
dus vijftien jaar voordat zijn hoofdwerk verscheen, relativeerde en nuanceerde Marx in een 
brief aan Joseph Weydemeyer het belang van zijn eigen ontdekkingen: ‘Wat nu mijzelf 
betreft – mij komt niet de verdienste toe het bestaan van klassen in de moderne maat-
schappij, noch hun onderlinge strijd te hebben ontdekt. Al lang vóór mij hadden burgerlijke 
geschiedschrijvers de historische ontwikkeling van deze strijd van de klassen beschreven, en 
burgerlijke economen de economische anatomie ervan. Het nieuwe aan wat ik deed was: 1) 
aan te tonen, dat het bestaan van klassen alleen aan bepaalde historische ontwikkelingsfasen 

                                                 
126 Joh. Chr. Papalekas, ‘Masse’, in: E. v. Beckerath u.a. (Hg.), Handwörterbuch der Sozialwissenschaften 
(Fischer, Stuttgart/Mohr, Tübingen/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1961), Bd. VII, pp. 220-226; 222. 
127 In zijn Geest van het christendom, III, p. 125; geciteerd in: Gustave Flauberts kostelijke register van de 19e 
eeuw: Bouvard en Pécuchet (Arbeiderspers, Amsterdam 1988; (1881) vert.: Udu Borger), p. 451. 
128 Leopold Flam, De krisis van de burgerlijke moraal. Van Kierkegaard tot Sartre (Ontwikkeling, Antwerpen 
1956), p. 11. 
129 Hrsgb: H. Krings, H.M. Baumgartner, Chr. Wild; Kösel, München 1974, 1874 pp. 
130 Hrsgb: O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck; Klett-Cotta, Stuttgart 1972 e.v. (Uit de ‘Einleitung’ van 
Koselleck, dl. I, p. XIV: ‘Es handelt sich also um Bausteine für eine Forschungsgebiet, das die soziale und 
politische Sprache, speziell ihre Terminologie, zugleich als Faktoren und als Indikatoren geschichtlicher 
Bewegung betrachtet’. Zoniet de massa). 
131 ‘The demagogue, and the received crowd theory in which the demagogue plays such an important part, do 
not make their appearance until p. 310, by which time they are separated from the crowd by a distance of over 
200 pages, and when the demagogue is produced he is immediately cut down to size’. McClelland, The Crowd 
and the Mob, p. 298. 
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van de produktie gebonden is; 2) dat de klassenstrijd noodzakelijkerwijze tot de dictatuur 
van het proletariaat leidt; 3) dat deze dictatuur zelf slechts de overgang vormt naar de 
opheffing van alle klassen en naar een klasseloze maatschappij’.132   
 Zijn uitgesproken massa-concept met accent op de massa-autonomie noemt hij hierin 
dus niet, terwijl dit nou juist het essentieel nieuwe was in vergelijking met de opvattingen 
van de burgerlijke economen en historici. Omdat de latere wetenschappelijke massa-
analytici grotendeels psychologiserend te werk gingen, lijkt het niet teveel gezegd om 
Canetti – met zijn afkeer van psychologie een eeuw later en ondanks alle verschillen – als 
waardige opvolger te zien van Marx. En het is veelzeggend dat hij eenzelfde relativering met 
betrekking tot eigen werk kende als Marx. In maart 1973 schreef hij aan Claudio Magris de 
hier eerder geciteerde tekst waarin hij de ‘ontdekkingen’ in M&M ietwat relativeert, als zou 
een ander het ook gevonden kunnen hebben. Over Marx heeft Canetti uiteindelijk nauwelijks 
iets gezegd of geschreven, hoewel hij hem in de jaren dertig wel goed heeft gelezen.133 Hij 
zet zich ook niet af tegen Marx, zoals tegen Freud. Nee, hij heeft er vooral moeite mee om te 
werken met begrippen die al lang geleden zijn geijkt. Dat maakt hij in 1967 duidelijk aan 
Heinz-Klaus Metzger:  

‘Het gaat om een periode van honderd, honderdvijftig jaar, en het is natuurlijk 
uitgesloten dat de fenomenen die tegenwoordig voor ons het belangrijkst geworden 
zijn, destijds al op dezelfde manier belangrijk waren. Alles is veel sneller gegaan in 
onze eeuw, de zaken hebben zich geconcentreerd: men kan eenvoudigweg niet 
aannemen, dat in de bestaande begripssystemen, zij het die van Hegel of van Marx, dat 
in die begripssystemen alles vervat is wat we tegenwoordig allemaal kunnen zien en 
bedenken. Ik heb dus vermeden mij op die systemen te beroepen’.134      

Vier jaar later zegt hij kort maar krachtig tegen Rupprecht Slavko Baur: ‘Het is bijvoorbeeld 
heel duidelijk dat veel conclusies van Marx geldig blijven en richtinggevend kunnen zijn. 
Maar ik persoonlijk geloof dat dit niet toereikend is’.135 Welke conclusies van Marx hij 
daarbij voor ogen heeft, komt de lezer niet aan de weet. Daarna, in 1972 herhaalt hij 
tegenover Joachim Schickel dat hij graag werkt vanuit een zekere naïveteit: ‘dat men elk 
verschijnsel of elk document daarover dat men bestudeert, zo op zich laat inwerken als zou 
men nog hoegenaamd niet weten dat men het zou kunnen verklaren’. Wat niet wil zeggen dat 
hij bijvoorbeeld welbewust Marx wilde negeren: ‘Dat betekent nu op geen enkele wijze dat 
ik van de resultaten van zulke belangrijke systemen, zoals bijvoorbeeld het systeem van 
Marx, wil afzien, maar ik wilde tot mijn eigen resultaten komen’.136 In de roerige tijdgeest 
                                                 
132 Brieven Marx, I, p. 76. De Duitse communist, maar ook militair, journalist en politicus Joseph Weydemeyer 
(1818-1866) emigreerde in 1851 naar de USA, diende als kolonel in het leger van de Unie ten tijde van de 
Burgeroorlog en werkte als journalist. 
133 Hanuschek, Canetti. Biographie, p. 707, nt. 52: ‘In Canettis Bibliothek gibt es den I. Band Das Kapital, 
Hamburg 1909, und Marx’ Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Moskau 1934, alle drei Bände 
durchgearbeitet’. 
134 ‘Es geht um eine Zeit von hundert, hundertfünfzig Jahren, und es ist natürlich ausgeschlossen, daß die 
Phänomene, die heute für uns die wichtigsten geworden sind, damals schon in derselben Weise wichtig waren. 
Es ist alles viel rascher gegangen in unserem Jahrhundert, die Dinge haben sich Konzentriert: man kann einfach 
nicht annehmen, daß in den bestehenden Begriffssysteme, sei es nun von Hegel oder von Marx, daß in diese 
Begriffssysteme alles das eingegangen ist, was wir heute schon sehen und bedenken können. Ich habe also 
vermieden, mich auf diese Systeme zu beziehen.’ (EC-W, X, 175). Komt Canetti dan niet in de problemen met 
zijn ambitie om over honderd jaar nog gelezen te worden? 
135 ‘Es ist zum Beispiel ganz klar, daß viele Schlüsse von Marx gültig bleiben und richtunggebend sein können. 
Aber ich persönlich glaube, daß das nicht genügt’. (EC-W, X, 272). 
136 ‘daß man jedes Phänomen oder jedes Dokument darüber, das man studiert, so auf sich wirken läßt, als wüßte 
man noch überhaupt nicht, daß man es erklären könnte’. ‘Das heißt nun in keiner Weise, daß ich von den 
Ergebnissen so bedeutender Systeme, wie zum Beispiel des Systems von Marx, absehen wollte, sondern ich 
wollte nur zu meinen Resultaten kommen’. EC-W, X, 253 en 254 (mijn curs.). 
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van ’68 had hij voor zichzelf al wat puntiger genoteerd waar hij moeite mee had – maar dit 
niet gepubliceerd: ‘Ook is het erbarmelijk Marx, een denker, dus een mens, als god te 
behandelen. Zou het dan werkelijk onmogelijk zijn zonder afgoden te strijden? Zou het echt 
onmogelijk zijn, van voren af aan te denken?’137 
 Canetti gaat op dezelfde manier volstrekt soeverein met Marx om, of negeert hem, 
zoals hij bijvoorbeeld met mythen omgaat. Hij wil zich daarbij niet laten beïnvloeden door 
wat anderen erover denken, hoe die schematiseringen doorvoeren of zich anderszins aan-
passen aan wetenschappelijke denkpatronen of maatschappelijke opvattingen. Anders had hij 
wel opmerkingen gemaakt over hoe bijvoorbeeld fascisme, Germanen- of ‘Blut und Boden’-
denken de mythen manipuleerden. Niets van dat alles in zijn werk; geen reacties daarop, 
duidelijk om de eigen onafhankelijkheid te bewaren.  
 Zowel de negentiende als de twintigste-eeuwse denker kwam op eigen denkkracht tot 
de conclusie dat de massa in casu de klasse(tegenstellingen) de motor van de geschiedenis is. 
Canetti dus als erfgenaam van Marx? Beiden zouden hierover hun wenkbrauwen fronsen – 
ieder zijn eigen idee graag. En uiteindelijk is het toch de dood en niet de massa die de dienst 
uitmaakt, zoals een sombere Canetti in 1982 noteert, ongetwijfeld naar aanleiding van de 
Iran-Irak oorlog van 1980-88:138 ‘Iedereen kan moordenaar worden, ook diegenen waartegen 
gemoord werd, die nog meer, en tegen deze bloedwraak der massa’s, die geschiedenis heet, 
bestaat een enkel middel: de verbanning van de dood’.139  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 ‘Auch ist es erbärmlich, Marx, einen Denker, also einen Menschen, als Gott zu behandeln. Sollte es denn 
wirklich unmöglich sein, ohne Götzen zu kämpfen? Sollte es ganz unmöglich sein, von vorn zu denken?’ 
Hanuschek, Canetti. Biographie, p. 448, notitie uit 1968, in het Canetti-archief. (Niet in Ned. vert. biografie). 
En een, eveneens ongepubliceerde, notitie uit 1971 luidt: ‘Erst Gott, dann Freud, dann Marx hast du dich 
verweigert, und immer schon dem Tod. Wohin rennst du so fleißig davon, Kaninchen?’ (Hanuschek, Canetti, p. 
644; Ned. versie p. 544). 
138 In Iran de ‘Opgelegde oorlog’ genoemd. 
139

 ‘Und so ist alles von allen möglich und wer noch Unterschiede macht, ist ein infamer Lügner. Alle können 
Mörder werden, auch die, an denen gemordet wurde, diese noch mehr, und gegen diese Blutrache der Massen, 
die Geschichte heißt, gibt es ein eiziges Mittel: die Ächtung des Todes’. (Aufzeichnungen 1973-1984, p. 89; EC-
W, V, 334). 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Massa-wetenschap tot 1960 
‘Het tijdperk dat we binnentreden, zal in 
feite het tijdperk van de massa’s zijn’. 
(Gustave Le Bon, 1895) 

 
‘In die tijd van 1 tot 10 augustus 1925 plaats ik het eigenlijke begin van mijn onafhankelijke 
geestelijke leven’, zo schrijft Canetti over zijn vakantieverblijf in het Sellraingebergte.1 Dat 
betrof niet zijn vrijetijdsbesteding aldaar maar het grondig lezen van Freuds Massen-
psychologie und Ich-Analyse, dat hem ‘vanaf het eerste woord tegenstond en vijfenvijftig 
jaar later niet minder’. Freuds maatschappelijke opstelling, gebrek aan massa-ervaring en 
tekortschietend theoretisch concept stoorden Canetti. En dan laafde Freud zich ook nog aan 
Le Bon die het over andere massa’s had en een even verkeerde sociaal-maatschappelijke 
houding aannam. Reden genoeg om eens te onderzoeken hoe het nu met die geloochende 
voorgangers van Canetti zit en wat daarover in grote lijnen te zeggen is – en hebben zij hem 
werkelijk niet beïnvloed? Verder is een overzicht opgenomen van een eeuw massa-
onderzoekers: het resultaat van velerlei gepuzzel om personen en theorieën te kunnen 
plaatsen (waarbij hier tevens wordt verwezen naar het Canetti-onderzoek dat aan het slot van 
hoofdstuk I is opgenomen).  
 

Studies over massastudies   
 
Kort na de Tweede Wereldoorlog verscheen van de Duits/Zwitserse psycholoog en jurist/ 
criminoloog Paul Reiwald2 Vom Geist der Massen, dat door de papierschaarste niet kon 
worden voorzien van een literatuuroverzicht en een vreemde-woordenlijst.3 Dezelfde 
schaarste die leidde tot de mislukking van de tweede uitgave van Die Blendung.4 Reiwald 
bevestigt met zijn studie de constatering van een collega, uit 1908, dat ‘psychologie een lang 
verleden maar een korte geschiedenis heeft’ – waarbij ‘psychologie’ zonder mankeren 
vervangen kan worden door ‘massa’. In zijn imposante, in vijf delen opgesplitste Handbuch 
der Massenpsychologie worden veel auteurs behandeld.5 Het is een goudmijn,6 terecht door 

                                                 
1 De fakkel in het oor, p. 149 (EC-W, VIII, 143). Omdat het de cruciale tekst is over de vorming en opvattingen 
van Canetti en van M&M, is deze als slotnoot van dit hoofdstuk opgenomen.  
2 (1895-1951) Zijn werk werd vanaf 1933 geboycot, hij emigreerde toen naar Brussel en werd daar docent. 
Vanaf 1939 in Zwitserland waar hij massapsychologie aan de Universiteit van Genève doceerde.  
3 Op pag. 631 [!]: ‘Aus Gründen der Papier-Kontingentierung mußzten Literatur- und Fremdwörter-Verzeichnis 
weggelassen werden’. Dit handboek verscheen in 1946; de tweede druk (hier gebruikt) is van 1948. De 
Nederlandse vertaling (en bewerking) van W.M. Kruseman en J.A. Rispens, De geest der massa. Handboek der 
massapsychologie verscheen in 1948 bij Kroonder, Bussum (446 pp.). In 1954 verscheen bij Meulenhoff 
Reiwalds Het bedreigde ik. Een psychologische gids in de verwarring van onze tijd, vert.: Frank de Vries 
(VIII+192 pp.). 
4 Bij het Weismann-Verlag. In een van de eerste proefschriften over Canetti, Bischoff’s EC. Stationen zum 
Werk uit 1973 wordt hierop al gewezen (o.a. op p. 144). Daarna wordt dit in allerlei studies herhaald en in 
Hanuschek’s recente C.-biografie nog eens bevestigd (p. 382), waaraan hij toevoegt dat ook de geldzuivering 
van juni 1948 een rol speelde: ‘Alle vor der Währungsreform gedruckten Bücher – auch die Blendung – waren 
unverkäuflich geworden, weil das Publikum wieder auf gutem Papier und guten Umschlägen bestand’. 
5 - Biologen en diersociologen (Espinas, Trotter, Alverdes, Bechterew en Tchakhotine) 
- Psychologen (Sighele, Tarde, Le Bon, MacDougall, Freud, Jung, Adler, en Reiwald zelf) 
- Sociologen (Geiger, Kautsky, Michels, Lippmann, Gallup en Rae, Dewey en Allport, Durkheim, Lévy-Bruhl 

en Hardy) 
- Politici (Trotsky, Lenin, Hitler en Mussolini)  
- Schrijvers en historici (Bijbel, Griekenland en Rome, Manzoni, Taine, Zola, de Maupassant, de Montherland, 
Steinbeck, Malraux, Mommsen, Tolstoi, Zweig, Gorki, Schiller, Ibsen, von Kleist, Heine, Dostojewsky, 
Lawrence en Bauer).  
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Van Ginneken een ‘opvallend compleet overzicht van massa theorieën’ genoemd, hoewel 
Jacques de Kadt het destijds in Libertinage afdeed als ‘een nogal brokkelig boek dat men 
onmogelijk als bijzonder geslaagd kan aanbevelen’. Desondanks kon hij aan het slot van zijn 
bespreking ‘toch wel waardering [hebben] voor de wijze waarop hij de stof behandelt’.7 
Afgezien van het laatste hoofdstuk waarin de Bijbel en de Oudheid beknopt zijn behandeld 
en snel naar de negentiende eeuw wordt gesprongen, is Reiwalds hele studie in feite 
geconcentreerd op de negentiende en twintigste eeuw, preciezer: 1850-1950. Daarmee sluit 
dit werk inhoudelijk chronologisch aan op McClellands The crowd and the mob waarin de 
eeuwen daarvóór behandeld worden in de eerste helft van het boek.8 Jaap van Ginnekens 
eerdergenoemde Crowds, psychology and politics (1871-1899) en zijn Mass movements in 
Darwinist, Freudian and Marxist perspective (1900-1933) uit 2007 behandelen gedetailleerd 
de wetenschappelijke ontstaans- en groeiperiode. Daarnaast geven de omvangrijke studie 
van Schnapp en Tiews Crowds (2006)9 en de bijbehorende uitvoerige Stanford University-
website grotendeels op Europa gerichte beschouwingen over massaonderzoek, literatuur en 
onderzoekers.10  
 Verder is er de website van sociaal-psycholoog J.P. (Hans) van de Sande (*1943), 
voorheen verbonden aan de RUG: On crowds. The social psychology of crowd behaviour, 
waarop tevens een bibliografie van zo’n 600 boeken en artikelen met betrekking tot de massa 
te vinden is.11 Ook Struckens Canetti-studie12 en eventueel John Carey’s The intellectuals 

                                                                                                                                                     
6 De Nederlandse vertaling telt VI delen; de paragrafen ‘Aanvullingen’, ‘Praktische’ en ‘Experimentele 
massapsychologie’ zijn ondergebracht in een apart deel, aangevuld met ‘Het massa-verschijnsel in de loop van 
de oorlog’. En deel VI is uitgebreid met een paragraaf over Charles de Gaulle. 
7 In Libertinage, jaargang 5, 1952, p. 238, onder de titel ‘Rapporten over de massa’. Reiwald schreef ook nog 
ander werk (waarvan e.e.a. in het Nederlands werd vertaald) als Eroberung des Friedens (1944), Die 
Gesellschaft und ihre Verbrecher (1948) en Das bedrohte Ich. Psychologischer Führer durch die Wirren 
unserer Zeit (1952). Verder was hij vanaf 1946 Herausgeber van de ‘Internationale Bibliothek für Psychologie 
und Soziologie’ (Vom Geist der Massen was Band 1) van het Pan-Verlag in Zürich; de reeks liep tot 1957. 
8 En overlapt gedeeltelijk Van Ginnekens proefschrift, dat uiteraard veel gedetailleerder onderzoek doet omdat 
er minder hoofdrolspelers aan bod komen: Taine, Sighele, Fournial, Le Bon en Tarde. 
9 Jeffrey T. Schnapp & Matthew Tiews (eds), Crowds (Stanford University Press, 2006, XX+439 pp.), met 16 
bijdragen plus 32 uitvoerige woordverklaringen in essayvorm met betrekking tot massa(gedrag). 
10 www.stanford.edu/group/shl voor het Stanford Humanities Lab/SHL; www.stanford.edu/search/ voor 
overzicht massa(studie)informatie. En verder: 
crowds.stanford.edu/main.html (zonder www) voor CROWDS, met allerlei toegangen en illustratiemateriaal, 
geeft naar aanleiding van Stanford University’s grootscheepse massa- studieprogramma en -onderzoek een zeer 
informatieve site over massatheoretici en massa’s:  
Crowd theorists: Broch, Le Bon, Canetti, Ferri, Fournial, Krakauer, Lombroso, Mackay, Park, Reich, Rossi, 
Sighele, Taine en Tarde. Semantic histories: de volgende massa-lemmata: Crowd (Engels), Csõd, Nép a.o. 
(Hongaars), Dêmos (Grieks), Full, Foil a.o. (Latijn), Gente (Spaans), Gomila (ServoKroatisch), Gunshû 
(Japans), Hamon (Hebreeuws), Host (Engels), Jé tuán (Chinees), Laos (Grieks), Mass (Engels), Menge (Duits), 
Mob (Engels), Muchedumbre (Spaans), Multitude (Engels), Ochlos (Grieks), People (Engels), Ruck (Engels), 
Samuuha (Sanskriet), Throng (Engels), Schiera (Italiaans), Tolpa (Russisch), Turba (Latijn), Vulgus (Latijn), 
Zhòng (Chinees).  
11 http://www.vandesandeinlezingen.nl/serv03.htm; Dat boek staat gepland op vijftien hoofdstukken, waarvan 
er drie op de site staan: na de ‘Introduction’, hfdst. 1: ‘History, types and occurrence of crowds’, 2: ‘Processes, 
participants and motives: Crowd processes and time’ en 3: ‘Older and miscellaneous theories’ (samen 54 
ongenummerde pag’s., gedateerd RUG, Groningen, March 2005). Hoe het verder met de twaalf resterende 
hoofdstukken zit, is niet duidelijk. Jammer dat de auteur aan het slot van zijn zo degelijke tekst schrijft: ‘This 
summary of the first hundred pages of Canetti’s work may give an impression of his line of thinking, which 
was probably inspired by his being witness, and almost victim in Bulgarian pogroms’. (mijn curs.). Canetti kón 
daarvan geen getuige zijn (er staat dan ook niets over in zijn Behouden tong) omdat Bulgarije juist bekend 
stond om zijn ‘vriendelijke’ behandeling van joden; de Duitse instructie om ze tijdens WO II te deporteren riep 
sterk verzet op en werd dan ook niet opgevolgd. Integendeel: ‘…und Ferdinand, der lange regierte, galt als 
Freund der Juden’. (EC-W, VII, 11). Ook in een gesprek met Joachim Schickel heeft Canetti het over de 
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and the masses (1880-1939) verschaffen de nodige informatie. Min of meer als een 
chronologische Nederlandse vervolgstudie op Van Ginnekens werk is te beschouwen C. 
Boefs Leidse proefschrift uit 1984: Van massapsychologie tot collectief gedrag. De 
ontwikkeling van een paradigma. En verder is nog te noemen Massa-actie en massa-
mentaliteit uit 1940 van J. Woltring, dat echter mede door het uitbreken van WO II een 
minder afgeronde indruk maakt als dissertatie dan de voornoemde studies. Daarnaast zijn er 
voor en na de Tweede Wereldoorlog nog diverse massa-studies in Nederland gepubliceerd 
door Baschwitz, Mennicke, Kranenburg, Mannoury en de jurist H.L.A. Visser.13  

Al deze studies tezamen geven een behoorlijk overzicht van en inzicht in de massa-
opvattingen en massa-studies, vóórdat Canetti zijn tanden erin zette – en zoveel mogelijk 
voorgangers verloochende.14 Of hij veel van de ruim honderd massa-auteurs in het overzicht 
‘Two is company, three is a crowd’15 (achteraan dit hoofdstuk) gelezen heeft? Vermoedelijk 
heeft Walter Weyns gelijk als hij zegt: ‘De afwijzing van Freud en Le Bon, die door Canetti 
overigens goed wordt beargumenteerd, had nog veel verstrekkender gevolgen. Na lectuur 
van die twee dunne boekjes kwam Canetti namelijk tot het besluit dat de literatuur over de 
massa in haar geheel niet deugt. Hij zou van dat oordeel niet meer af te brengen zijn’.16 Daar 
staat de opmerking van zijn biograaf tegenover dat ‘Canetti van de grote theoretici van zijn 
tijd evenzeer afstand heeft genomen als van de massa-psychologieën die tot op dat moment 
waren ontstaan en die vaak verkapte politieke polemieken waren. Hij heeft ze gelezen, hij 
heeft er op bepaalde punten van geprofiteerd, maar hij heeft getracht met zijn werk een 
beschrijvende, fenomenologische richting in te slaan; hij wilde niet verstrikt raken in 
“querelles académiques avec des philosophes”.’17 Omdat een zoektocht naar invloeden op 
Canetti hier een centraal thema is en de beginjaren van de massapsychologie allesbehalve 
overzichtelijk zijn, leek het zinnig een overzicht over de eerste eeuw van die discipline op te 
stellen. De lijst groeide uit een soort onvrede, of misschien beter: ongemak, over het ont-
breken van een helder zicht op de ontstaans- en groeiperiode van de massastudies. Het is 
lastig om je te oriënteren en informatie te plaatsen, er greep op te krijgen. Want afgezien van 
gespecialiseerde studies lijkt het of er in de geschiedschrijving18 maar ook in sociologie of 
filosofie nauwelijks informatie over de massa te vinden is; het is alsof het verschijnsel wordt 
genegeerd of er maar wat bijhangt.  

Er is intussen veel materiaal, te veel zelfs om samen te vatten; uitwerking daarvan 
zou, zelfs in grote lijnen, een te zeer uitdijend hoofdstuk opleveren. Volgens Reiwalds 
overtuiging echter is juist in die zo weinig wetenschappelijk te funderen massastudies de 

                                                                                                                                                     
tolerantie ten opzichte van Joden in het Turkse Rijk. Dat is echter een persoonlijke visie en ervaring; uit 
Dimitrova & Angelova, ‘Canetti, Roustchouk, and Bulgaria’ blijkt duidelijk dat de geschiedenis der Joden in 
Bulgarije bij tijden bepaald niet rustig of zonder gevaar was (in: Lorenz, Companion to the Works of EC, p. 
277, 282).  
12 Stefan Strucken, Masse und Macht im fiktionalen Werk von Elias Canetti, Klartext, Essen 2007, geeft op pp. 
30-80 een compact overzicht van een zeventiental theoretici. Merkwaardig dat Sighele daarin wel verwerkt is 
en Trotter niet – de enige massa-auteurs die Canetti zelf noemt in de M&M bibliografie. 
13 Zie verder ‘Nederlandse auteurs over de massa’ in het overzicht ‘Two is company, three is a crowd’.  
14 Met de genoemde studies is het bezwaar ondervangen, geuit in de slotregel van Arthur Mitzmans recensie 
van McClellands The crowd and the mob in het Tijdschrift voor Geschiedenis, 105, 1, 1992, p. 75: ‘It is a pity 
that McClelland opted for the grand sweep rather than a more penetrating examination of the century leading 
up to Canetti’.  
15 Samengesteld op basis van de genoemde werken en veel andere websites en naslagwerken. 
16 Walter Weyns, Het geval Canetti  (2008), p. 69. Hij voegt hier in een noot aan toe: ‘Canetti spreekt dit, voor 
zover ik weet, nergens expliciet uit. Maar over de strekking van zijn vernietigend oordeel kan geen twijfel 
bestaan’.  
17 Sven Hanuschek, Elias Canetti, p. 446; p. 387 Ned. ed.; mijn curs. 
18 Met de Franse Revolutie als uitzondering op de regel. 
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persoonlijkheid van de onderzoeker van groot belang. Daarom is aan het slot van dit hoofd-
stuk dat chronologisch overzicht opgenomen van de figuren die zich ermee beziggehouden 
hebben. Het is een inventaris, niet meer, niet minder. Natuurlijk is te constateren dat er nogal 
wat Joodse auteurs op voorkomen, dat nogal wat auteurs hebben moeten vluchten, en dat er 
nogal wat medici, psychologen, filosofen en sociologen op staan. Het is niet mijn bedoeling 
die lijst verder statistisch uit te werken, te bekijken welke kruisbestuivingen er geweest 
kunnen zijn of te wegen wat de bewoners van de lijst hebben bijgedragen aan de Europese 
cultuur. Dat zou weer een aparte studie vergen (waarin de lijst dan nog verder zou kunnen 
worden uitgewerkt). Wel worden drie namen uit dat overzicht hierna uitvoeriger behandeld 
omdat zij omstreden zijn als grondlegger (Le Bon) of omdat ze als enige massa-auteurs in 
M&M worden genoemd (Sighele en Trotter) en dus aanwijsbare invloed op Canetti gehad 
kunnen hebben.19 Daarmee zijn dan tevens drie invalshoeken (de Franse, Italiaanse en 
Angelsaksische) en de drie belangrijkste disciplines behandeld, met respectievelijk het 
psychologisch-sociologische, het juridisch-criminologische en het biologisch-evolutionaire 
uitgangspunt. Een eeuw massa-opvattingen is zo dunnetjes gedekt (aangezien veel auteurs op 
deze grondthema’s varieerden of ze nader uitwerkten).   

 
 
Massa onderzoek 
 

Wetenschap is volgens Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ‘het 
systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis 
verkregen kan worden’; volgens Hutchinson’s Dictionary of Science is science ‘any 
systematic field of study or body of knowledge that aims, through experiment, observation, 
and deduction, to produce reliable explanation of phenomena, with reference to the material 
and physical world’; en volgens Dudens Deutsches Universalwörterbuch is Wissenschaft 
‘ein begründetes, geordnetes, für gesichert erachtetes Wissen hervorbringende forschende 
Tätigkeit in einem bestimmten Bereich’. 

De wetenschappelijke definities zijn omvattender en uitputtender dan die in gangbare 
woordenboeken als bovengenoemde, maar zelfs deze maken duidelijk dat er nauwelijks 
sprake kan zijn van massa-wetenschap. Regels? experiment? geordnetes? Massa-wetenschap 
kan constateren en generaliseren maar zelden experimenteren, falsificeren of verifiëren – en 
prognosticeren blijft altijd hachelijk, daarvoor is de massa veelal te grillig, te vluchtig. Al in 
de jaren twintig toen meerdere massastudies en -theorieën vorm hadden gekregen, besprak 
Wilhelm Vleugels de problemen die samenhingen met zowel de definiëring als de omvang 
van een massa.20 Dat was tot dan toe steeds onduidelijk – en is het in wezen nog steeds. Er is 
nauwelijks een adequate omschrijving van te geven; die wordt veelal aangepast aan of 
afgeleid van het doel van een onderzoek, handeling of beleid. De uitersten vallen eronder: de 
hadj, de jaarlijkse vijfdaagse bedevaart van gelovigen in Mekka vormt met honderd-
duizenden, miljoenen deelnemers een van de grootste massa’s (waar vaak honderden doden 

                                                 
19 Respectievelijk nogal oud (90), nogal jong (45) en net gepensioneerd (67) gestorven; niet te verwaarlozen 
gegevens. Overigens worden ze geen van drieën in Hanuscheks Canetti-biografie genoemd. 
20 Wilhelm Vleugels, ‘Der Begriff der Masse. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Massentheorie’, in: 
Jahrbuch für Soziologie (Verlag Braun in Karlsruhe), 1926, Bd. II, pp. 176-201. (ook te vinden op: 
http://hotgates.stanford.edu/Crowds_cd/Articles/VLEUGELS.pdf). Diverse concepten en opvattingen passeren 
de revue, waaronder veel van Le Bon (die toen al tegen beter weten in, zo benadrukt Vleugels, ‘de klassieker 
der massapsychologie’ werd genoemd), verder o.m. van Sighele, Freud, Michels, Tillich, Sombart, McDougall, 
Conway, Moede, Lowell en o.a. Alfred Vierkandts Gesellschaftslehre (1923), Georg Simmels Soziologie 
(1908) en Der proletarische Sozialismus (1924) van de overtuigde Marxist Werner Sombart komen ter sprake.  
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vielen);21 tegelijk kan een eenling met massa-ideeën of massagevoelservaringen in zijn 
hoofd rondlopen die niet verschillen van de toestand in een feitelijke, lijfelijke massa – 
M&M geeft er de nodige voorbeelden van (met name in het hoofdstuk over verwandlung) en 
ook Vleugels onderkende dat gegeven al in de literatuur. Ergens tussen de één en de een 
miljoen, daar is de massa te situeren. Dan is het wel zo comfortabel het dagelijks spraak-
gebruik maar aan te houden voor de betekenis van massa, zoals dit wordt gedaan voor 
begrippen als politiek, geschiedenis, sport of het weer. En of instituten (kerk, leger) ook 
massa kunnen zijn is al een oud twistpunt, net zoals vage begrippen als besmetting, 
massaziel, leiderbinding en psychische verandering dat zijn.  

Instrumenten voor massabeheersing kunnen worden verfijnd maar veelal is het een 
achter-de-feiten aanhollen.22 Dat is lastig bij het voorkómen van voetbalrellen maar het niet 
kunnen sturen van massa’s was ook een onvoorziene bijkomstigheid die (mede) leidde tot de 
val van de Muur en vervolgens van bijna alle communistische regimes. Twee decennia 
daarna wankelden diverse Noord-Afrikaanse/Arabische dictaturen. Zonder – vooral jonge – 
massa’s (en zonder tv en later internet) was dit vermoedelijk pas veel later gebeurd. Rond 
1990 ontwaart Canetti zelfs nieuwe fenomenen die hij moeilijk in zijn bestaande massa-
raamwerk kan plaatsen: ‘De wereld is in razende beweging geraakt.(…) Het zijn bewegingen 
van de massa’s, en wel in een nieuwe dynamiek die niemand nog heeft doorzien; daarom 
moeilijk te begrijpen, en met veelvuldig wisselende voortekens’.23 Het was inderdaad 
grootschalig, maar was het ook zo ‘nieuw’? Wellicht dat de algemene vreedzaamheid hem 
verbaasde en hij dit daarom ‘nieuwe dynamiek’ noemde?24 In ieder geval klinkt zijn notitie 
uit 1993 hoopvol over de massa en de waarde van eigen werk: ‘Het zou kunnen dat iets van 
jou alleen zal blijven bestaan omdat massa’s verder zijn gegroeid in de richting van jouw 
ontzetting’.25 En die ontzetting heet uiteraard: de macht.   

Twee uitgangspunten die in Reiwalds Vom Geist der Massen expliciet zijn genoemd 
worden later door Canetti impliciet gehanteerd. Die hebben betrekking op de vorm en op de 
inhoud. De vorm: in de massapsychologie staan de onderzoeker niet, als op andere terreinen, 
bepaalde methoden en instrumenten ter beschikking, en dus is, als hierboven al gezegd, ‘zijn 
persoonlijkheid in zekere zin het instrument’. Daarom is zijn [nooit haar] stijl een duidelijke 
graadmeter, meer nog dan zijn ideeën.26 De inhoud: Ortega y Gasset en de andere verachters 
van de massa hebben met hun waardeoordelen verwarring gesticht. Discussie daarover kan 
ons verder helpen een belangrijk probleem van de massa op te helderen. De verdienste van 
de massapsychologie bestaat voornamelijk daarin, de verandering van het individu in de 
massa als een psychologisch proces te hebben uitgewerkt.27      
 

Het is al met al betrekkelijk logisch dat in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
wetenschappelijke belangstelling opkomt voor de massa, al blijft het verbazend dat het toen 
pas een echt onderwerp werd en niet al veel vroeger. Het eerdergenoemde argument dat bezit 

                                                 
21 Recente infrastructurele verbeteringen hebben het aantal slachtoffers dat regelmatig werd doodgedrukt of 
onder de voet gelopen of bij brand omkwam, sterk teruggebracht. (Slachtoffers in 1990: 1426, in 1994: 270, in 
1997: 343, in 1998: 118, in 2001: 35, in 2004: 251, in 2005: 128, in 2006: 362. Zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadj). 
22 Zij het dat crowd-control een zich snel ontwikkelend praktisch specialisme is. 
23 Vliegenpijn, p. 98; EC-W, V, 103. 
24 Zijn redacteur Michael Krüger merkte op: ‘De laatste jaren was hij een deskundige op het gebied van de 
veranderingen in Oost-Europa geworden, aan wiens aandacht geen enkel detail, geen nog zo geringe beweging 
ontsnapte’. (notitie ‘Bezoek aan Canetti’ uit ongeveer 1994, in Carl Hanser Archief, München; geciteerd in 
Hanuschek, Canetti, p. 565; Duitse versie p. 669).  
25 Slotsom (1993), p. 95; EC-W, V, 444. 
26 ‘seine Persönlichkeit gewissermassen das Werkzeug’, Reiwald, Vom Geist der Massen, p. 42. 
27 Reiwald, Vom Geist der Massen, p. 26. 
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was beschadigd (met de bijbehorende vraag wie van de massa hiervoor aansprakelijk was) 
evenals de snelle groei van fabrieken, van steden en van massabijeenkomsten (de ‘linkse’ 
invalshoek) alsook de vernietiging van leefomgeving door die ontwikkelingen (de ‘rechtse’ 
invalshoek) zorgden voor een verhoogde mate van geestelijke paraatheid zodra het over de 
massa ging. ‘Onverantwoordelijk’ werd de massa genoemd vanwege de associatie met 
onrust, geweld en vernieling. Zeker ten onrechte. Charles Tilly28 toont historisch niet alleen 
aan dat er golfbewegingen in massamanifestaties zitten (wellicht vanwege generaties), maar 
ook dat bijvoorbeeld van de 20.000 stakingen in Frankrijk tussen 1890 en 1914 slechts 400 
geweld en vernieling kenden, en in de rustiger periode 1915-1935 kwam het voor bij maar 
50 van de 17.000 stakingen; minimale percentages dus. Bovendien wijst hij erop dat vrijwel 
alle geweld begon nadat de politie of gewapende troepen betrokken werden bij de massa. 
Maar omdat vooral het ongebruikelijke, het onalledaagse nagalmt in het individuele én in het 
collectieve geheugen – kroniekschrijvers en media leven ervan – heeft de massa de schijn 
tegen: altijd spanning. En spanning bedreigt de rust en coherentie van een samenleving, dus 
ook die van de meer of minder elitaire aanschouwer, zeker tot WO II veelal zetelend in de 
bekende ivoren toren. Dat het individu schijnbaar verandert in de massa, dat was veel 
waarnemers wel opgevallen en vooral dat genereerde een psychologiserende belangstelling 
voor de massa. Ze was geen optelsom van individuen, nee, het resultaat van haar gedrag was 
iets anders: vaak iets dreigends of ongrijpbaars en zeker iets onvoorspelbaars. Wat was dat 
dan? 
 

Voordat aan beantwoording van die vraag kan worden gewerkt, moet nog opgemerkt dat 
meerdere theoretici in betogende vorm indelingen maakten van massa’s. Canetti echter 
ontwierp al schrijvend een geheel eigen indeling, een eigen classificatie – zoals blijkt uit het 
hierna volgende schema plus toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Van de Sande (in zijn website On Crowds) verwijst hiervoor naar The Rebellious Century, 1830-1930. Tilly 
(1929-2008) is een Amerikaanse (historisch) socioloog die even omvattende historische studies uitvoerde als 
zijn landgenoten historici/ sociologen Karl Wittfogel (1896-1988, ook toneelschrijver en sinoloog), Barrington 
Moore Jr (1913-2005) en Immanuel Wallerstein (*1930) . Zie over Tilly o.a.: Marcel van der Linden, ‘Charles 
Tilly’s Historical Sociology’, in: International Review of Social History, 54, 2009, pp. 237-274. Zie ook Tilly’s 
bijdrage aan het Tijdschr. v. Soc. Gesch. (1989, 2). 
Zie ook nog over Tilly’s WUNC (= Worthiness, Unity, Numbers, Commitment = Impact; evt. te vertalen als 
WEBA: Waardigheid, eenheid, betrokkenheid, aantallen) over de houding van moderne massa’s, een algemene 
theorie over de effectiviteit van politieke demonstraties. In: Schnapp & Tiews, Crowds, p. 289 ev. 
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Canetti’s indeling van massa’s:  
        ┬ 
    │-open massa              (spontaan, drang tot groei, snel ontstaan – snel  
    ┬    │                  uiteenvallen); oploop die uitloopt, universeel   
    │• GROEI   │ 
    │   │-gesloten massa        (groei begrensd, duurzaamheid, herhaling);  
    │   │        instituties, religies  
     │    │ 
    │    │-ring massa     (gelimiteerde groei, naar buiten en 
    │    │        in zichzelf gesloten); arena  
    │• GELIJKHEID  │ 

│    │-ritmische massa    (dichtheid & gelijkheid vanaf begin,  
│    │        vermeerderingssuggestie); krijgsdans        

EIGEN‐    ┤    │ 
SCHAPPEN   │    │-gestremde massa    (wachtend, vertraagt ontlading); stadion ‐ theater ‐ 

│    │        concert ‐ godsdienstoefening, dode vijanden  
    │• DICHTHEID  │                   
    │    │‐langzame massa    (geen ontlading, instelling met onbereikbaar en 
    │    │    onzichtbaar doel); stoet, pelgrimage 
    │    │ 

│    │-snelle massa    (sport, politiek, agressie) 
│    │ 

    │• RICHTING  │    │mannen & vrouwen 
    ┴    │-dubbel massa     ┤levenden & doden 
        │    │vrienden & vijanden / oorlog 
        │ 

│-onzichtbare massa  doden, engelen, duivels, bacillen, sperma, nageslacht 
        ┴             

    ┬    │-hetze massa (is op doden uit) 
│oudste (ook bij dieren)  ┤ 

        │        │-vlucht massa (bedreiging noodzaak)  
GEVOELS‐   ┤        

    MOTIEF   │    │-verbods massa (negatieve massa; staking) 
│    │ 
│specifiek menselijk   ┤-omkerings massa (revoluties) 

        ┴    │ 
            │-feest massa (ontspanning, vermeerdering) 
 

MASSASYMBOLEN:  (collectieve eenheden die niet uit mensen bestaan en niettemin als massa gevoeld worden) 
  vuur – zee – regen – rivier – woud – koren – wind – zand – stapels – steenhopen – de schat 
 

MASSASYMBOLEN DER NATIES:    
  Engelsen – kapitein & zee        Hollanders – de dijk    Duitsers – het (marcherend) woud  
  Fransen – de Revolutie         Zwitsers – de bergen     Spanjaarden – de matador  
  Italianen – Rome/Oudheid         Joden – diaspora      Duitsland van Versailles – het dictaat 
 

MASSAKRISTAL: kleine, starre, streng afgebakende mensengroep, van grote historische bestendigheid  
  (als  uitgangspunt voor massavorming); onderling verschillend samengesteld, daarom tot totaal  
  verschillende massa’s leidend. Veelal geüniformeerd; in orkest maar vooral in legeronderdeel of  
  in klooster.  
 

MEUTE: massakristal en massa vinden hun oorsprong in deze oudere, kleine eenheid; groei en dichtheid  
  worden gespeeld, gelijkheid en gerichtheid zijn aanwezig; van oudsher: jacht‐, oorlogs‐, klaag‐ en  
  vermeerderingsmeute; ene vorm kan gemakkelijk in andere omslaan; woord afgeleid van 
   middellatijnse motiva = beweging.  
 
Samengesteld op basis van gegevens uit hoofdstuk I in M&M, pp. 14‐81 (EC‐W, III, 14‐84); zie ook de Samenvatting van M&M in de Bijlagen 
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BEKNOPTE TOELICHTING  
 

Het schema volgt de grote lijnen.
29
  

 

Streven naar dichtheid en de wil tot groei, gelijkheid binnen de massa en de noodzaak van een (fictieve)  
richting zijn de vier kenmerkende EIGENSCHAPPEN van de massa. Daarnaast is een indeling te maken naar 
GEVOELSMOTIEF, dus naar affectieve hoofdvormen van de inhoud van de diverse soorten massa’s; de oudste 
vormen (waar het gaat om doden of gedood worden) komen ook bij dieren voor.  

Open massa: er is een kleine kern maar plotseling ontstaat een massa, van alle kanten gevormd, velen  
weten niet eens wat er aan de hand is; men gaat naar waar de meeste mensen zijn. Kan net zo plotseling  
weer uiteenvallen; het voorgevoel daarvan tracht de massa te ontlopen door voortdurend te groeien. 

Gesloten massa: is begrensd, ziet af van groei en streeft naar duurzaamheid. Begrenzing bemoeilijkt toename 
maar ook het uiteenvallen; bestendigheid vervangt groei. Door vooruitzicht op volgend bijeenkomen sluit 
massa de ogen voor effect van afbrokkeling. De beschikbare ruimte behoort haar toe.  

Ringmassa: tweevoudig gesloten massa: naar buiten en in zichzelf. Naar de stad toont de arena een levenloze 
muur, naar binnen moet de massa zich ontladen. 

Ritmische massa of pulserende massa: vanaf het begin vallen dichtheid en gelijkheid samen; ritme van de 
voeten; altijd hebben mensen naar voetstappen van anderen geluisterd, met meer aandacht dan voor die  
van zichzelf; ritmen van dieren vaak rijker en hoorbaarder dan van mensen. Herhaling en intensivering 
van voetstappen/stampen. 

Gestremde massa: dicht opeen, vrije beweging onmogelijk, wachten en geduld zijn kenmerkend,  
dichtheid van belang: geeft kracht van het organisme weer en emoties direct door. De rite van het 
stilzitten. Staan op Arafat als beroemdste voorbeeld. 

Langzame massa of trage massa: met volharding bewegend naar ver verwijderd doel, in vorm van stoet, 
tocht naar het Beloofde Land, ook al zijn alle individuen in de tijd vervangen dan blijft de stoet als geheel 
dezelfde, massa kan niet sprongsgewijs groeien, heeft steeds zorg niet te vervallen en kan niet ontladen. 
Pelgrims‐tocht naar Mekka als langzame massa die functioneert als een rivierenstelsel, met Mekka als zee 
waarin ze uitmonden.  

Dubbelmassa of twee‐massasysteem: de zekerste mogelijkheid voor een massa om zich in stand te houden 
is de aanwezigheid van een tweede massa, waar tegenover ze in een bepaalde betrekking staat, in spel of  
in  ernst; de ene massa houdt de andere in leven. Confrontatie vereist speciale oplettendheid voor beide 
partijen en verandert aard van concentratie, spanning werkt als druk om bijeen te blijven.   

Onzichtbare massa: grote rol van onzichtbare doden of geesten in alle culturen, engelen en duivels in  
Christelijke religie, dat zijn de oude massa’s, de massa nageslacht is van alle tijden en bacillen en sperma  
zijn met name de laatste eeuwen bekend; elk zaaddiertje brengt alles mee wat van de voorouders  
behouden zal blijven.   

Hetzemassa: heeft snel bereikbaar doel, is op doden uit, is vastberaden, geen gevaar voor betrokkenen –  
enorme superioriteit, slachtoffer is weerloos, afwenteling dood op anderen, openbare terechtstellingen. 

Vluchtmassa: is bedreigd door voor allen hetzelfde gevaar, geconcentreerd op bepaalde plaats, gevaar is  
verdeeld zolang men bij elkaar is, niemand denkt zelf het slachtoffer te worden, krachtige richting, i.t.t.  
paniek betrekt massavlucht energie uit saamhorigheid, uitvaller is aansporing voor anderen verder te 
gaan. 

Verbodsmassa: velen tezamen willen niet meer wat ze tot dusverre als individu gedaan hebben, nieuw of 
herleefd verbod komt plotseling en leggen ze zichzelf op, onvoorwaardelijkheid van bevel, negatief 
karakter, komt voort uit behoefte van betrokkenen zelf, beslistheid weigering tekent saamhorigheid. 

Omkeringsmassa: de schapen keren zich tegen de wolven, weerlozen hebben tanden gekregen, het aantal 
moet goedmaken wat ze aan boosaardige ervaring ontbreekt, omkering veronderstelt voorafgaande 
klassenmaatschappij, men wil zich ontdoen van angels door de opgepotte bevelen terug te betalen.  

Feestmassa: veel drank en eetwaren voorradig, taboes en barrières zijn opgeheven, ontspanning in plaats van  
ontlading, dichtheid groot en gelijkheid willekeurig en gebaseerd op genot, rituelen en tradities, 
toekomstige herhaling lijkt gegarandeerd.  

 
 

                                                 
29 Vgl. McClelland, The crowd and the mob, p. 303: ‘Canetti’s classification of crowds produces 280 different  
types of crowd if they are classified according to pure forms and purity of emotional content alone’.   
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Hadj  in  Mekka 
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Een creatieve, wachtende massa van 21.000 mensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arthur S. Mole (UK 1889 – USA 1983): Portret van Woodrow Wilson [1918]  
Wilson (1856-1924) was democraat, politicoloog, historicus, hoogleraar en de 28e Amerikaanse president, van 
maart 1913 – maart 1921; in 1919 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. 
Een paar honderd soldaten waren nodig voor de schouder; de bovenkant van het hoofd bestaat uit enkele 
duizenden mensen. Terreinverkenning en voorbereidend werk kostten een week, en het feitelijk nemen van de 
foto(s) bestond uit een strakke militaire discipline: lange periodes in nauwkeurige formatie in de houding staan. 
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Eerst literatuur en journalistiek…   
 

Voordat de wetenschappelijke benadering wordt onderzocht kijken we kort naar de 
literatuur, naar het eerste verhaal over de massa. Dat was van de enige Amerikaanse auteur 
die Canetti wist te waarderen: Edgar Allan Poe.30 En daarna komt nog even de journalistiek 
aan bod die het eerste massaboek opleverde. Beide werken verschenen dus een halve eeuw 
vóór de eerste massastudies. 
 

Poe  
Vrijwel gelijktijdig met Mackay schrijft Edgar Allan Poe (1809-1849) in 1840 
het eerste, krap tien pagina’s tellende massa-fictieverhaal:31 ‘De man van de 
menigte’, waarvoor hij een motto leent van de zeventiende-eeuwer Jean de la 
Bruyère: ‘Het grote ongeluk niet alleen te kunnen zijn’.32  

De verteller kijkt als een flaneur vanuit een koffiehuis naar de 
langstrekkende massa en volgt daarna op straat heel lang een markante man uit 
de menigte, die steeds maar weer drukte opzoekt. Maar hij weet niet achter 
diens drijfveren of geheimen te komen. Dodelijk vermoeid na de lange  

volgtocht komt hij tot de conclusie – de man is daarmee uiteraard symbool voor alle mensen 
in de massa, voor alle massamensen –: ‘Deze oude man is bij uitstek het type en de genius 
van de zware misdaad. Hij weigert alleen te zijn. Hij is de man van de menigte. Het zal 
vergeefse moeite zijn hem te volgen, want ik zal niet meer van hem, noch van zijn daden, te 
weten komen. Het slechtste hart ter wereld is een dikker boek dan de Hortulus Animae [15e 
eeuws Little garden of the soul, gebedenboek], en misschien is het slechts een van de grote 
blijken van Gods erbarmen dat ‘er sich nicht lässt lesen’.  

Waarmee opvalt dat Poe: een associatie met misdaad legt die Sighele later uitwerkt, 
de flaneur van Baudelaire en later Benjamin herkent, een bont gezelschap mensen weet te 
typeren, eenzelfde omschrijving van ellendige woonomstandigheden geeft als Engels, een 
soort gebedenboek oproept als metafoor, de Duitse woordvolgorde aan het slot verhaspelt, de 
mens in de massa een bewuste keuze toeschrijft (‘weigert alleen te zijn’) en hem tenslotte, 
volgens de laatste woorden, ziet als een geheim dat zich niet vertellen laat. Weinig positiefs 
dus – maar misschien was optimisme wel teveel gevraagd van een gothic novelist die met 
zijn verhaal indirecte munitie leverde voor en vooruitliep op latere massa-analytici. 
 

en Mackay   
Het eerste echte massaboek – met historische verhalen, niet met verklaringen, 
analyses of wetenschappelijke pretenties – is van de Schotse journalist, dichter 
en liedschrijver Charles Mackay (1814-1889): Extraordinary popular delusions 
and the madness of crowds uit 1841.33 Bijna nog een jeugdwerk te noemen,  

                                                 
30 Het pantheon (1960), p. 28: ‘Op de keper beschouwd heb ik me tot op de dag van vandaag voor Amerika 
verborgen gehouden. De enige echte invloed op mij die daarvandaan is gekomen, is Poe geweest, die ik al heel 
jong heb gelezen, misschien al op mijn twintigste. Daarin verschil ik niet van veel dichters in de negentiende 
eeuw – Hemingway is als water langs me afgegleden’. (EC-W, V, 134). Canetti las Poe dus rond dezelfde tijd dat 
hij met Freuds Massenpsychologie bezig was. 
31 Voor massataferelen in romans, zie noot 2 in het voorgaande hoofdstuk. 
32 ‘Ce grand malheur, de ne pouvoir être seul’. Edgar Allan Poe (1809-1849), Alle verhalen. Vertaald door Paul 
Syrier, (Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2007), pp. 273-281; 273, ‘De man van de menigte’ (dus 
niet in de menigte, het origineel luidt ook ‘The man of the crowd’). 
33 Titel van eerste uitgave (1841): Memoirs of extraordinary popular delusions, uitvoeriger titel is sinds 1852.  
Het werk verscheen dus exact een halve eeuw voor de eerste wetenschappelijke massastudie; kunst gaat voor 
de wetenschap uit, zoals de cultuur aan de kunst vooraf gaat.  
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hoewel het al zijn vierde boek was.34 Het is regelmatig herdrukt en de onrustige, economisch 
geëxalteerde decennia van eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw gaven aanleiding tot 
nog weer nieuwe drukken. Mackay, bij wie leiders nauwelijks een rol spelen, beschrijft 
historische wanen die de generaties ná hem ook bezighouden: omdat zij zich verkneukelen in 
de stommiteiten van het voorgeslacht of, meer nog, om zichzelf te herkennen: nationale en 
filosofische wanen en dwaasheden die zich uiten in de vorm van massapsychologie, groeps-
denken, irrationele verkwisting en economische zeepbellen. Vooral dit laatste spreekt tot de 
verbeelding omdat ook de moderne mens – vermoedelijk tot zijn eigen verbazing; hij is toch 
rationeel? – hierin steeds opnieuw verzeild raakt.35 Mackay wil in zijn dikke boek ‘laten zien 
hoe gemakkelijk de massa’s op een dwaalspoor worden gebracht, hoe na-apend de mensen 
zijn en welk kuddegedrag zij hebben, zelfs in hun dwaasheden en misdaden’.36 Alle (schijn)-
verklaringen en analyses, speculaties en theorieën die er tegenwoordig met betrekking tot 
bubbles zijn: de sociaalpsychologische (kuddegedrag, massapsychose), de economische 
(markt, moraal) of de financiële (liquiditeit, inflatie) invalshoeken – daar verdiepte Mackay 
zich niet in. Hij begint met de Mississippi Scheme en de South Sea Bubble uit de jaren ’20 
van de achttiende eeuw en beschrijft vervolgens de oudste ‘manie’, de Hollandse Tulipo-
mania37 van 1637.38 Dit laatste begint ook hij met een kort maar krachtig motto, van Lucanus 
in dit geval: ‘Welke razernij, o burgers’, waarmee hij benadrukt dat de mensen het elkaar 
aandoen – het komt niet van de goden (of van de natuur). Ofwel: het is een horizontaal  
lijden, niet verticaal.39 Dat kan van alle populaire wanen en van alle dwaasheden van 
massa’s gezegd worden. Wellicht dat mensen elkaar daarom het boek graag cadeau doen. 
 

                          

                                                 
34 De tweede druk is van 1852, waarna enkele herdrukken volgen, tot de crisisomstandigheden uitnodigen tot 
een nieuwe druk, in 1932; in 1962 is sprake van de twaalfde druk; verder herdrukken in 1980, 1995, 2001 en 
2008. De 1932-versie is te downloaden via: http://www.archive.org/details/extraordinarypop014178mbp. Ook 
via Gutenberg.org is het werk te lezen en te downloaden. Mackays Songs and poems (1834), A history of 
London (1838) en Longbeard (1841) waren het massaboek vooraf gegaan. 
35 Denk aan de recente dotcom- en huizenbubbles, waarvan velen schrikken en weinigen binnenlopen. 
36 ‘…and to show how easily the masses have been led astray, and how imitative and gregarious men are, even 
in their infatuations and crimes’. In de 740 pp. tellende uitgave van Prometheus Books, New York 2001, p. VII. 
37 Recenter tulpenmaniewerk dan dat van Mackay: E.H. Krelage, Bloemenspeculatie in Nederland. De 
Tulpomanie van 1636-’37 en de Hyacintenhandel van 1720-’36 (Van Kampen, Amsterdam 1942), en: Mike 
Dash, Tulpengekte: hebzucht, leed en toewijding. De bloem die mensen tot waanzin bracht (Aula, Utrecht 2e dr. 
2004; oorspr.: Tulipomania. The story of the world’s most coveted flower and the extraordinary passions it 
aroused (1999), vert.: A. Abeling), en uit 2007: A. Goldgar, Tulipmania. Money, Honor, and Knowledge in the 
Dutch Golden Age (University of Chicago Press), besproken in BMGN 124-2, 2009, p. 279-281. 
38 Waarna hoofdstukken volgen over alchemisten, moderne profetieën, waarzeggerij, magnetisme, invloed van 
politiek en geloof op haar en baard, kruistochten, heksenmanie, gifmengers, spookhuizen, 
grotestadsdwaasheden, bewondering voor grote dieven, duels en godsgerichten, en relikwieën. Door enkele 
economen worden de eerste drie hoofdstukken nu gewaardeerd, door andere juist weer niet. Urs Stäheli bouwt 
in Schnapp & Tiews, Crowds een groot deel van zijn betoog ‘Market Crowds’ (pp. 271-287) op Mackays 
studie, uitgaande van ‘My contention is that Mackay uses crowd semantics to describe a paradigmatically 
modern form of collectivity that stands in stark contrast to older ideas of communal belongings’. (p. 273).  
39 De buitengewoon begaafde, veelschrijvende Lucanus (1e eeuw n.C.) werd door Nero op 26-jarige leeftijd in 
65 n.C. tot zelfmoord gedwongen, evenals zijn oom Seneca. Niet de goden maar de mensen met hun aberraties 
spelen een centrale rol in zijn werk. (vgl. A.D. Leeman in Woordenboek der Oudheid, II, 1737-38).  
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…dan de wetenschap 
 

Ook al zou het begrip ‘Massenpsychologie’ in 1866 in Duitsland zijn gemunt door 
Fresenius,40 de eerste massastudies met wetenschappelijke pretentie (meer analytisch, 
afstandelijk, niet verhalend) ontstonden, als gezegd, pas in het laatste decennium van de 
negentiende eeuw: Italiaanse en Franse studies uit de criminologische hoek. Binnen die 
vroege massa-studies zijn twee hoofdstromingen te ontwaren: de Latijnse of Romaanse 
school (Italië, Frankrijk) die het voortouw neemt, en de Germaans/Angelsaksische stroming 
die kort daarop volgt. Le Bon maakte ook een onderscheid tussen de Latijnse en Angel-
saksische massa’s zelf: ‘overal zijn de massa’s verwijfd, maar de meest verwijfde zijn de 
Latijnse massa’s’.41 Retrospectief zijn de stromingen handige classificaties. De sociale, 
politieke en ook wetenschappelijke omstandigheden waren in de respectievelijke landen 
verschillend, evenals kennis en temperament van de auteurs. Dat leidde tot andere uitgangs-
punten, andere inzichten en andere resultaten. Maar ‘tot een school behoren betekent: haar 
vooroordelen en standpunten moeten delen’, zoals Le Bon fijntjes zegt in het voorwoord tot 
de eerste uitgave van zijn Psychologie des foules. Hij beroept zich daarbij op een 
‘uitstekende denker’, te weten Goblet d’Alviella die al had beweerd tot geen enkele school te 
(willen) behoren.42 Le Bon staat dus voor Le Bon, zoveel wil hij de lezer meegeven. Niet 
helemaal juist, zoals zal blijken. 

In de negentiende-eeuwse literatuur werden begrippen gemunt, pathologische 
metaforen, over de oorzaken van de veranderende (geestes)gesteldheid van en in de massa. 
Die begrippen doken later weer op bij de massa-analytici en zouden nog lang naklinken: 
vergif, bedwelming of roes, ferment of gisting, koorts, suggestie, besmetting en infectie. 
Maar er werden ook andere vergelijkingen over de massa gemaakt: mensen zouden 
geëlektrificeerd zijn, veranderingen in het fluïdum ervaren, magnetisme hebben ondergaan, 
zich gedragen als slaapwandelaars, hypnotisme zou aan het werk zijn, het individu werd 
heen en weer geslingerd en tenslotte zou de eigen wil verdwenen zijn.43 En ook vroeg men 
zich af hoe de mens in de massa beoordeeld en zonodig veroordeeld zou moeten worden; zie 
de inleidende woorden van Sighele in het vorige hoofdstuk. Samengevat: de individuele 
redelijkheid en rationaliteit lijkt te verdampen in de massa – natuurlijk het centrale 
massathema, tot op de dag van vandaag. Men is tenslotte niet zozeer verbaasd over de massa 
als verschijnsel, maar over hoe ze op kan treden en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.  
 Intussen ‘heeft de geschiedenis beiden [Le Bon en Sighele] ingehaald. De psycho-
logische inzichten inzake imitatie en suggestie hebben zich na de Tweede Wereldoorlog in 
allerlei richtingen verder ontwikkeld. Nee, niet binnen de juridische context, maar wel in 
bijvoorbeeld de leer- en reclamepsychologie. Het thema “massagedrag als dreigend 
fenomeen” is echter nog steeds hoogst actueel. Boze meutes vullen ook vandaag nog 
geregeld de media en de rol van imitatie enerzijds en suggestie en intimidatie anderzijds 
blijkt voor de verklaring daarvan nog steeds opvallend belangrijk. Feit blijft dat Le Bon 
school maakte terwijl de Italiaans criminologische positivisten bijgezet werden in het sociaal 

                                                 
40 Vermeld in Weltwirtschaftliches Archiv, 34, 1931, p. 120. (? Georges Fresenius, 1808-1866, natuurkundige). 
41 ‘Les foules sont partout féminines, mais les plus féminines de toutes sont les foules latines’, Psychologie des 
foules, p. 26. 
42 ‘M. Goblet d’Alviela, faisait observer que, n’appartenant à aucune des écoles contemporaines, je me trouvais 
par fois en opposition avec certaines conclusions de toutes ces écoles. Ce nouveau travail méritera, je l’espère, 
la même observation. Appartenir à une école, c’est en épouser nécessairement les préjugés et les partis pris.’ Le 
Bon, Psychologie des foules, p. 8. Graaf Eugène Goblet d’Alviella (1846-1925) was jurist, liberaal senator, 
hoogleraar godsdienstgeschiedenis en rector van de Université Libre Bruxelles. (Zie ook E. Kossmann, De 
Lage Landen 1780-1940, Amsterdam 1979, p. 172).  
43 Van Ginneken, Mass movements, p. 23-24. 
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wetenschappelijk rariteitenkabinet. Ten onrechte, met name voor strafrechtjuristen en rechts-
psychologen is Sighele zeker zo leerzaam en interessant als Le Bon. Reden genoeg voor een 
klein eerherstel’.44 Vandaar ook dat Sighele hier wordt besproken, en omdat Canetti hem – 
en Trotter – als enige noemt. 
 
 

Scipio Sighele (1868-1913) La folla delinquente (v.a. 1892) 45 
 

           ‘Voor collectieve misdaden is niemand aansprakelijk’. 
             (Napoleon, geciteerd in De menigte als misdadigster, p. 142)46

 
 

Scipio stamt uit een vooraanstaand juristengeslacht uit het 
Noord-Italiaanse Brescia en is ongetwijfeld al op de hoogte van 
wat in maatschappelijke en juridische kringen speelt als hij bij 
criminoloog Enrico Ferri rechtswetenschappen gaat studeren, 
wat hij afrondt met een beknopte studie over het verschijnsel van 
medeplichtigheid (La Complicità)47 – een centraal thema in zijn 
verdere werk. De socialist Ferri was de man die sociaal-
economische verklaringen voor misdaad zocht, zoals zijn 
leermeester psychiater/criminoloog Cesare Lombroso dit 
vooral48 deed via fysiologische factoren en argumenten: 

biologisch determinisme, uitmondend in de roemruchte schedelmetingen en de idee van de 
geboren crimineel.49  

Er bestond rivaliteit in opvattingen tussen de Italiaanse (antropologisch/biologische 
van Lombroso) versus de Franse (sociologisch/criminologische van Alexandre Lacassagne, 
1843-1924) school. Sighele was sterk geïnteresseerd in sociale kwesties, verwierp het 
‘socialismo del rancore’, omarmde het ‘socialismo d’amore’ en was goed op de hoogte van 
zowel Italiaanse als Franse nieuwe studies omdat hij die recenseerde voor de Archivio.50  

                                                 
44 Grat van den Heuvel, ‘De meute en het recht. Honderd jaar Scipio Sighele’, in: Intermediair 23e jrg. nr. 40, 2 
okt. 1987, pp. 45-47-63; een aangepaste en van noten voorziene versie verscheen als: G.A.A.J. van den Heuvel, 
‘Scipio Sighele – een vergeten criminoloog’, in: A. Klip, A. Smeulders, M. Wolleswinkel (red.), KriTies: liber 
amicorum et amicarum voor prof. mr. E. Prakken, Kluwer, Deventer 2004 (IX+378 pp.], pp. 57-65. Van den 
Heuvel was criminoloog aan de Universiteit Maastricht en met name thuis in organisatiecriminologie. 
45 De uitgebreidere Franse uitgave, Sighele’s La foule criminelle uit 1901 (vertaald door Paul Vigny) is te 
downloaden via: http://classiques.uqac.ca/classiques/sighele_scipio/foule_criminelle/la_foule_criminelle.pdf. 
(268 pp.) 
46 ‘Napoleon begreep het zielenleven van de Franse massa’s wonderbaarlijk goed maar hij verkeek zich soms 
volledig op de massaziel van andere volken’, aldus Le Bon over een ander facet van Napoleon. 
47 Giuseppe Zanardelli’s (1826-1903) nieuwe strafwetgeving stelde dat samenwerking van meerdere mensen in 
een misdaad een verzwarende omstandigheid was. Sighele vond dit een te eenzijdige benadering: er was 
duidelijk onderscheid tussen bendes die een (geplande) misdaad pleegden en massa’s waarin mensen gevangen 
waren en niet wisten waartoe e.e.a. zou leiden.  
48 Beïnvloed als hij was door Frans positivisme, Duits materialisme en Engels evolutionisme was hij zich 
uiteraard ook bewust van de sociale en psychologische factoren, maar hij legde toch het accent op de 
‘atavistische crimineel’ die is teruggeworpen naar een eerder stadium in de evolutie aangezien aangeboren 
delinquentie niet natuurlijk was voor de eigentijdse mens maar typisch voor een primitief ras. Zo zag hij 
anatomische, fysiologische en psychische stigmata bij de atavistische crimineel. De uiteindelijke verdienste van 
Lombroso is dat hij de nadruk verlegde van de legalistische kijk op misdaad naar de wetenschappelijke studie 
van de misdadiger.  
49 Wat voor hem niet betekende dat men slecht moest zijn voor gevangen criminelen; die konden er immers ook 
niks aan doen. 
50 Van Ginneken, Crowds, psychology and politics, p. 65 en 66. (Hoofdstuk 2 is getiteld: ‘The criminal crowd: 
Sighele, criminology and semi-responsibility’) (McClelland wijdde in The crowd and the mob hoofdstuk 6 aan 
hem: ‘From the criminal crowd to a social theory: Scipio Sighele and Gabriel Tarde’). 
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Die criminologische discussies van eind negentiende eeuw, dat zoeken op het 
breukvlak van twee eeuwen,51 zouden in essentie kunnen worden teruggebracht tot een vorm 
van het zich later herhalende nature-nurture debat: aangeboren en erfelijk, of door opvoeding 
en omgeving geleerd? En dat zou ver in  de tijd weer terug te voeren zijn tot het debat over 
de anamnese-idee van Plato versus de tabula rasa-idee van Aristoteles.52 Hoewel profilering 
begrijpelijk is en dit ook hoort bij het groeiproces van een zich vestigende discipline, blijkt 
na al die debatten dat niet één antwoord, richting of opvatting juist is. Alles is uiteindelijk 
een samenspel van factoren. Monocausale verklaringen zijn weliswaar handig voor de 
sociale wetenschap, maar helaas, het is nooit of of maar altijd en en. Anders gezegd: er 
bestaan alleen maar deelverklaringen – anders wordt het geloof of overtuiging, en dat is van 
een andere orde. Dit verklaart ook Canetti’s fenomenologische aanpak van M&M; van de 
scholen- of stromingendiscussie is hij dan verlost.53  

Sighele’s eerste artikelen over de criminele massa verschijnen in Lombroso’s 
tijdschrift over psychiatrie en zijn kort daarop tot boek uitgewerkt: La Folla Delinquente, 
uiteindelijk een verwarrende titel, verwijzend naar Lombroso’s eerder gepubliceerde 
L’Uomo Delinquente. Zijn heldere studie staat barstensvol met casussen, met meer of minder 
historische voorbeelden, met vonnissen, met literatuur en met velerlei theorieën. Daaruit zijn 
in ieder geval tendensen, opvattingen en ideeën te traceren die ook bij Canetti te vinden zijn. 
Het negatieve, zwartgallige dat kennelijk onvermijdelijk bij massa-oordelen hoort is ruim 
voorhanden bij Sighele – veel uitgesprokener dan bij Canetti – maar hij toont tenminste ook 
oog en begrip voor destructieve acties en waar die uit voortkomen: ‘indien het werkelijk leed 
en onrecht is die het volk ontevreden maken – en niet de theorieën van Piet of Klaas, die 
hoogstens de bestaande bitterheid kunnen vergrooten – moeten wij dan niet met een weinigje 
toegevendheid de plotselinge uitbarstingen van dat volk beschouwen?’54 En ‘ook het volk 
heeft zijn “narigheid thuis”, en, als de gelegenheid zich voordoet, dan loopt zijn gal over. 
Naast de andere oorzaken dus die medewerken tot de misdaden der menigte moet niet 
worden vergeten de blijvende voorbeschiktheid van het volk, welke, althans wat de 
bedoeling betreft, zijn plotselinge uitbarstingen verschoonbaar maakt’.55 Na de eerste druk 
van het werk had een recensent hem erop gewezen dat hij de sociologische kant was 
vergeten. Daardoor kwam Sighele tot het inzicht dat hij ‘geen oordeel kan vellen over de 
misdaad eener menigte wanneer men onkundig is omtrent de wenschen en neigingen, in één 
woord, omtrent de stoffelijke en geestelijke gesteldheid van het volk waarvan die menigte 

                                                 
51 En inderdaad, in het gelijknamige boek van Jan Romein komt Sighele voor als auteur die al voor Le Bon ‘de 
eerste angstkreten [uitte] over de “massa” die in deze jaren voor het eerst in het volle licht van het wereldtoneel 
trad’ (p. 118); als antiparlementariër (166); zijn werk als opvlucht van de ‘elitegedachten in die dagen’ (174); 
als een van de sociale psychologen die zich meer nog dan naar de primitieven naar de eigen maatschappij 
richtten (526); de oudere sociale psychologen als Sighele (530); en tenslotte op p. 613-14: ‘Ook Scipio Sighele, 
de Italiaanse socioloog, verwachtte voor de toekomst één godsdienst en één moraal, voor hem dan echter 
identiek met een rationele filosofie die juist in de betekenis van haar onmacht om ooit de uiterste oorzaken van 
het heelal te kennen haar wetenschappelijk karakter zou bewijzen’. (Querido, Amsterdam, 2e dr. 1976). 
52 De onsterfelijke ziel heeft voor de geboorte contacten gehad met de ideeënwereld – versus het onbeschreven 
blad dat op de wereld komt. 
53 Met het risico dan zelf weer een school te vormen: die van de niet-scholen; bijna Chinees (Lao tse) dus; zie 
hoofdstuk VI. 
54 Scipio Sighele, De menigte als misdadigster (vert. Anna Polak, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1906; 302 
pp.); p. 108. (In de citaten is de oude spelling gehandhaafd). Hoewel ook dit ivoren toren-neerbuigendheid 
ademt; en Marx c.s. wilde hij niet noemen?  
55 Hoewel Sighele steeds helder van toon is, rijst toch de vraag wat ‘blijvende voorbeschiktheid’ mag 
betekenen. Sociaal determinisme? Voor deze alinea beroept hij zich op Victor Hugo die in Notre Dame de 
Paris, VI, IV schreef: ‘De Volksklasse is in de maatschappij wat het kind is in het gezin. Zoolang ze verkeert in 
dien toestand van primitieve onwetendheid, van zedelijke en geestelijke minderjarigheid, kan men van haar 
zeggen evenals van het kind: “die leeftijd kent geen mededoogen”.’ Alsof we een echo van Plato horen. 
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slechts een onderdeel vormt’.56 Vandaar de extra aandacht in het uitvoerige hoofdstuk over 
‘De misdadige menigte’ (p. 100-142) waarin hij in wezen aantoont dat die titel niet juist is, 
en evenals de titel van het boek misleidend.57 Want hij heeft wel degelijk oog voor de 
achtergronden en motieven die tot opstandigheid en massaliteit bij de lagere klassen leiden. 
‘Misdadig’ is dus het adjectief voor de gevolgen, niet voor de oorzaken. Uiteindelijk kwam 
hij terug van het begrip ‘misdadig’ in de titel en publiceerde later het wederom aangevulde 
werk in twee delen, waarbij het eerste nog wel die negatieve connotatie had: I delitti della 
folla (1902, 1910) maar in het tweede deel legt hij een accent op de positieve aspecten van 
de massa: L’intelligenza della folla (1903, 1922).58  

Of Sighele’s pamflet ‘Contro il parlamentarismo’ uit 1895 werkelijk heeft veroor-
zaakt dat hij nu vanwege anti-democratische opvattingen min of meer vergeten zou zijn,59 
valt te betwijfelen. Die opvattingen vielen destijds niet zo uit de toon en Sighele plaatste ze 
in een ander kader. Eerder zal het de overvleugeling van Le Bon zijn (in leeftijd, houding, 
aantal publicaties en mogelijkheden) die gezorgd heeft voor het wegkwijnen van Sighele’s 
werk. Bovendien is hij moeilijk als anti-democraat af te schilderen op grond van De menigte 
als misdadigster, daarvoor probeerde hij teveel nuancering in zijn juridische oordelen aan te 
brengen – ook al had hij dan moeite met het parlementarisme.   

Dit betreft dus de opmerkingen waarin Sighele begrip voor de donkere kanten van de 
massa probeert op te brengen, waarmee hij al enigszins op het latere Canetti-spoor van 
neutraliteit zit. Zijn benadering van de massa is juridisch/criminologisch; hij eindigt het 
genoemde hoofdstuk dan ook met de vraag ‘nog altijd onopgelost is het juridisch probleem: 
welke is de verantwoordelijkheid voor de misdaden, door een woelige menigte gepleegd?’ 
Was het vroeger een ‘Turkse barbaarsheid’ om ieder uit de menigte te straffen die ze te 
pakken kregen,60 bij andere volken was het weer de even barbaarse gewoonte om ze te 
decimeren, door bijvoorbeeld steeds de tiende man neer te schieten of een op de tien man 
niet blind te maken.  

De leer die mank ging aan het dubbele euvel van enerzijds gezamenlijke verant-
woordelijkheid op het hoofd van ieder afzonderlijk en anderzijds de aanstichter van het 
bloedbad over een kam scheren met degenen die zich buiten de eigen wil in de menigte 
bevonden – en daardoor gedwongen werden om aan de daden deel te nemen –, die leer 
voldeed ook niet en was bovendien onrechtvaardig. (p. 35)  

In hoofdstuk III van deel I (pp. 142-184) trekt Sighele zijn ‘Juridische conclusiën’, die 
de vorm aannemen van adviezen waarvan hij hoopt dat ze in de rechtszalen en later in de 
wetgeving zullen worden overgenomen. Het gezonde verstand zegt nu, eind negentiende 
eeuw dus, dat heel de menigte aansprakelijk moet zijn; op een enkeling is dit niet over te 
brengen ‘omdat in den enkeling zich niet alle factoren welke tot de misdaad leiden 
vereenigen; hij kan niet anders leveren dan ééne der oorzaken, en geenszins de samenvatting 
van alle oorzaken’. (p. 143) In oude wetgevingen was gezamenlijke aansprakelijkheid de 
                                                 
56 Sighele, De menigte als misdadigster, p. 101. Twee pagina’s verder heeft hij het over ‘…vooruitstrevende 
ideeën (…) die insluipen in het bewustzijn en in het brein van boeren en fabrieksarbeiders, welke tot dusverre 
van hun rechten onkundig waren gehouden door de twee, beide even geweldige, tirannieën van den godsdienst 
en de absolute regeeringen’.  
57 Veroorzaakt door die indirecte verwijzing naar Lombroso’s genoemde De mens als misdadiger uit de jaren 
zeventig. 
58 Van Ginneken, Crowds, psychology and politics (1989), p. 79. 
59 Wat Van den Heuvel stelt, die in 1987 ook schreef dat ‘een kleine rondvraag onder Nederlandse en Belgische 
hoogleraren in de sociale psychologie leert dat Scipio hen onbekend is’. (p. 47) Hij verwijst verder naar 
sociaal-psychologisch werk van Gordon Allport waarin wordt opgemerkt dat dit soort denken een van de 
hoekstenen zou worden van de latere fascistische ideologie.   
60 ‘Opdat de schuld’ge niet ontsnappe, sterve de onschuldige en rechtschap’ne’, dichtte Torquato Tasso in de 
zestiende eeuw. Sighele, De menigte als misdadigster, p. 35. 
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enige vorm van aansprakelijkheid; familie, ‘clan’ en ‘tribus’ waren erbij betrokken. De 
enkeling werd niet beschouwd als enkeling, niet als organisme maar als orgaan, als deel van 
het geheel.61 Met het voortschrijden der beschaving echter werd de aansprakelijkheid 
voortdurend individueler, zodanig dat de wet ‘heden ten dage de verantwoordelijkheid heeft 
geïndividualiseerd’.62 Schuldig is dus niet meer, zoals heel vroeger, de dader met zijn hele 
familie maar ‘de persoon die de misdaad bedreven heeft, en alle omstandigheden die hem in 
de gelegenheid hebben gesteld, ze te bedrijven’. De persoon en de omstandigheden worden 
nu dus aansprakelijk gehouden, maar de straf richt zich alleen tegen de eerste. In die 
omstandigheden moeten, gezien de leer van de collectieve verantwoordelijkheid, de 
oorzaken van iedere misdaad worden gezocht. De persoonlijke dader is echter de enige die 
feitelijk aansprakelijk wordt gesteld en de vraag is welk aandeel in de verantwoordelijkheid 
de menigte heeft. (p. 150)63 
 Hoe gevaarlijk is iemand die in een woelige menigte een misdaad begaat? Is er dan 
sprake van verstandsverbijstering of van ontoerekenbaarheid? Het antwoord daarop kunnen 
we alleen weten als we de suggestieve kracht van de menigte kennen. Suggestie dus als 
centrale invloed, en daarmee komt hij als vanzelf bij hypnose. Inderdaad kan een 
hypnotiseur ‘doen wat hij wil met den geest der somnambules’. Dat is althans de opvatting 
van de School van Nancy, waarmee Sighele het niet eens is. Hij geeft heel wat voorbeelden 
waarin merkwaardige zaken gebeurden onder hypnose, maar weet er even zoveel te vinden 
waarbij de hypnotiseur zijn slachtoffer niet alles kon laten doen. Kort en goed luidt zijn 
conclusie: waar geen wil is, is geen weg onder hypnose. Anders geformuleerd: ‘er bestaat, 
wanneer de analyse tot het uiterste wordt voortgezet, een organische voorbeschiktheid, 

                                                 
61 Het oude gezegde dat ‘de senatoren goede mensen zijn maar de senaat een boosaardig dier is’, geeft aan dat 
men vroeger al wist dat ‘fatsoenlijke mensen’ die bij elkaar gezet zijn, schurken kunnen worden. Anders 
gezegd levert de kracht van vele mensen verenigd juist het verschil op, niet de som van ieder van de krachten 
afzonderlijk. (p. 24).  Het heeft van doen met de vraag of een groep of massa een homogeen en organisch 
geheel vormt; in dat geval zal er van veel meer harmonie sprake zijn. (p. 28). Wat meteen kan verklaren 
waarom Canetti bijvoorbeeld kerk en leger bij voorkeur buiten zijn massa-concepten houdt omdat daar, als 
principe, sprake is van eenduidigheid – en, jawel, harmonie. 
62 Sighele, De menigte als misdadigster, p. 146. Hij verwijst daarvoor onder anderen naar Tarde die meent dat 
de wet(geving) steeds verder zal individualiseren, en ook zegt hij, Tarde, te geloven ‘dat de wetenschap der 
toekomst, beter dan dit tegenwoordig geschiedt, de oorzaken der menschelijke handelingen zal localiseeren’. 
Verder verwijst hij naar Schäffle, die de enkeling het atoom van het maatschappelijk organisme noemde.  
63 Met de voortgang van beschaving en volkenrecht blijven opvattingen en ontwikkelingen inzake 
aansprakelijkheid en individualisering zich ontwikkelen en staan we een eeuw na Sighele’s vragen voor 
ingrijpende veranderingen: 
 ‘Nog belangrijker dan de uitbreiding van criminalisering is dat er een omslag heeft plaatsgevonden in ons 
denken over de daadwerkelijke effectuering van individuele aansprakelijkheid. Ten dele zien we die omslag 
voor de nationale rechter – zie de vele nationale procedures inzake oorlogsmisdrijven in Rwanda en 
Joegoslavië, en zie ook de zaak Pinochet. Ten dele ook zien we die voor internationale tribunalen voor het 
voormalig Joegoslavië en Rwanda, en in de toekomst het Internationale Strafhof. In de tweede helft van de 
jaren negentig beheerst de idee van individuele aansprakelijkheid het volkenrecht. Zij beheerst de juridische 
reactie van de internationale gemeenschap op de gebeurtenissen in het voormalige Joegoslavië, Chili, Libië, 
Cambodja, Irak, en Oost-Timor. Deze individualisering raakt aan de twee bepalende kenmerken van de 
collectieve aansprakelijkheid. Ten eerste vervangt zij de aansprakelijkheid van de ondeelbare staat door een 
bundel van individuele aansprakelijkheden. In al de voornoemde gevallen vloeit de aansprakelijkheid van 
individuen voort uit schending van een verplichting die in gelijke termen ook op de staat rust. Juist hierin 
schuilt de afwijking ten opzichte van de hierboven aangehaalde positie van Fitzmaurice, die de staat als 
ondeelbaar beschouwde en die ons waarschuwde voor de atomisering van de staat. Het volkenrecht rekent nu 
schending van een norm, die het voorheen alleen toerekende aan de staat, toe aan individuen binnen de staat 
wier feitelijke gedrag leidt tot de schending van de norm. Er is sprake van een parallelle toerekening.’ In: 
André Nollkaemper, De dialectiek tussen individuele en collectieve aansprakelijkheid in het volkenrecht (AUP, 
Amsterdam 2000) p. 10-11. 
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latent, zwak en zoo onbepaald als men wil, welke toestaat of verbiedt het gesuggereerde 
bevel ten uitvoer te brengen. Wanneer een persoon zich absoluut weerbarstig toont tegenover 
een denkbeeld, dan is het absoluut onmogelijk dat dat denkbeeld, ook wanneer het hem in 
hypnotischen toestand wordt gesuggereerd, zich in een daad zal omzetten’. (p. 161). Op een 
of andere manier moeten dus de gegeven suggesties in harmonie zijn met de inwendige 
gesteldheid van de gehypnotiseerde. Hij citeert dan ook een uitspraak van Paul Janet:64 ‘Een 
onbekend denkbeeld werkt niet suggestief’. (p. 161). Het heeft dus van doen met (verzwak-
king van) wilskracht en net zoals het besmettingscriterium niet opgaat voor iemand die 
gezond is, is het de vatbaarheid die bepaalt hoe iemand reageert.  
 Ergo: een misdaad begaan onder invloed van een menigte zal dus altijd voor een deel 
zijn oorzaak vinden in de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de dader – die er dus 
wel degelijk altijd voor aansprakelijk zal zijn. (p. 165-166). Maar is dan ieder die door de 
massa tot een misdaad komt ook een misdadiger? Dat idee zou een dwaling zijn. Nee, ‘wij 
mogen alleen zeggen dat het zwakkelingen zijn’. (p. 166). Daar kunnen ze vaak niet zo heel 
veel aan doen omdat ze met een bepaald karakter zijn geboren.65  Waarna zedelijke zenuw-
lijders, slaven en al te lichtgelovigen en wispelturigen worden genoemd. Vervolgens komen 
de nodige voorbeelden voorbij van ‘zwakkelingen’, geen booswichten dus maar zwakke 
karakters, die zich al te gemakkelijk laten meeslepen.66 En dan komen we bij Sighele’s 
essentie, die uiteindelijk in het tempo ligt: ‘In de menigte geschiedt nu langs revolutionaire 
weg hetgeen in het dagelijksch leven langs evolutionnairen weg geschiedt’. (p. 172) Dus van 
het geleidelijk bederf dat van een fatsoenlijk mens een gelegenheidsmisdadiger maakt en 
deze vervolgens tot gewoonte-misdadiger, ‘zien wij in een menigte het plotselinge bederf 
optreden dat een fatsoenlijk mensch in een hartstocht-misdadiger verandert’. (id.) Hoe moet 
de gemeenschap daar dan op reageren? Met de beweegredenen moet worden rekening 
gehouden; denk aan de onrechtvaardigheden en het leed dat velen in een menigte hebben 
geleden voordat zij tot actie overgingen. Kijk naar de oorzaken: er moet een doel zijn, want 
de mensen vormen niet zomaar een menigte. Dat doel ligt echter meestal bij enkelen; 
vervolgens blijft ‘de groote meerderheid bij het eerste groepje hangen, uit kracht van 
suggestie’. (p. 174) Er zijn dus gangmakers, wat trouwens iets anders is dan leiders.67 
Vervolgens geeft hij een omschrijving die dicht nadert aan Canetti’s verwandlung: 
‘Langzamerhand, naarmate de betooging heftiger wordt (…) grijpt er in die heterogene 
massa die een menigte is een wonderlijke verandering plaats, waarbij de heterogeniteit door 
een bijna volkomen homogeniteit vervangen wordt (…) en in de gansche menigte trilt 
waarlijk één enkele ziel’. (p. 175). Vervolgens moet er rekening gehouden worden met de 
diverse mogelijkheden en bedoelingen van de menigte en van de individuen; soms schiet er 
onverwacht iets op uit de menigte, soms zijn er vooropgezette bedoelingen van enkelen om 
‘woelingen te veroorzaken en misdaden te bedrijven’. Sighele bespreekt naar aanleiding 
daarvan de nodige lynchpartijen68 waarvoor hij enig begrip probeert op te brengen aangezien 
                                                 
64 Frans (Kantiaans) filosoof/schrijver, 1823-1899. 
65 Hiervoor haalt hij een vergelijking van Balzac van stal van de ‘eik-mensen’ en de ‘struik-mensen’, waarbij 
de laatsten de kracht ontbreekt om de omgeving te dwingen zich naar hen te richten, en zij dus gedwongen zijn 
zich naar de omgeving te richten. (p. 168). 
66 Vervolgens komt uit de lucht vallen de bijna mythische  mededeling ‘De nieuwe karakterlagen, waaruit de 
physieke basis van deze gevoelens is samengesteld, zijn niet bij machte geweest zich tot een hecht geheel te 
vormen en de andere lagen volkomen te bedekken, die het overschot vertegenwoordigen van alle vroegere 
menschengeslachten’. (p. 171). 
67 Hij verwijst in een noot niet alleen naar zijn onderscheid van lijdelijk meegaanden en actief werkzamen (dat 
Tarde zonder bronvermelding van hem heeft overgenomen) maar ook naar bijvoorbeeld ‘de cholera-oproeren in 
Rusland waarbij geen leiders waren’. (p. 173). 
68 En geeft een overzicht over Amerika in de jaren 1884 tot en met 1889 waar respectievelijk 103, 108, 83, 79, 
87 en 98 gewone terechtstellingen werden uitgevoerd en 219, 181, 188, 123, 144 en 175 ‘lynchingen’. 
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‘de beweegredenen waardoor de lynchers zich dikwijls laten leiden van een hoog zedelijk 
gehalte kan zijn. Barbaarsch is dan alleen de vorm’.69 (p. 179)  
 Er kunnen, samengevat, in een menigte zowel geboren als gelegenheidsmisdadigers 
rondlopen.70 Dat zij eventueel gelijke misdaden hebben gepleegd is dan van weinig belang. 
De straf moet dan ook niet zozeer in overeenstemming zijn met de zwaarte van het vergrijp 
‘als wel met de gevaarlijkheid van dengene die zich eraan heeft schuldig gemaakt. En die 
gevaarlijkheid is alleen te wegen in ieder geval afzonderlijk’. (p. 180). Individualisering in 
het collectief dus, en, in Canettiaanse termen: verwandlung, want de rechter moet zich 
inleven in elke dader afzonderlijk. Er is ‘in abstracto’ dus geen enkele absolute regel voor 
vast te stellen. ‘Hier meer nog dan elders is het noodzakelijk om zich te houden aan het 
hoogste principe van onze school: dat vorm en mate der gemeenschappelijke reactie moeten 
bepaald worden door den aard van iederen misdadiger afzonderlijk’.71 (p. 181). Dat strookt 
niet met de opvattingen van de heersende klassieke school die vindt dat er een algemene 
maatstaf moet worden gegeven. Maar Sighele neemt de visie over van advocaat Pugliese (zie 
overzicht) ‘dat wij de misdaden in een menigte bedreven altijd moeten beschouwen als 
gepleegd door gedeeltelijk-verantwoordelijken’. (p. 182) Dan kun je dus niet het spoor van 
de nieuwe krankzinnigheidsopvattingen volgen ‘dat iemand die krankzinnig is, dat is tot in 
zijn vingertoppen’ (terwijl de oudere psychologie72 meende dat iemand min of meer krank-
zinnig kon zijn) omdat dit in wezen totalitair is. En ja, het gedeeltelijk verantwoordelijk zijn 
voor mens-in-de-massa daden zou dan ook notoire misdadigers verschoningskansen bieden. 
Maar dat is te ondervangen door een onderscheid te maken tussen de ‘geboren misdadiger’: 
streng straffen, en de ‘gelegenheids- of harstocht-misdadiger’: milder straffen. De vigerende 
wet kent die categorieën niet, zoals door ‘onze school’ aangegeven, maar door gebruik te 
maken van verzachtende omstandigheden of sommige verontschuldigingen komt men 
‘hoewel langs weinig wetenschappelijken weg’ in de praktijk er toe ‘om de plegers van 
eenzelfde misdaad verschillend te behandelen naar gelang van beider persoonlijk karakter’. 
(p. 184, mijn curs.) In wezen is deze vorm van individualisering een vorm van inductief 
denken te noemen, niet toevallig ook Canetti’s uitgesproken denkhouding. Het is duidelijk 
dat Sighele’s overwegingen geen nauwkeurig afgerond idee opleveren maar eerder een 
aanzet tot hervorming van strafrechtelijke uitgangspunten. Vandaar het slot van zijn 
‘Juridische conclusiën’-hoofdstuk, waarin de geciteerde oproep aan rechters en wetgevers 
staat. 

                                                 
69 Dat het wel erg vaak negers overkwam, zegt hij er niet bij. In de Zuidelijke staten zijn tussen 1882 en 1968 
bijna 1300 blanken gelyncht en bijna driemaal zoveel zwarten. 
70 Uit p. 40-41 zijn in lapidaire vorm deze onderscheidende ketens uit Sighele’s Menigte als misdadigster te 
destilleren: 
Structureel – voorbedachte rade – antropologisch – opzet – ernstig → geboren misdadiger. 
Incidenteel – impulsief – maatschappelijk – gelegenheid – relatief  → gelegenheidsmisdadiger. 
71 Waarop nog de toelichting volgt: ‘In één woord, de positivistische school ziet, erkent en onderzoekt geduldig 
de oneindig vele oorzaken van de misdaden der menigte; dat alles helpt haar om met grootere bevoegdheid te 
kunnen oordeelen, maar zij is niet aanmatigend genoeg om te meenen dat zij uit die bestudeering der oorzaken 
een zoo volkomen nauwkeurige conclusie zou kunnen trekken, dat deze op alle denkbare gevallen toepasselijk 
zou zijn’. (p. 181-2).  
72 ‘Sociologie is dus niets dan een psychologie in het groot, waarin zich, verruimd en gecompliceerd, de 
voornaamste wetten der menschelijke psyche (ziel) weerspiegelen; zij is, gelijk Tarde het bewonderenswaardig 
heeft gezegd, “de telescoop der psychologie”.’ (p. 20), en: de collectieve psychologie volgt in haar 
ontwikkeling een weg die lijnrecht staat tegenover die der sociologie; de een breidt zich uit waar de ander zich 
terugtrekt en de grootste machtssfeer van haar wetten valt samen met de kleinste machtssfeer van de wetten der 
sociologie. (p. 32). 
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Tot zover73 de juridische inbreng van Sighele en zijn pogingen om mentaliteit en 
strafrecht te hervormen. Daarna volgen in zijn werk nog enkele hoofdstukken met 
gevarieerde invalshoeken met betrekking tot de massa.74 Die tonen dat Sighele zijn werk 
gedegen uitvoerde – hij is van vele markten thuis – en tevens dat hij de eerste was die het 
fenomeen massa van zo vele kanten belichtte en een uitsluitend daaraan gewijd analyserend 
boekwerk publiceerde.75 Hier is vooral de juridisch/ criminologische kant uitgewerkt omdat 
dit de essentie van zijn bijdrage aan het massa-debat is en omdat hij expliciet als (belezen) 
jurist te boek staat. Daarom wordt hier verder niet ingegaan op de man die zich tekortgedaan 
voelde, op ander werk van hem of op zijn vermeende antiparlementarisme en zijn daad-
werkelijke betrokkenheid bij het irredentisme.  

Sighele sluit de opgenomen open brief uit 1894 ‘Geestvermogen en zedelijkheid der 
menigte’ aan Gabriel Tarde af met de cryptische en voorspellende boodschap: ‘Ik neem 
thans afscheid van u, met dit duister probleem [dat in de diepte van de mens heel wat meer 
verklaring rust van begaafdheid en kunstgevoel dan aan de oppervlakte] onopgelost. De 
oplossing zal gegeven worden door de zielkunde van het atoom, welke gij aanroept, en die 
ten slotte niets anders is dan de psychologie van het onbewuste, een nog geheel onbekend en 
geheimzinnig terrein.’ (p. 196-97) Er was nog een lange weg te gaan – maar vijf jaar later 
verscheen tenminste het eerste baanbrekende werk op dat terrein: Freuds Traumdeutung. 

Invloed op Canetti, dat is onderdeel van de zoektocht hier. Van den Heuvel, eerder 
geciteerd,76 zegt dat ‘zijn [Sighele’s] boeken ook na 1920 nog wel invloed hadden. De 
schrijver Elias Canetti heeft in zijn filosofisch-psychologische studie Massa en Macht 
Sighele’s voorbeelden op diverse plaatsen letterlijk gebruikt, met name om het belang aan te 
geven van suggesties en van de morele kleurverandering die het individu binnen de massa 
kon ondergaan. Aan nauwkeurige bronvermelding deed Canetti echter niet.’ Dat verwijt 
houdt nauwelijks stand. Canetti annoteerde zijn werk wel degelijk (zij het sober) en letterlijk 
gebruikte voorbeelden uit De menigte als misdadigster waren moeilijk te traceren in M&M. 
Wel enkele gedachten die bij beiden te vinden zijn, waarbij Sighele Canetti dus op het spoor 
kan hebben gezet. Het kunnen echter ook voor-de-hand-liggende conclusies zijn van wie 
zich minder (klasse)bevooroordeeld – want daarin zat de clou – met de massa heeft willen 
bezighouden. Moet er toch een indruk gestaffeld worden van welke invloed Sighele op 
Canetti kan hebben gehad, dan zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen algemene 
begrippen als verwandlung, leiderschap of niet, bruutheid en bruuskheid der massa, en 
persoonlijke ervaringen als de zuigkracht van de massa en het omslaan van de aanrakings-
vrees. In telegramstijl zijn in een noot de teksten opgenomen zoals deze wat betreft hun 
strekking in M&M hadden kunnen voorkomen. Dat wijst naar mijn idee eerder op overeen-
komstig denken op dat terrein dan dat Canetti het nu ook van Sighele moet hebben over-

                                                 
73 ‘Laten wij ons dus voor het oogenblik tevreden stellen met van het gezond verstand der rechters de 
toepassing te verwachten van onze denkbeelden ten opzichte van de misdaden der menigte. In de wetboeken 
zullen deze denkbeelden eerst later doordringen’. (p. 184). 
74 Geestvermogen en zedelijkheid der menigte; Physiologie van het succes; Aanstekelijkheid van 
volksoproeren; Een oproer in 1859; en tenslotte een viertal rechtbankvonnissen.  
75 Ook bij hem is, als bij Canetti en veel andere massa-auteurs, de analyse nogal eens vervangen door de 
beschrijvende verklaring of de verklarende beschrijving. Dat is misschien een indicatie voor de schijnbare 
ongrijpbaarheid van de materie. 
Vergelijk ook de opmerking van Carry van Bruggen in Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der 
ontwikkeling van het individualisme in de literatuur (v. Oorschot, Amsterdam 1974 [1919]) waarin zij op pp. 
488-493 weinig enthousiast Sighele’s werk bespreekt en opmerkt (p. 490-1) dat de impulsen van de massa niet 
eens in factoren worden ontbonden en dat de psycholoog heeft ‘geanalyseerd’ als hij het ‘crime politique’ etiket 
heeft opgeplakt waarmee alle revolutionaire gewelddaden worden aangeduid. ‘Ze staan als “goede”en “slechte” 
massa-impulsen tegenover elkaar, als in het brein van de eerste de beste “maatschappelijke steunpilaar”.’  
76 Van den Heuvel over Sighele (2004) p. 64.  
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genomen; diverse verschijnselen spraken zo voor zich dat soms moeilijk andere conclusies te 
trekken waren.77 
                                                 
77 Uit: Scipio Sighele, De menigte als misdadigster (1906), resp. p.: 
43: ’s Avonds, wanneer ieder [van de opstandige massa] in zijn woning is teruggekeerd en zich afvraagt wat 
hem bezielde. 
46: De eenheid van handelen en van het doel der massa wordt genoemd. 
51: Over het ingeschapen instinct van de nabootsing bij mens en dier, en misoneïsme (haat tegen nieuwe). C.’s 
verwandlung. 58: Algemene wet van ieder organisme, dat niet spontaan tot werkdadigheid komt, maar alleen 
na het ontvangen van een prikkel. Hier wellicht invloed op C.’s bevel, pijl, prikkel, angel.  
68: Suggestie van persoon op persoon wordt epidemische suggestie omdat daar (in massa) de eenheid van tijd 
en plaats en het onmiddellijk contact tussen de mensen de snelheid der overdracht van de aandoeningen tot de 
uiterste grens van het mogelijke drijven. Basis voor C.’s bevelsthese, trauma, maar ook aanrakingsthese en 
ontlading. 
70: Het is een algemene wet in de gehele wereld van het geestelijk leven dat de uiting van een aandoening 
dezelfde aandoening doet geboren worden in ieder die er getuige van is. [in begin 19e eeuw ‘al’ geformuleerd, 
maar m.i. veel ouder; zie hfdst. V]. 
Dit is duidelijk C.’s verwandlung. 
81: Pugliese’s schildering van volksmassa in staat van opwinding, heeft nog geen richting bepaald. Plotseling 
staat er iemand op, roept wat, massa neemt het over en heeft richting/doel. Vgl. C.’s ontladingsnoodzaak en 
richting + doel noodzaak. 
83: Menigte gedraagt zich altijd als hoop droog buskruit: een lont erbij en het ontploft. Iets toevalligs kan 
daardoor bij menigte het angstwekkende van een onherstelbaar iets krijgen. Vgl. o.a. C.’s eerste dode en 
essentiële rol die deze speelt. 
87: Aanpassing van fatsoenlijke mensen temidden van woedende menigte: zielsmimiek. Vgl. C.’s 
verwandlung. 
88-91: Verwandlung voorbeelden: morele kleur aannemen van massa-omgeving; we kunnen niet onverschillig 
blijven onder een aandoening die ons uiterlijk vertolkt  (bv: bepaalde gelaatsexpressie roept als in reflex 
bijbehorend gevoel op); bestaan van het ‘inwendige woord’ (denkend aan iets abstracts spreek je stilzwijgend 
in jezelf dat woord uit); een gedachte is wel een onvoldragen handeling genoemd, omgekeerd en analoog is 
iedere uiterlijke handeling een gedachte die, tot rijpheid gekomen, geboren wordt. 
93: Het grote belang van reukindrukken en de reflexieve reacties daarop. C.’s accent op dierenafkomst c.q. 
overeenkomst, en gemoedstoestanden van gemankeerden in verwandlung-hfdst.  
98: Evenzo ontstaan er door de psychologische verbinding van verschillende aandoeningen (zielegisting) 
nieuwe en ijzingwekkende gevoelens, tot dusver onbekend aan het menselijk gemoed (i.v.m. toenemende 
complexiteit). Evt. ovkst. met C.’s visie op de ‘nieuwe’ massa’s rondom en na de val van de Muur? 
108: De blijvende voorbeschiktheid van het volk, welke, althans wat de bedoeling betreft, zijn plotselinge 
uitbarstingen verschoonbaar maakt. Vgl. C.’s ‘begrip’, beter ‘vanzelfsprekendheid’ m.b.t. massa’s. 
110: Door Barbaste en Lauvergne gestelde hypothese van een onverwachte atavistische herleving van een oer-
instinct om te doden. Dit is C.’s hetzemassa die moet doden etc., met hele oude wortels. 
112: Enerzijds het gevoel van opperheerschappij, uitgeoefend zonder belemmeringen en zonder gevaren, op 
mensenlevens en trillend vlees; anderzijds de sensatie van de bloedige strijd in zijn afgrijselijke 
verscheidenheid en altijd nieuwe vormen van stuiptrekkingen en kreten (Taine-tekst). Vgl. C. over het doden en 
de dood. 
116: Over de landlopers die een cruciale rol zouden spelen als leiders bij de bloedbaden van de Franse 
Revolutie [waarbij Sighele, sterk tegen geweld gekant, weinig oog toont voor hun sociale positie en vergeet dat 
mannen als Robespierre niet uit die klasse kwamen]. Vgl. C. o.a. over de Franse Revolutie, waarbij de zaken 
bijna logisch uit elkaar voortvloeiden. 
122: Taine heeft het over het verlangen om te doden, het moordenaarsinstinct dat ontwaakt tijdens de lange 
uren der executies. Vgl. C. over de wil tot doden (hetzemassa e.d.). 
129: Toen een ondergeschikte ambtenaar, moediger dan zijn chef, plotseling alle deuren wijd liet openzetten 
van het politiebureau dat een woedende menigte wilde bestormen, kalmeerde de schare bij die aanblik als bij 
toverslag en eerbiedigde het openstaande huis. Vgl. C. over massa’s die bij zinnen kunnen komen resp. kunnen 
omslaan in een andere soort massa. 
132: (Manzoni geciteerd:) Gedrag in weerspiegeling, in collectieve vorm, van wat soms persoonlijk 
plaatsgrijpt. Als twee groepen tegenover elkaar staan zijn het als het ware twee vijandige zielen die elkaar 
bestrijden om in dat logge (gezamenlijke) lichaam te dringen en het in beweging te zetten. Wie zal de juiste 
woorden vinden? Dit is te vergelijken met C.’s dubbelmassa’s, en met  massa’s die (gedeeltelijk) omslaan in 
een andere soort massa.  
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Nog een korte opmerking over de vertaling, afgezien van de verwarrende hoeveelheid 
versies die er bestaan van het boek.78 De Nederlandse vertaling verscheen al in 1906, bij de 
net opgerichte Wereldbibliotheek, van de hand van Anna Polak. Driekwart eeuw later 
bestond er in Engeland nog steeds geen vertaling van Sighele’s werk,79 (waar tegenover staat 
dat er nu in Nederland nog steeds geen vertalingen van Le Bons werk zijn te achterhalen, 
terwijl daarvan wel recente Duitse en Engelse uitgaven bestaan). Die Engelse situatie kan te 
maken hebben met Angelsaksische massa-opvattingen die kennelijk geen nieuwsgierigheid 
opriepen naar Continentale opvattingen. Het is echter wel typerend dat een klein en vanuit 
massa-oogpunt relatief rustig land als Nederland al zo snel met een vertaling kwam. Dat lijkt 
niet alleen te verklaren uit het intellectuele klimaat en het beschavingsoffensief van toen, 

                                                                                                                                                     
153: Over de hypnotische suggestie in de menigte. Vgl. C. die bv. in juli ’27 zo werd aangezogen door de 
massa. 
155-6: Over tegenstribbelen tegen hypnotiseur, waarna men werktuiglijk gehoorzaamt, niet zonder afkeer en 
niet zonder later tot een vlaag van hysterie te vervallen, welke aantoont hoeveel de krachtsinspanning om aan 
het ontvangen bevel te gehoorzamen het hem heeft gekost, en die a.h.w. een weigering a posteriori is van het 
organisme, dat onwillekeurig een daad verricht waartegen het in opstand komt en waarvan het gruwt. Vgl. C.’s 
opgepotte bevelsangels, ontlading in massa, doorgeven volgende generatie; nooit gemakkelijk of 
vanzelfsprekend. 
173: Korte discussie over massa’s die geen leider hebben. 
175: Heterogeniteit massa wordt bv. na toespraak of oproep, vrijwel volkomen homogeen. Vgl. C.’s 
verwandlungsproces. 
194: Onderscheid, als steeds, in gemoedstoestand (die een menigte van gelijken om u heen schept) en op 
geestelijk gebied (wat u een menigte volgelingen schept). In eerste geval het zedelijk ik dat zich zo vaak 
vermenigvuldigt als er mensen zijn die u hoorden en zagen; was je moedig, dan zijn er nu 100 moedigen, was 
je angstig, dan zijn er 100 angstigen. In het tweede geval is het geestelijk ik in niemand overgegaan: je bent een 
genie, maar hebt geen enkel ander genie geschapen, alleen door suggestie 100 middelmatigen gedwongen u toe 
te juichen en te volgen. Een onderscheid dat C. op een andere manier bij diverse soorten ‘leiders’ of  tirannen 
maakt.  
225: Het wonderlijke verschijnsel dat in de menigte plaatsgrijpt is juist die opzuiging der afzonderlijke 
persoonlijkheden in één enige, reusachtige persoonlijkheid, verschillend van al de persoonlijkheden waaruit zij 
is samengesteld. Vgl. C.’s eigen massa-ervaringen. 
227: Er bestaat in de menigte onmiddellijke fysieke aanraking die de vrije beweging van ieders spieren niet 
alleen belemmert, maar geheel en al belet. Vgl. C.’s omslaan aanrakingsvrees in -behoefte. 
234: (In brief van Bianchi aan Sighele:) En die bende, mannen, kinderen en vrouwen (deze waren volgens 
algemeen getuigenis het venijnigst) begon het dorp af te lopen, alle vensters kapot te slaan zonder voor iemand 
een uitzondering te maken, en daarna, toen ze geen buit meer vonden, rukten zij de deuren uit de scharnieren en 
trapten ze kapot. Vgl. C. over vernielen van ramen, vensters en deuren door de massa om de begrenzingen te 
overstijgen.  
240: (In dezelfde brief:) Discussie over de leiders: warm verdedigd door Tarde, bestreden door Russen met hun 
ervaringen bij de cholera-onlusten in Siberië. En over diverse onlusten die Sighele noemt komt hij tot de 
conclusie dat er zeker geen leiders bij betrokken waren. Conclusie: geen leiders die waren, die konden zijn 
buiten de menigte; de psychische reacties moesten dus alle gezocht worden in de omgeving zelf. Vgl. C. en de 
massa zonder leider is bijna een thema in M&M. 
242: …hoezeer de gemeenschappelijke aandrift alle, zelfs de meest zelfzuchtige overwegingen van het 
bewustzijn overheerst. Het is een razende waanzinnige vernielzucht, die bevrediging zoekt, zelfs met het 
gevolg van eigen onmiddellijk nadeel. Vgl. C. over de rücksichtlose massa, bv. in extase, en vormen van 
ontlading.  
248: En daarna, als om het berouw te smoren, verheugt de bende zich over het vreselijke recht dat zij zichzelf 
heeft verschaft, en treedt het laatste stadium in, wanneer haar opwekt tot de grootste gruweldaden der 
gruweldaden wreede vreugd [staat er wat cryptisch]. Vgl. climax en ontlading bij C.  
258: (Vonnis over oproer Gravina, 1787:) Bij het zien van de nationale vlag werd de menigte nóg 
overmoediger. Vgl. C.’s massasymbolen en de sterke indruk die ze kunnen maken respectievelijk de rol die ze 
kunnen spelen. 
78 Van Ginneken, Crowds, psychology and politics, p. 79: ‘As was usual in his circle, new material was 
included in new editions’.  
79 McClelland, The crowd and the mob, nt. 1, p. 195. 
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maar vermoedelijk ook uit de opvattingen en karakters van de betrokken persoonlijkheden: 
Leo Simons als zakelijk-idealistische oprichter en directeur van de Wereldbibliotheek en 
Anna Polak, die Italiaans had gestudeerd, als opkomende feministische bekendheid met 
grote maatschappelijke betrokkenheid.80 En kennelijk had ze weinig moeite met de misogyne 
trekken of in ieder geval heerlijk aangedikte verhalen over boze vrouwen (bv. p. 118-119) in 
Sighele’s massastudie; sinds Plato hoort dat onvermijdelijk bij de vroegere massa-analyses. 
               

Leo Simons 
           (zie: http://www.streuvels.be/  

 bio_simons_leo.html) 

    Anna Polak 
(zie o.a.: http://www.historici.nl/Onderzoek/   
Projecten/BWN/lemmata/Index/bwn5/polak) 

 
 
 
 
Gustave Le Bon (1841-1931) Psychologie des foules (1895)81

 
  

-‘De ervaring heeft de wetgevers nog niet voldoende bewezen dat de mensen zich 
nooit door de voorschriften van het zuivere verstand laten leiden’. 
-‘De massapsychologische kennis werpt het helderste licht op talrijke historische en 
economische verschijnselen, die zonder haar volstrekt onbegrijpelijk blijven’.  
(Le Bon, Psychologie des foules)82 

 
Het is hem gelukt: tot op de dag van vandaag, dus al meer dan een 
eeuw, heet Le Bon de grondlegger van de massa(psychologie)studie. 
Hij schreef inderdaad een zeer leesbare Psychologie des foules die nog 
regelmatig herdrukt en dus gelezen wordt en het lijkt allemaal logisch 
en overtuigend wat hij zegt.83 

Maar Le Bon, militair arts, was in de eerste plaats een handige plagiator en compilator – 
zonder wetenschappelijke scrupules.84 Alleen is dit kennelijk nog steeds niet echt tot de 

                                                 
80 Zie voor Leo Simons (1862-1932) o.a.: Frank de Glas, Nieuwe lezers voor het goede boek. De 
Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbeiderspers voor 1940 (Wereldbibliotheek, Amsterdam 1989), m.n. 
hfdst. II. De WB is in 1905 opgericht en Sighele’s boek was uitgave nr. 26/27. Het werk van Anna Polak (1874-
Auschwitz 1943) vanaf 1896 voor de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid betekende een keerpunt in 
haar leven; in 1902 schreef zij Vrouwenwerk in Nederland. Van 1908 tot 1936 was zij directrice van het 
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. Verder was zij onder meer lid van de Hoge Raad van Arbeid en de 
Nationale Vrouwenraad en publiceerde veel over vrouwenarbeid in Nederland en Europa. (Vrouwenlexicon, 
Het Spectrum, Utrecht 1989, p. 296). 
81 De 9e druk uit 1905 van Gustave Le Bon, Psychologie des foules (1895) is te downloaden via: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/le_bon_gustave/psychologie_des_foules_Alcan/Psycho_des_foules_alcan.p
df. (125 pp.) Uit deze versie is hier geciteerd. 
82 ‘L’expérience ne leur a pas encore suffisamment enseigné que les hommes ne se conduisent jamais avec les 
prescriptions de la raison pure.’ (p. 15). ‘Bien d’autres applications pourraient être faites de la psychologie des 
foules. Sa connaissance jette la plus vive lueur sur un grand nombre de phénomènes historiques et économiques 
totalement inintelligibles sans elle’. (id.).  
83 Het boekje van krap 125 blz. is na de Inleiding (over het tijdperk van de massa’s) ingedeeld in drie boeken: 
De massaziel, Meningen der massa’s, en Indeling en beschrijving van massa’s.  
84 Op de Stanford Crowds-site staan geen opmerkingen over Le Bons werkwijze, terwijl Peter Hofstätter (1913-
1994) er in zijn nieuwe ‘Einführung’ tot Psychologie der Massen nauwelijks over rept – hij meldt dat er in 
Tardes en Sigheles werk geanticipeerd wordt op Le Bon. (Dat Hofstätter een stevige nationaalsocialistische, 
racistische overtuiging had, pleit niet erg voor de zuiverheid van zijn massa-opvattingen). Van Ginneken zegt 
op p. 194: ‘Le Bon, die vaak ten onrechte wordt aangezien voor de grondlegger van het vak, hoewel hij 
inderdaad veruit de grootste invloed uitoefende’, en op p. 142: ‘The book relied heavily on previous authors. 
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onderzoekers doorgedrongen.85 Is dat een probleem? Ach, ere wie ere toekomt – en dan moet 
het toch echt zijn: Scipio Sighele is de grondlegger van de moderne massastudie.  
 Onheilspellend is Le Bons massa-idee: ‘De massa’s zijn zoiets als de Sfinx uit de 
antieke sage: men moet de vragen die haar psychologie ons stelt oplossen, of erop bedacht 
zijn door haar verslonden te worden’.86 Het was even zoeken, maar het raadsel van de sfinx87 
betrof de vraag naar een wezen dat ’s ochtends op vier, ’s middags op twee en ’s avonds op 
drie poten loopt. (Antwoord: de mens, natuurlijk). Dat is uiteraard geen partij voor de massa 
– dat wezen met honderden, duizenden of zelfs honderd-duizenden benen. Een wat merk-
waardige metafoor van Le Bon, behalve natuurlijk het facet van het ‘verslonden te worden’. 
In wezen dus die onderhuidse angst voor de massa – waarvan zijn Psychologie doortrokken 
is. Hij schreef meer dat (zijdelings) op de massa betrekking heeft, maar dat wordt hier buiten 
beschouwing gelaten omdat zijn Psychologie des foules het meest uitgesproken en invloed-
rijk is geweest met betrekking tot massastudies en -ideeën.88 

Le Bons vragen over en belangstelling voor de massa waren ontstaan tijdens het 
Pruisische beleg van Parijs in 1870; duidelijk een persoonlijke ervaring, een factor die bij 
veel massa-theoretici een rol speelt. Hij komt dan als bijna dertigjarige tot het inzicht dat ‘les 
lois de la logique n’ont aucune action sur elles [les foules]’, wat hij met eigen ervaringen 
staaft.89

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
Yet, Le Bon only mentioned Tarde in passing, and feigned ignorance of the works of Fournial, Sighele and the 
other Italian predecessors’. In zijn Mass movements uit 2007 maakt hij zich nog veel bozer over massa-
onderzoekers en schrijvers die van alles aannemen of overschrijven zonder verificatie – waaronder die première 
van Le Bon. McClelland formuleert het zo: ‘Le Bon simply took the most pessimistic things that others had to 
say about the crowd and out of them built a theory which was his own only in the sense that most of the 
nuances had been lost in the editing.’ (The crowd and the mob, p. 197-8). 
85 Strucken noemt nog in 2007 in zijn Canetti-studie Sighele een ‘Vorgänger’ (p. 32) en schrijft op p. 266 over 
‘Le Bon, der als Gründer der Massentheorie gilt’. Johann Arnason memoreert in 2004 in EC’s counter image of 
society, p. 81-82: ‘Gustave Le Bon, widely acclaimed as the founding father of mass psychology (and however 
questionable the originality of his work may be, he was undoubtedly the most influential pioneer), saw crowds 
as a potential threat to order and civilization’.   
86 ‘Les foules sont un peu comme le sphinx de la fable antique: il faut savoir résoudre les problèmes que leur 
psychologie nous pose, ou se résigner à être dévoré par elles.’ (p. 64). Gustave Le Bon, Psychologie der 
Massen (autorisierte Űbersetzung von Rudolf Eisler, bearbeitet von Rudolf Marx), KTA Bd. 99, Kröner 
Stuttgart 1982 (p. 71). Deze uitgave (van 1951) is intussen te downloaden via: 
http://www.scribd.com/doc/8707051/Lebon-Gustave-Die-Psychologie-Der-Massen. Uit het voorwoord tot de 

elektronische uitgave van 2001: ‘Während der elektronischen Scanarbeit, konnte man nicht umhin auch 
mitzulesen. Es gibt kaum ein zweites Buch, daß so fesselnd und aufschlußreich geschrieben wurde wie Le Bons 
“Psychologie der Massen”, doch für die Allgemeinheit – der “Masse” – unverständlich bleiben wird’. [Daar 
gaan we weer – wat wordt ‘bewezen’ met een citaat:] ‘Sie sind ebenso unfähig zu ausdauerndem Wollen wie 
zum Denken’. 
87 ‘The barricade is the sphinx of the masses’, schrijft Stefan Jonsson beeldend in Schnapp & Tiews, Crowds 
(p. 67). 
88 Zoals Lois psychologiques de l’évolution des peuples (1894), Psychologie du socialisme (1898), Psychologie 
de l’éducation (1902), La psychologie politique (1910) en La Révolution Française et la psychologie des 
révolutions (1912). 
89 Le Bon, Psychologie des foules, p. 70. Hij toont daarbij enerzijds minachting voor de geschiedenis maar 
anderzijds inzicht in de idee van andere tijden – andere massa’s als hij poneert dat door de ene generatie 
verzamelde ervaringen in het algemeen voor de volgende nutteloos zijn, reden waarom het geen zin heeft om 
historische gebeurtenissen als bewijzen op te voeren: ‘Les expériences faites par une génération sont 
généralement inutiles pour la suivante; et c’est pourquoi les faits historiques invoqués comme éléments de 
démonstration ne sauraient servir.’ (p. 69). 
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Le Bon kent de massa ten minste drie bijzondere karaktertrekken toe, met als oorzaken:90   
• de enkeling krijgt een gevoel van onoverwinnelijke macht (puissance invicible)  
• er is een geestelijke, hypnotische overdracht (contagion), en het belangrijkste:  
• de onderlinge beïnvloedbaarheid (suggestibilité).  
 

De enkeling in de massa heeft deze hoofdkenmerken (les principaux caractères de 
  l’individu en foule):  
• krimpen of vervagen van het bewuste (persoonlijkheid) (évanouissement de la personnalité  
  consciente) 
• overwicht van het onbewuste (wezen) (prédominance de la personnalité inconsciente) 
• gedachten en gevoelens worden door beïnvloeding en overdracht in dezelfde richting geleid 
  (orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans un même sens) 
• neiging tot onmiddellijke verwezenlijking van de ingegeven ideeën  
  (tendance à transformer immédiatement en actes les idées suggérées) 
• de enkeling is niet meer zichzelf, hij is een automaat geworden waarvan de wil zijn werking niet  
  meer in de hand heeft (il n’est plus lui-même, il est devenu un automate que sa volonté ne guide 
  plus)  
 

En de massa heeft uiteraard diverse bijzondere eigenschappen, zoals:  
• impulsiviteit (impulsivité) 
• prikkelbaarheid (irritabilité)  
• niet in staat tot logisch denken (incapacité de raisonner)  
• gebrek aan oordeelsvermogen en kritische geest (absence de jugement et d’esprit critique) 
• overdaad aan gevoelens (exagération des sentiments)  
  en nog andere eigenschappen die bij ‘wezens in een lager ontwikkelingsstadium, zoals wilden  
  [natuur-mensen] en kinderen’, eveneens zijn waar te nemen.91  
 

Anders dan de hier in hoofdstuk II weergegeven historische massa-indeling en de in dit hoofdstuk 
opgenomen antropologische indeling van Canetti, geeft Le Bon een sociologische massa-indeling:  
• A. Heterogene massa (Foules hétérogènes) 

1. anoniem (drukte in straten) (Anonymes. (Foules de rues, par exemple)) 
2. niet anoniem (jury, parlement) (Non anonymes (Jurys, assemblées parlementaires, etc.)) 

• B. Homogene massa (Foules homogènes)  
1. sekten (politiek, religieus) (Sectes. (Sectes politiques, Sectes religieuses, etc.)) 
2. kasten (militairen, priesters, arbeiders) (Castes. (Caste militaire, caste sacerdotale, castes 
    ouvrières, etc.)) 
3. klassen (burgers, boeren) (Classes. (Classe bourgeoise, classe des paysans, etc.)) 

 
De latere auteurs over ondergaande beschavingen en levenscycli van volkeren als Oswald 
Spengler en Arnold Toynbee zijn pas vijftien en zes jaar oud als Le Bon het slot van 
Psychologie des foules schrijft – welhaast een godenschemering: ‘Met het definitieve verlies 
van het vroegere ideaal verliest het ras ten slotte ook zijn ziel, het is dan alleen nog een 
menigte alleenstaande enkelingen en wordt weer wat het oorspronkelijk was, een massa. Het 
toont al zijn vluchtige, onbestendige en toekomstloze eigenschappen. De cultuur is zonder 
enige stevigheid en aan alle lotgevallen prijsgegeven. Het gepeupel heerst en de barbaren 
trekken op. Nog kan de cultuur glanzend lijken, omdat ze de uiterlijke schijn bewaart die in 
een lang verleden geschapen werd, feitelijk echter is ze een vermolmde structuur die geen 
steun meer heeft en bij de eerste storm in elkaar zal storten. Uit de barbarij van een 

                                                 
90 Psychologie des foules, karaktertrekken: p. 21; hoofdkenmerken: 22; eigenschappen: 25; indeling: p. 104. 
91 ‘que l’on observe également chez les êtres appartenant à des formes inférieures d’évolution, tels que la 
femme, le sauvage et l’enfant mais c’est là une analogie que je n’indique qu’en passant’. (p. 25). 
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wensdroom tot cultuur gebracht, dan, zodra deze droom zijn kracht heeft ingeboet, neergang 
en dood – in deze kringloop beweegt zich het leven van een volk’.92  
 Hoe kwam Le Bon tot zulke zwartgallige conclusies? Afgezien van het gegeven dat 
westerse denkers regelmatig ondergangfilosofieën profeteerden die tot op heden niet 
uitkwamen (onbewuste schuldgevoelens over de exploitatie van mens en wereld? vorm van 
erfzonde?) zitten die al in de uitgangspunten van zijn inleiding ‘Het tijdperk der massa’s’ 
(L’ère des foules). Daarin toont hij zich een filosofisch idealist en een historisch cyclisch 
denker door te stellen dat de enige belangrijke veranderingen waaruit de vernieuwing van 
culturen voortkomt zich voltrekken binnen de opvattingen, de denkbeelden en het geloof: de 
opvallendste gebeurtenissen in de geschiedenis zijn de zichtbare uitwerkingen van de 
onzichtbare transformaties van het menselijk denken. Als deze mijlpalen dan zo zeldzaam 
zijn betekent dit dat er niets duurzamer is in een ras dan het erfgoed van zijn gedachten (le 
fond héréditaire de ses pensées).93 Het eigen tijdperk, eind negentiende eeuw dus, vormt een 
van die kritische momenten waarop het menselijk denken op het punt staat te veranderen. 
Het is een tijd van overgang en anarchie omdat de ideeën uit het verleden half verkommerd 
maar nog heel machtig zijn en de ideeën die ze zullen vervangen, zijn nog in opbouw. Het is 
onduidelijk wat hieruit voort gaat komen.  
 Enkele krasse en soms bevlogen algemeenheden zijn er over de massa vervolgens 
wel uit Le Bons Inleiding te halen: bij de organisatie van een nieuwe macht moet met de 
macht van de massa terdege rekening worden gehouden want terwijl de oude structuren de 
een na de ander instorten is de macht van de massa’s de enige kracht die door niets bedreigd 
wordt en waarvan het aanzien steeds verder groeit. Tot honderd jaar geleden (weer dat 
massa-breukpunt 1800) bestond de politiek uit de strijd der vorsten waarbij de mening van 
de massa’s er niet toe deed94– de rollen zijn nu omgekeerd: de stem van het volk heeft 
overwicht. In de ziel van de massa’s, niet meer in de beraadslagingen van de vorsten wordt 
het lot der volkeren voorbereid, waarbij het goddelijk recht der massa’s dat van de koningen 
zal vervangen.   Tegenwoordig worden de eisen van de massa’s geleidelijk steeds duidelijker 
en lopen op niets minder uit dan de totale omverwerping van de huidige maatschappij, om ze 
naar dat primitieve communisme te voeren dat voor het begin van de cultuur de normale 
toestand van elke menselijke gemeenschap was; zie de boven aangehaalde slotconclusies. En 
hoe minder de massa tot verstandig overleg in staat is, des te meer is ze tot daden geneigd. 
Misschien betekent de opkomst der massa’s een van de laatste etappes van de cultuur van het 
Avondland, de terugkeer tot die tijden van verwarde anarchie, die altijd aan de opbloei van 

                                                 
92 ‘Avec la perte définitive de l’idéal ancien, la race finit par perdre entièrement son âme; elle n’est plus qu’une 
poussière d’individus isolés et redevient ce qu’elle était à son point de départ: une foule. Elle en a tous les 
caractères transitoires sans consistence et sans lendemain. La civilisation n’a plus aucune fixité et est à la merci 
de tous les hasards. La plèbe est reine et les barbares avancent. La civilisation peut sembler brillante encore 
parce qu’elle possède la façade extérieure qu’un long passé a créée, mais c’est en réalité un édifice vermoulu 
que rien ne soutient plus et qui s'effondrera au premier orage. 
Passer de la barbarie à la civilisation en poursuivant un rêve, puis décliner et mourir dès que ce rêve a perdu sa 
force, tel est le cycle de la vie d’un peuple’. (Psychologie des foules, p. 124-125). 
93 Psychologie des foules, p. 11. Ras, massa, klasse en volk worden evenzo dooreen gebruikt als bij Marx – 
waarvan Le Bon overigens niks moest hebben. 
94 Even zo goed zegt hij wel aan het slot van het eerste boek dat de onbeperkte macht van de meest 
eigenmachtige heerser nauwelijks verder reikt dan tot een geringe versnelling of vertraging van het tijdpunt. 
‘Niet de koningen hebben de Bartolomeusnacht of de godsdienstoorlogen veroorzaakt, en niet Robespierre, 
Danton of Saint-Just waren de aanstichters van de Terreur. Achter zulke gebeurtenissen vindt men iedere keer 
weer de ziel van de massa’s en nooit de macht van de koningen’.  
(‘Ce ne sont pas les rois qui firent ni la Saint-Barthélemy, ni les guerres de religion, pas plus que ce ne fut 
Robespierre, Danton ou Saint-Just qui firent la Terreur. Derrière de tels événements on retrouve toujours l’âme 
des foules, et jamais la puissance des rois.’ (p. 48)) 
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een nieuwe samenleving vooraf schijnt te gaan. Tot nu toe werden culturen door een kleine 
intellectuele aristocratie geschapen en geleid, nooit door massa’s – die hebben alleen de 
kracht om te vernietigen. We moeten leren de heerschappij van de massa’s te verdragen; we 
kennen de massa’s waarover men nu zoveel spreekt. De vakpsychologen, die niet bij de 
massa’s in de buurt wonen, hebben ze steeds genegeerd en zijn alleen met haar misdrijven 
bezig,95 en er bestaan ongetwijfeld misdadige massa’s, maar er zijn ook deugdzame, 
heroïsche en nog diverse andersoortige massa’s. Tegenwoordig is de kennis van de 
psychologie der massa het laatste hulpmiddel voor de staatsman, en tegelijk toont de 
massapsychologie hoe buitengewoon weinig invloed wetten en instellingen op de 
oorspronkelijke natuur van de massa’s hebben.  
 Als er een soort definitie moet worden gegeven, formuleert Le Bon dit als dat een 
massa onder zeer bepaalde omstandigheden door een verzameling mensen nieuwe, geheel 
verschillende eigenschappen bezit dan die welke zij als individuen bezitten. De bewuste 
persoonlijkheid krimpt dan, de gevoelens en gedachten van alle enkelingen zijn op dezelfde 
richting georiënteerd en er wordt een gemeenschapsziel (une âme collective) opgebouwd die 
wel veranderlijk maar van een heel bepaalde aard is. Het geheel is dat geworden wat bij 
gebrek aan een betere benaming een georganiseerde massa heet of, zo men wil, een 
psychologische massa. Ze vormt één enkel wezen en ligt aan de basis van de Wet van de 
zielseenheid (of geestelijke eenheid) van de massa (loi de l’unité mentale des foules).96 Als 
veel individuen toevallig bij elkaar zijn verleent ze dat nog niet de eigenschappen van een 
georganiseerde massa, en het hoeven niet altijd heel veel mensen te zijn; op bepaalde 
historische ogenblikken kan een half dozijn mensen een psychologische massa vormen.97  

Gezien deze opvattingen en de rol die de leider krijgt toebedeeld (met name in het 
derde hoofdstuk van het tweede boek) is het niet verwonderlijk dat zich eind twintigste eeuw 
een onbesliste discussie afspeelde over de vraag of Hitler98 Le Bon nu wel of niet gelezen 
heeft. Dat Canetti hem gelezen heeft is wel zeker. Le Bon was de bron voor Freud en Freud 
was de erfvijand van Canetti. Aangezien de vrienden van je vijanden ook jouw vijanden zijn, 
heeft hij hem wel moeten lezen.  

                                                 
95 In een noot worden, uitzonderlijk, Sighele en Tarde genoemd, waarna Sighele – een generatie jonger dan Le 
Bon en jurist, geen psycholoog – wordt weggezet met de mededeling dat zijn werk geen enkele nieuwe 
gedachte biedt maar slechts een overzicht van feiten die de psycholoog gebruiken kan.  
96 Psychologie des foules, p. 17-18. 
97 In wezen een vorm van wat we nu group-think noemen. 
98 Hitler zal dan in ieder geval in zijn oren geknoopt hebben dat de redenaar sterke uitdrukkingen moet 
gebruiken omdat de massa alleen door overmatige gevoelens wordt opgewonden (p. 31); dat de spreker vooral 
op de enkeling in de massa inwerkt als hij zich op gevoelens van roem en eer, religie en vaderland beroept (p. 
36); ideeën bij de massa alleen uitwerken als ze in zeer eenvoudige vorm zijn op te nemen en zich in haar geest 
in beeldende verschijning weerspiegelen (p. 39); de ondergeschikte conclusies evenals de verder ontwikkelde 
berusten op verbindingen van ideeën, maar de door de massa in verband gebrachte ideeën alleen door gelijkenis 
en opeenvolging verbonden zijn; de verknoping van gelijksoortige zaken en de veralgemenisering van 
individuele gevallen de kenmerken zijn van de massalogica, waarvan de conclusies door de juiste redenaars 
steeds worden voorgezet. En we zijn vaak verbaasd over de zwakte van een rede als we die lezen, maar 
vergeten daarbij dat die rede bestond om de massa mee te slepen, niet om door filosofen gelezen te worden (p. 
42); niet de feiten op zich winden de volksfantasie op maar de manier waarop zij zich voltrekken, door 
verdichting moeten ze een pakkend beeld opleveren dat de geest vervult en aangrijpt – de kunst is om de 
massa’s daarmee te besturen (p. 46); de tegenstander moet men proberen te vernietigen doordat men door 
bewering, herhaling en overbrenging probeert te bewijzen dat hij de ergste schurk is waar men ooit van 
gehoord heeft en dat hij de nodige misdaden heeft begaan; het is natuurlijk niet nodig om iets dat lijkt op een 
bewijs hiervoor te leveren. En tenslotte mag een geschreven programma van politieke kandidaten niet te precies 
zijn terwijl een mondeling program niet overdreven genoeg kan zijn (p. 129) (duidelijk een advies van vóór 
mediatijd en opnameapparatuur). (Hier paginaverwijzingen naar de Duitse versie: Psychologie der Massen). 
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In algemene termen vallen naast de intussen welbekende verschillen toch ook 
overeenkomsten tussen Le Bon en Canetti op. Ze waren alletwee ongeveer even oud toen ze 
hun massastudie schreven en zagen eigen ervaringen zeker als aanknopings- zoniet startpunt 
van hun onderzoek. Beide auteurs tonen een afkeer van de macht en van historici,99 hechten 
waarde aan het woord100 en houden van stellige formuleringen. Het verzwijgen of 
anonimiseren (‘men’) van bronnen is ze niet helemaal vreemd en er zijn overeenkomstige 
gememoreerde voorbeelden te traceren.101 Beiden zien in dat de massa ook goede kanten 
heeft,102 zij het dat Canetti dit veel nadrukkelijker manifesteert zonder het met zoveel 
woorden te zeggen. En ten slotte zijn ze allebei doordrongen van de onvermijdelijkheid van 
veel in het leven en in de geschiedenis, én van het belang van de rol die doden spelen in de 
cultuur.103  

Het verschil in verwijfdheid dat de Latijnse en Angelsaksische massa’s kenmerkt, is 
al gememoreerd.104 Le Bon constateert verder dat de massa’s in de verschillende landen in 
hun opvattingen en hun gedrag aanzienlijke verschillen vertonen en niet op dezelfde manier 
te beïnvloeden zijn.105 Zo meent hij (in de paragraaf Onderwijs & opvoeding) dat de Latijnse 
volken hun scholingsvormen op verkeerde premissen hebben gebouwd: het idee dat door 
onderwijs de mensen te verbeteren zijn en ze zelfs op elkaar te laten lijken – een onaan-
tastbaar dogma van de democratie, zoals vroegere dogma’s van de kerk dat waren. Maar de 
ideeën van de democratie staan wat dit betreft in scherpe tegenstelling tot de resultaten van 
psychologie en ondervinding. Meerdere gerenommeerde filosofen, en dan met name Herbert 
Spencer,106 konden gemakkelijk bewijzen dat onderwijs de mensen zedelijker noch 
gelukkiger maakt, dat het instincten en hartstochten van de mensen niet verandert en, slecht 
geleid, vaak meer schade dan nut toebrengt. Statistici bevestigen dit, aldus nog steeds Le 
Bon, aangezien die aantonen dat de criminaliteit met de verbreiding van (een zekere graad 
van) onderwijs toeneemt; de ergste vijanden van de samenleving, de anarchisten, komen 
vaak uit de beste scholen voort. En een hoge justitie-ambtenaar berichtte hem dat men nu 

                                                 
99 …dat de geschiedwerken als zuivere producten van de fantasie zijn te kenschetsen. ‘Il découle clairement de 
ce qui précède qu’il faut considérer comme des ouvrages d’imagination pure les livres d’histoire.’ (p. 31) 
100 Woorden zijn even levend als ideeën. (‘Les mots n’ont donc que des significations mobiles et transitoires, 
changeantes d’âge en âge et de peuple à peuple; et, quand nous voulons agir par eux, sur la foule, ce qu’il faut 
savoir, c'est le sens qu’ils ont pour elle à un moment donné, et non celui qu’ils eurent jadis ou qu’ils peuvent 
avoir pour des individus de constitution mentale différente.’ (p. 66), waaraan in de Duitse vertaling is 
toegevoegd (p. 75): ‘Worte sind ebenso lebendig wie Ideen’.) 
101 Le Bon laat veel bronvermelding achterwege en Canetti is er relatief zuinig mee. Dat enkele gelijksoortige 
historische massavoorbeelden in beider werk voorkomen is op zich natuurlijk niet merkwaardig.   
102 Dat men kan zeggen dat de massa’s deze (zedelijke) deugden vaak in zo’n hoge graad bezitten, zoals de 
wijste filosofen die maar zelden bereikt hebben. ‘…on peut dire que les foules possèdent souvent ces vertus-là 
à un degré que les plus sages des philosophes ont rarement atteint.’ (p. 37). 
103 Wat ze in feite gemeen hebben met Marx. 
104 Hij bewijst dit aan de hand van reacties op het Emser Depesche van 1870 (zonder dit zo te noemen) dat een 
directe woede-uitbraak opriep en daarmee directe aanleiding tot een oorlog (de Frans-Duitse/Pruisische), terwijl 
later een zware nederlaag van een Engelse expeditie bij Khartoem voor een zeer zwakke beweging in Engeland 
zorgde. (p. 26, Duitse versie p. 21-22). 
105 ‘Dans plusieurs chapitres de cet ouvrage, nous aurons encore occasion de revenir sur l’influence de la race, 
et de montrer que cette influence est si grande qu’elle domine les caractères spéciaux à l’âme des foules de là 
ce, fait que les foules de divers pays présentent dans leurs croyances et leur conduite des différences très 
considérables, et ne peuvent être influencées de la même façon.’ (p. 52; in Duitse vertaling p. 56). 
106 Le Bon zal zijn Education uit 1861 op het oog hebben gehad. Spencer (1820-1903) muntte ‘survival of the 
fittest’, dat Darwin later overnam (als enige uit zijn werk) en was sociaal-darwinist, beter: sociaal-lamarckist 
(volgens J.-B. de Lamarck kunnen verworven eigenschappen erfelijk zijn, de zogeheten zachte evolutie). Vgl. 
ook ‘Lamarck en Spencer’, in C. Buskes, Evolutionair denken (Nieuwezijds, Amsterdam 2008 [2006]), pp. 16-
18.  
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drieduizend geschoolde op duizend ongeschoolde misdadigers kan rekenen en dat binnen 
vijftig jaar de misdaad van 227 naar 552 op de honderdduizend inwoners is gestegen, een 
toename van 133 procent. Diezelfde ambtenaar heeft in overeenstemming met zijn collega’s 
vastgesteld dat criminaliteit vooral bij jonge mensen toeneemt, bij wie de kostenloze 
scholing in de plaats van inkwartiering bij leermeesters is gekomen. Goed onderwijs zou 
uiteraard praktische en nuttige resultaten moeten kunnen opleveren, maar daar zit al enkele 
decennia de klad in. Hij heeft zelf in diverse geschriften107 aangetoond dat de meesten van 
hen die scholing ondergingen veranderden in vijanden van de samenleving – die veelal 
aanhangers van de ergste vormen van socialisme zijn.108 
 Kortom, het typisch Latijnse systeem berust op de psychologische basisvergissing dat 
intelligentie zich ontwikkelt door leerboeken van buiten te leren en examens af te leggen. 
Wie leert stopt zich vol boekenkennis zonder ooit zijn eigen oordeel of besluitkracht te testen 
of te trainen. Opzeggen en gehoorzamen, daar komt het kort gezegd op neer. Dat heeft dan 
weer twee kanten. Aan de ene kant worden zo mensen voorbereid op publieke ambten 
waarin men zonder een zweem van daadkracht toch succes kan hebben. Aan de andere kant 
verwekt dit soort onderwijs bij hen die het genoten hebben een heftige weerstand tegen de 
verhoudingen waarin hij geboren is, en de nadrukkelijke wens daar uit te komen. Tel die 
twee kanten bij elkaar en je hebt proletarische legers en ontevredenen, steeds bereid tot 
opstand, aan de voeten van een leider liggen. De bourgeois ‘met haar overdreven vertrouwen 
in de staatsvoorzieningen die ze evenwel onophoudelijk beschimpt omdat ze steeds haar 
eigen fouten aan de regering toeschrijft en onmachtig is om zonder de bemiddeling van de 
overheid iets te ondernemen’,109 die bourgeois staat niet vooraan in de massa’s, bij 
demonstraties. Ze kijkt vooral toe, en heeft haar oordelen. 
 Aangezien de staat maar een klein aantal kandidaten kan gebruiken die ze met haar 
handboeken gefabriceerd en onderscheiden heeft, laat ze anderen zonder werk. De eersten 
worden zo gevoed, de anderen tot vijanden gemaakt. Een leger aspiranten belegert tegen-
woordig de verschillende functies van hoog tot laag. Een koopman vindt moeilijk een plaats-
vervanger in de koloniën  maar er zijn duizenden kandidaten die moeite doen voor de 
eenvoudigste publieke functies. Zo telt het Seine-departement alleen al twintigduizend 
werkloze onderwijzers en onderwijzeressen die het veld en de werkplaats verachten en zich 
tot de staat wenden om te kunnen leven. Het aantal uitgekozenen is beperkt, dus het aantal 
ontevre-denen moet ontzaglijk groot zijn. Die zijn, aldus Le Bon, tot elke revolutie bereid, 
onverschillig onder welke leider en voor welke doelen. ‘Het verwerven van onnutte kennis is 
een zeker middel om een mens tot opstandeling te maken’,110 wat hij in een eerdere studie 
over China en India ook al had opgemerkt.111   

                                                 
107 Le Bon verwijst hiervoor naar zijn Psychologie du socialisme en Psychologie de l’éducation. 
108 ‘notre éducation actuelle transforme en ennemis de la société la plupart de ceux qui l’ont reçue, et recrute 
de nombreux disciples pour les pires formes du socialisme.’ (p. 58). 
109 ‘en haut, notre bourgeoisie frivole, à la fois sceptique et crédule, ayant une confiance superstitieuse dans 
l’État-providence, que cependant elle fronde sans cesse, s’en prenant toujours au gouvernement de ses propres 
fautes et incapable de rien entreprendre sans l’intervention de l’autorité.’ (p. 58). 
110 ‘L’acquisition de connaissances dont on ne peut trouver l’emploi est un moyen sûr de faire de l’homme un 
révolté.’ (p. 59). 
111 In Les civilisations de l’Inde (1887), dat drie jaar na La civilisation des Arabes verscheen. Een goed 
geschoolde bevolking zonder toekomstperspectieven, gecombineerd met een autoritair regime, blijkt nog steeds 
een garantie voor opstandigheid.  
In Egypte recent de shabab atileen (werkloze jongeren) en in Tunesië de hittistes (muurleuners), maar ook 
Spanje kent de mileuristas (jongeren die niet boven de duizend euro per maand komen), China de 
‘mierenstammen’, overbevolkte appartementen waar afgestudeerden noodgedwongen samendrommen, Groot-
Brittannie heeft de NEET: die Noch in Educatie, Emplooi of Training actief is, terwijl de Verenigde Staten de 
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 De onderwijssituatie in Frankrijk is dus heel anders dan in Engeland en de USA, 
waarvoor Le Bon zich beroept op Taine112 die de consequenties van beide soorten onderwijs 
duidelijk heeft toegelicht. Dat komt erop neer dat de praktische, beroepsmatige kant van het 
onderwijs in de Angelsaksische methode een veel grotere nadruk krijgt; leerlingen leren veel 
meer van het leven zelf. Men zou zo de Latijnse theoretische versus de Angelsaksische 
pragmatische scholing kunnen zetten. Dat levert de Le Bon-conclusie contra de eerste op dat 
bij de Latijnse volken het woord democratie vooral het uitwissen van de wil en daadkracht 
van de enkeling voor de Staat betekent.113 Dit mondt uit in de verklarende oneliner dat een 
Franse massa vooral gesteld is op gelijkheid en een Engelse massa op vrijheid. (Une foule 
française tient avant tout à l’égalité, et une foule anglaise à la liberté, p. 96). Een crux in Le 
Bons opvattingen is dat de ziel van het ras de massaziel volledig beheerst; de lagere eigen-
schappen van de massa zijn des te minder benadrukt, hoe sterker de rassenziel is. Waarop 
droogjes volgt dat de staat en heerschappij van de massa de (terugkeer tot) barbarij 
betekent.114 Vandaar dat met name de verschillen in landen hier zijn genoemd. Specifieke 
landen spelen in Canetti’s M&M niet zo’n prominente rol. Hij behandelt de diverse regio’s in 
de wereld nogal tijdloos. Behalve dan de massasymbolen van de diverse landen, die zijn wel 
nadrukkelijk aanwezig.115 Onderwijs (en de mogelijke band met massavorming) komt niet 
expliciet ter sprake in M&M, maar wordt impliciet beschouwd op eenzelfde manier als 
opvoeding, die Canetti ziet als het doorgeven van angels, als het afreageren van opgepotte 
eigen ervaringen.116  

                                                                                                                                                     
permatemps (permanent tijdelijke krachten) en de boomerang kids (na de universiteit terug naar ouderlijk huis 
omdat er geen werk te vinden is) herbergt. (Zie Rutger v.d. Hoeven in De Groene, 22 september 2011, p. 16).  
112 Die overigens steeds een ander etiket krijgt: filosoof, historicus, denker, en hij had de Revolutie als 
natuurvorser bestudeerd, waardoor de werkelijke ontwikkeling der gebeurtenissen voor hem vaak verborgen 
was gebleven: meer massapsychologisch inzicht zou hem verder gebracht hebben, aldus Le Bon. 
113 p. 67: ‘Chez les Latins le mot démocratie, signifie surtout effacement de la volonté et de l’initiative de 
l’individu devant celles de la communauté représentées par l’État’. (p. 76 Duitse versie: ‘Bei den lateinischen 
Völkern bedeutet das Wort Demokratie vor allem die Auslöschung des Willens und der Tatkraft des einzelnen 
vor dem Staat.’). 
114 ‘L’âme de la race domine donc entièrement l’âme de la foule. Elle est le substratum puissant qui limite ses 
oscillations. Considérons comme une loi essentielle que les caractères inférieurs des foules sont d’autant moins 
accentués que l’âme de la race est plus forte. L’état de foule et la domination des foules, c’est la barbarie ou le 
retour à la barbarie.’ (p. 96; Dts. p. 116). 
115 De alledaagse massasymbolen die hij noemt: vuur, zee, regen, rivier, woud, koren, wind, zand, stapels, 
steenhopen en de schat. Massasymbolen der naties: Engelsen -kapitein & zee; Hollanders -de dijk; Duitsers -het 
(marcherende) woud; Fransen -de Revolutie; Zwitsers -de bergen; Spanjaarden -de matador; Italianen -
Rome/Oudheid; Joden -diaspora; Duitsland van Versailles -dictaat.  
116 Met enige goede wil zijn uit Psychologie des foules de nodige teksten te destilleren die tenminste 
associaties oproepen met teksten of denkbeelden van Canetti. Lapidair weergegeven (met paginaverwijzing 
naar de Duitse uitgave, en zonder originele tekst erbij te geven) ontstaat daarbij dit beeld – wat overigens ook 
weer niet wil zeggen dat Canetti die ideeën dus van Le Bon heeft overgenomen; ze kunnen ook logisch 
voortvloeien uit het onderwerp. 
p.18: de massa is vaak misdadig maar vaak ook heldhaftig.  
20: de veelvoudige driften waaraan de massa’s gehoorzamen kunnen net naargelang de prikkel edel of wreed, 
heldhaftig of laf zijn, steeds echter zijn deze zo onvermijdelijk dat de zelfhandhavings/overlevingsdrift ervoor 
terugtreedt.    
21: voor de enkeling in de massa krimpt het begrip van het onmogelijke. 
22: waaruit zich de bliksemsnelle gerichtheid van de gevoelens in een bepaalde zin laat verklaren. De eerste 
duidelijk geuite beïnvloeding deelt zich door overdracht direct aan alle hersens mee en geeft tegelijk de 
gevoelsrichting aan.   
23: ingevolge de overdracht zijn de vervormingen (verdraaiingen) door de enkelingen voor een gemeenschap 
allemaal van gelijke aard en wezen. De eerste verdraaiing die een lid van het geheel voortbrengt, vormt de kern 
van de aanstekelijke invloed. 
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Le Bon was van huis uit medicus – als nogal wat andere massa-auteurs – maar hij 
had een duidelijk sociaal-psychologische kijk op de massa, waarin zijn oorspronkelijke 
beroep nauwelijks een rol speelde. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sighele die zijn 
juridische achtergrond voluit gebruikte en Trotter die zijn medisch-biologische opleiding en 
kennis als voedingsbron hanteerde. Meer dan in het werk van Sighele of Trotter en ook meer 
dan in Canetti’s werk is bij Le Bon bijna de fysieke aanwezigheid van de massa’s te voelen. 
Dat zal worden veroorzaakt door de sociale en politieke massa’s die hij bespreekt maar 

                                                                                                                                                     
27: de ingebeelde voorstelling, dat kan bedrog of een vergissing zijn, kan dan tot de kern van een soort 
kristallisatie worden die het gezonde verstand aantast en elke kritische geest verlamt.  
31: helaas roept de overvloed aan slechte gevoelens bij de massa’s de vererfde resten van de instincten van de 
oermens naar boven, die bij de alleenstaande/zelfstandige enkeling door de angst voor straf beteugeld worden.  
34: het oerbeeld van de massaheld zal altijd een cesarenkarakter laten zien. 
45: alles wat de fantasie van de massa’s opwekt verschijnt in de vorm van een pakkend helder beeld dat vrij is 
van elke uitleggende interpretatie en alleen door enkele wonderbaarlijke feiten wordt ondersteund (een soort 
massasymbolen dus). 
56: sinds de mens op de aarde is bestaat er een netwerk van overleveringen (Canetti’s mythen) en de vernieling 
daarvan na verbruik van zijn nuttige werkingen (denkelijk ook wel secularisering te noemen). 
68: de held van de massa is een god voor ze, zoals Napoleon het 15 jaar was. De heidense en christelijke goden 
oefenden nooit een volkomener heerschappij over de zielen uit. 
71: de verbeeldingskracht van de massa bleek met name door beelden te worden opgewekt (vgl. C.’s 
massasymbolen). 
77: altijd hebben illusies een rol gespeeld in de cultuur. Tempels, beeldhouwwerken en altaren zijn er voor 
opgericht. Vroeger waren het religieuze, nu zijn het filosofische illusies.  
83: zodra een bepaald aantal levende wezens verenigd is, of het nou een kudde dieren of een mensenmenigte is, 
maken zij zich onwillekeurig ondergeschikt aan een opperhoofd, dat wil zeggen een leider. (C.: dat hoeft lang 
niet altijd). 
85: de meeste mensen, en dan vooral de massa van het volk, hebben van niets buiten hun beroepsterrein een 
duidelijke en juiste voorstelling. Zij zijn niet in staat zichzelf te leiden en dus dient de leider als wegwijzer. (C.: 
kan, hoeft niet). 
90: n.a.v. overdracht van gevoelens zegt hij dat het bekend is hoe dikwijls waanzin bij psychiaters optreedt. 
Men bericht zelfs over geestesziekten, bijvoorbeeld pleinvrees, die door mensen op dieren worden 
overgedragen. 
93: het meeste prestige (nimbus) hebben de doden, dus wezens die we niet vrezen, als Alexander, Caesar, 
Mohammed, Boeddha. 
94: in een noot wordt gesproken over wat C. Verehrungsbedürfnis van massasymbolen zou noemen zoals een 
beroemde Engelsman die de anderen ‘verlegen’ maakt; ze hebben de Lord in hun bloed, zou men kunnen 
zeggen, zoals de Spanjaarden de dans, de Duitsers de muziek en de Fransen de Revolutie. 
96: over o.a. de overdonderende persoonlijkheid van Napoleon, waarna de boodschap dat zulke voorbeelden 
een helder begrip geven van de graad van platheid die prestige/nimbus kan oproepen. Die maken de ontzaglijke 
verachting van grote despoten voor de mensen in zijn omgeving begrijpelijk.  [vgl. evt. Garcia Marquez’ 
‘stiekeme’ bezoek aan Pinochet]. 
97: de nimbus van een keizer leefde verder…het blijft een machtige schaduw. Mishandel de mensen, slacht ze 
met miljoenen af, breng de ene vijandelijke inval na de andere teweeg, alles is je toegestaan als je genoeg 
nimbus/prestige bezit en het talent dit overeind te houden. Cesarisme dus. 
114-121: geeft een soort indeling van massa’s zoals Canetti dat in zijn eerste hoofdstuk doet, op zijn manier.  
118: grote vraagtekens bij [Sighele’s] misdadige massa, want de misdaden van de massa’s zijn in de regel de 
gevolgen van een sterke suggestie, en de enkelingen die eraan deelnamen zijn er achteraf van overtuigd aan een 
plicht te hebben gehoorzaamd, wat bij een gebruikelijke misdadiger meestal niet het geval is. 
121: de stapel mensen die afgeslacht zijn door opgehitste moordenaars; als het daarna enige tijd rustig is zijn ze 
ervan doordrongen goed te hebben gedaan voor het vaderland, en willen daarvoor dan nog beloond worden 
ook. Le Bon wijst dan voor overeenkomsten op de Commune van 1870. 
137-150: worden parlementsvergaderingen besproken, in het licht van de massa; ook C. had hier aandacht voor. 
In de parlementsvergaderingen zijn de basiskenmerken van de massa terug te vinden: -eenzijdigheid der ideeen; 
-prikkelbaarheid; -beïnvloedbaarheid; -uitbundigheid (zoniet overdrevenheid) der gevoelens; -overwegende 
invloed van de leider. Aldus Le Bon.  
144: men schrikt, als men bedenkt, hoeveel macht een man verwerft die zich door zijn nimbus omgeven weet, 
door de verbinding van sterke overtuiging met buitengewone beperktheid van geest. 
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vooral door een zekere urgentie die hij in zijn tekst aanbrengt: de cultuur staat onder druk – 
een facet dat bij die andere auteurs veel minder speelt (bij  Canetti zet de macht de cultuur 
onder druk). Persoon, klasse en tijd – inclusief die moeilijk grijpbare maar altijd aanwezige 
tijdgeest – bepaalden Le Bons nogal betrekkelijke objectiviteit. Inderdaad heeft het af en toe 
– op zuiver praktische, constaterende gronden – wel iets weg van een Machiavellistisch 
handboek: Hoe hanteer c.q. manipuleer ik de massa. Maar hij handelt vaak in strijd met 
‘wetenschappelijkheid’ want veel beweringen worden niet onderbouwd of hij veralgeme-
niseert bepaalde gebeurtenissen direct tot algemene tendensen. Het ‘steeds drukker worden’ 
speelt daarmee als vanzelf een grote rol; Le Bon betrekt dat op de cultuur en de (individuele) 
psyche. De bevolkingsgroei voedde deze zorg,117 inclusief de bijbehorende sociale en 
politieke ontwikkelingen: groei van industrie en infrastructuur, van sociaal bewustzijn, van 
politieke en sociale onrust. Massaliteit en massificatie kenden en kennen uiterst nare vormen 
en consequenties – die veel van de eigen, gewaardeerde levensstijl kunnen aantasten. 
Anderzijds is bij de klasse die de massa beschrijft vaak een gebrek aan verwandlung, aan 
begrip voor de vooruitgang der dingen, aan emancipatie-inzichten te constateren. Relicten uit 
de verdwijnende ‘rustige’ standenmaatschappij moesten in het reine zien te komen met de 
zich bepaald niet geruisloos of onopvallend vestigende klassensamenleving – waarvan 
groeiende sociale en fysieke mobiliteit een kenmerk vormde. En als de eigen wereld wankelt 
zoekt men houvast in het verleden, dat dan bij voorkeur geïdealiseerd wordt. Bovendien 
voeden de teksten van Le Bon een zelfonderscheidend vermogen van de lezer: kijk, zo zijn 
zij – zo ben ik niet. En zij, de massa, lezen deze boeken niet. Wanneer de lezer instemt met 
de auteur, verheft hij zich als vanzelf boven het grauw dat in geuren en kleuren beschreven 
wordt. De wet van de sociale communicerende vaten slaat toe. Een verklaring voor de 
blijvende populariteit van Le Bons even controversiële als leesbare werk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Bevolking Europa, in miljoenen; (aantallen vlgs. Tab. 2 van VN-rapport The World at six billion) met 
daarachter groei in % ten opzichte van de voorgaande halve eeuw: 1750: 163; 1800: 203 (25%); 1850: 276 
(36%); 1900: 408 (48%); 1950: 547 (34%); 2005: 731 (34%). (Zie: 
http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf). 
(Uit: http://www.geoclopedie.nl/Rest/demografie/Demografie-Transitie.htm:)   
De tegenwoordige bevolkingsomvang is vooral toe te schrijven aan twee perioden. De eerste grote 
bevolkingsgroei vond plaats in Europa van 1800 tot 2000, de tweede vindt vanaf de Tweede Wereldoorlog 
plaats in de ontwikkelingslanden. De demografische transitie is de overgang die een bevolking doormaakt van 
een situatie met hoge naar een situatie met lage geboorte- en sterftecijfers. Het proces is in vijf fasen onder te 
verdelen die worden gerelateerd aan sociaal-economische veranderingen, nauw samenhangend met de 
ontwikkeling van een staat van een traditionele agrarische naar een moderne stedelijke samenleving.  

-    Fase 1: De agrarisch ambachtelijke fase –hoge geboorte- en sterftecijfers. Nu nog in sommige 
ontwikkelingslanden.  

-    Fase 2: De proletarische fase –snelle daling van sterfecijfers, de geboortecijfers blijven echter wel hoog.  
-    Fase 3: De moderne fase –snelle daling van het geboortecijfer.  
-    Fase 4: De post-transitie fase –lage geboorte- en sterftecijfers.  
-    Fase 5: De post-moderne fase –kleine toename van het sterftecijfer, vooral veroorzaakt door de vergrijzing. 
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Wilfred Trotter (1872-1939)  Instincts of the herd in peace and war (1916/19) 
    

-‘Bij het sociale dier dat door kudde-instinct wordt beheerst is het niet de 
feitelijke daad die instinctief wordt uitgevoerd, maar het bevel het te doen 
wordt instinctief gehoorzaamd’.  
(Trotter, Instincts of the herd in peace and war) 118 
-‘Moraliteit is kudde-instinct in de enkeling’.  
(Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft)  

 

Zo heel veel was er op voorhand niet te vinden over Trotter; zelfs zijn 
voornaam luidt niet overal hetzelfde: ‘William’ wordt hij ook wel eens 
genoemd.119 Reiwald was het destijds niet gelukt gegevens over de 
persoonlijkheid van de auteur te vinden. Hij vond hem echter wel net 
zo belangrijk als Canetti later: ‘Trotters teksten hebben blijkbaar 
vanwege hun onpathetische, terughoudende vorm niet veel aandacht 
gekregen. Voor mij lijken ze voor elke studie van massapsychosen 
van groot belang’.120   

Intussen is betrekkelijk recent via internet alsnog een en ander over Trotter te vinden,121 en 
in 2007 publiceerde Jaap van Ginneken een vervolgstudie op zijn proefschrift Crowds, 
psychology and politics 1871-1899 onder de titel Mass movements in Darwinist, Freudian 
and Marxist perspective.122 Daarin wordt de nodige aandacht aan Trotter besteed, grondig 
uitgezocht door de auteur.123 De biografische gegevens hieruit, met name uit hoofdstuk 4: 
‘The herd instinct and gregariousness’, volgen onderstaand. 
 Wilfred (Batten Lewis) Trotter werd geboren in Gloucestershire, waar zijn vader een 
kleine zaak dreef. Op tweejarige leeftijd kreeg hij een zware longontsteking die een restant 
van longfibrose (bindweefselwoekering) achterliet, waaruit lange perioden van chronisch 
gesukkel voortkwamen. Gevolg: verlies van gezelschap van leeftijdgenoten, maar ook veel 

                                                 
118 ‘With the social animal controlled by herd instinct it is not the actual deed which is instinctively done, but 
the order to do it which is instinctively obeyed.’ (p. 48). ‘Moralität ist Herden-Instinkt im Einzelnen’, in: Die 
fröhliche Wissenschaft (1882), Nietzsche, Werke II, p. 122. 
119 Door Reiwald bijvoorbeeld. William Trotter echter werd in 1871 geboren en schreef over Pascal en over 
oorlogsrecht. De UB Amsterdam bezit een brief uit oktober 1908 (4 pp.) van Wilfred Trotter aan Frederik van 
Eeden (1860-1932).  
120 ‘Trotters bemerkungen haben offenbar wegen ihrer unpathetischen, zurückhaltenden Form keine grosse 
Beachtung gefunden. Mir scheinen sie bei jedem Studium der Massenpsychosen der dringendsten 
Berücksichtigung wert’. (p. 69). 
121 http://en.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Trotter; http://www.braziers.org.uk/trotter.htm (maart 2008 
geraadpleegd, intussen verdwenen) meldde over zijn medische prestaties nog: ‘He became the greatest surgeon 
of his day in Britain. He specialised in cancers of the neck and head and was a pioneer in neurochirurgy. He 
saved the life of George V. The Collected Papers of Wilfred Trotter, published in 1941, consists of his medical 
addresses.’ [194 pp.], met (vlgs. www.antiqbook.com/boox/cap/6484.shtml) artikelen over: ‘Een mijlpaal in de 
moderne neurologie’, ‘De isolering van het zenuwstelsel’, ‘De functies van de menselijke schedel’, ‘Kunst en 
wetenschap in de geneeskunde’, ‘Waarneming en experiment en hun gebruik in de medische wetenschappen’, 
‘Paniek en haar gevolgen’, et cetera. Dus toch nog wel wat met betrekking tot de massa. Uit de Encyclopedia 
Britannica is nog op te maken dat Trotter van 1928 tot 1932 ‘honorary surgeon to king George V’ was en vanaf 
1935 hoogleraar chirurgie. 
In 1986 publiceerde Douglas Holdstock: ‘Wilfred Trotter and the biosociology of peace and war’, in Medicine, 
Conflict and Survival, vol. 2, nr. 1, pp. 43-50 [voortzetting van Medicine and War].  
122 Met als ondertitel Trotter, Freud and Reich on war, revolution and reaction, 1900-1933. Het Spinhuis, 
Apeldoorn/ Antwerpen 2007, 8+167 pp.  
123 Al in 1987 schreef hij de paper ‘Trotter, the herd instinct and the transformation of British liberalism’ voor 
de 6th Annual Scientific Meeting of the European Cheiron Society for the History of the Behavioral and Social 
Sciences, University of Sussex, UK (25 pp).  
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vrijheid om te lezen en te denken.124 Op vijftienjarige leeftijd ging hij naar de University 
College School in Londen – en bleef daar in de buurt voor de rest van zijn leven wonen – en 
op zijn negentiende naar het University College. In die jaren nam hij deel aan het werk van 
de Cambridge Ethical Society, samen met de psychologen Sidgwick, Ward en Stout. In 1897 
werd Trotter – overigens net als McDougall – arts in Londen en begon hij met lesgeven aan 
het University College Hospital (UCH). Drie jaar later was hij chirurg en nog een jaar later 
hoofd chirurgie aldaar. Nog weer drie jaar later, in 1904, werd hij anatomie-uitlegger 
(anatomy demonstrator), wat de ietwat merkwaardige suggestie van de auteur oplevert ‘the 
routine nature of which he may have compensated by developing his speculative ideas on the 
herd instinct’. (p. 65). In 1905 vestigde hij zich als geneesheer en in 1906 werd Trotter ten 
slotte benoemd in de vaste staf van het UCH.    
  Trotter koesterde in deze jaren nogal radicale overtuigingen. Hij sympathiseerde met 
de ‘ethical societies’ en bezocht enkele bijeenkomsten van de Fabian Society, maar werd 
daarvan afkerig door de houding van H.G. Wells. Een vriend omschreef hem in deze tijd zo: 
‘de meest extreme en zelfs bloeddorstige revolutionair in gedachten en fantasie die men zich 
voor kan stellen, hoewel er nooit een schijn van kans was om dit aan de buitenkant te laten 
merken’. Trotter had een sterk ‘saviour complex’ en voelde dat hij was voorbestemd om de 
mensheid te verlossen van tenminste enkele van haar dwaas- en stompzinnigheden.125 Die 
vriend was Ernst Jones, Trotters zwager en de eerste Freud-biograaf. Zij bespraken veel 
samen en koesterden het plan om een studie te schrijven over de ziekten der beschaving en 
de meest veelbelovende remedies – die op heldere biologische en psychologische principes 
gebaseerd zouden moeten zijn. Het bleef bij een plan. Volgens diezelfde Jones begon Trotter 
in 1904 zijn ‘kudde-instinct’ uit te werken, in hetzelfde jaar dat de British Sociological 
Society werd opgericht. Al een jaar later presenteerde Trotter zijn ideeën op een van de 
eerste vergaderingen. Die visie ging goed samen met gelijksoortige ideeën van andere deel-
nemers uit aanpalende onderzoeksterreinen. Toen de Sociological Review in 1908 werd 
opgericht, verschenen Trotters bijdragen in de eerste nummers; later werden die bijeen-
gebracht in zijn kuddeboek. Reba Soffer, die de revolutie in de sociale wetenschappen in de 
periode 1870-1914 behandelt, schrijft dat Trotters weduwe wist te melden dat hij ‘zijn essays 
over de kudde diep in de nacht schreef na uitputtende dagen in de chirurgie – uit sociaal 
verantwoordelijkheidsgevoel’. Het zou me niet verbazen als zijn geprikkeldheid in denken – 
zo mogen we het voorgaande toch wel omschrijven – mede werd veroorzaakt door restanten 
van de longfibrose; benauwdheid levert een geïrriteerde geest op. Des te opmerkelijker wat 
Trotter naast zijn dagelijks werk aan maatschappelijke bijdragen wist te leveren; zijn 
plichtsgevoel moet groots en meeslepend zijn geweest. Het doet ook denken aan de altijd 
zieke Darwin die desondanks een grote ‘productie’ kende, of, wat minder bekend, Canetti’s 
broer Georges met zijn eeuwige longproblemen en desondanks imposante publicatielijst – 
plus dagelijks artsenwerk. 
 

‘Vernunft regiert die Welt’ en dus ook de wereldgeschiedenis, althans volgens Hegel in zijn 
Philosophie der Weltgeschichte. Dat is volstrekt het tegenovergestelde van Trotters idee. Een 
‘trotter’ is een draver – bedenkelijk woordgrapje126 – maar voor Hegel zou hij ongetwijfeld 
een dóórdraver zijn, gezien zijn conclusie tegen het einde van het boek over de instabiliteit 

                                                 
124 v.Ginneken haalt die gegevens uit het levensbericht van T.R. Elliot in de Royal Society berichten 1939-41. 
125 ‘the most extreme and even bloodthirsty revolutionary in thought and phantasy that one could imagine, 
though there never was any likelihood of this being expressed outwardly’. Geciteerd uit E. Jones’ Free 
associations – Memories of a psycho-analist (1959), p. 101. Trotter heeft zo bezien wel wat van de uitersten in 
persoon en opvattingen als Nietzsche. Hetzelfde citaat is dan ook te vinden bij R. Robertson, ‘Canetti and 
Nietzsche’, in: D. Lorenz, A Companion tot the Works of EC., p. 209. 
126 ‘Die Namenwitzen sind die schlechtesten’ zou Heine gezegd hebben. 
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van de beschaving, lijkend op Le Bons cyclische ondergangsideeën: ‘Als we ons beeld 
beperken tot de historische tijdschaal en alleen de menselijke geschiedenis bekijken, lijken 
we bijna gedwongen de vreselijke hypothese te accepteren dat in de hele structuur en het 
hele wezen van alle menselijke opbouwende sociale prestaties een element van dood is 
belichaamd, dat er geen vooruitgangsimpuls is maar het meeste uitgeput raakt, dat het 
intellect niet voor permanente verdediging tegen een krachtig barbarisme kan zorgen, dat 
sociale complexiteit noodzakelijk zwakker is dan sociale eenvoud, en dat zuiverheid van 
morele kwaliteit op lange termijn moet zwichten voor het primitieve en minderwaardige’.127 
Hegels even optimistische als pedante ‘die Weltgeschichte ist der Fortschritt des Geistes im 
Bewußtsein der Freiheit’ detoneert hier nogal mee; het Engelse en het Duitse denken lijken 
even van plaats te hebben gewisseld. 
 

‘Er zijn weinig goede portretten van Trotter, meestal 
postuum,  stoffig en  levenloos. Dit hier  is een beetje 
anders dan de andere, want het  is een klein zilveren 
reliëf  van  de  heer  Paget.  Ik  kijk  met  een 
ongemakkelijk gevoel van oneerbiedigheid naar deze 
foto omdat  ik me een gelegenheid herinner  toen op 
een  vergadering  van de  raad  van de Vereniging  van 
Chirurgen,  Trotter  een  voorgestelde  demonstratie 
afdeed  door  eenvoudig  te  zeggen  “plaatjes  zijn 
plaatsvervangers  voor  ideeën”. Deze medaille  is  het 
beste portret van Trotter dat ik ken, en is geslagen op 
verzoek van het Trotter Herdenkings Fonds. Het is de 
eerste  chirurgische  prijs  die  een  jonge  student  kan 
winnen  in  ons  ziekenhuis,  ze  wordt  gegeven  voor 
klinische  chirurgie. Wij  zijn  er  zeker  van  dat  dit  de 
herdenking  is  die  hij  zelf  zou  hebben  gekozen;  we 
hopen    dat  het  geen  substituut  voor  ideeën  is, we 
proberen ze ermee te belonen.’ 

Julian Taylor in ‘Wilfred Trotter’ (1948)
128

      2007‐uitgave ↑ 
                   
 

 

‘Umntu ngumntu mgabantu’  
‘Een mens is een mens door andere mensen’ 
(André Brink in De Groene van 15 aug. 2008) 

                                                 
127 ‘If we limit our view to the historical scale of time and the exclusively human outlook, we seem almost 
forced to accept the dreadful hypothesis that in the very structure and substance of all human constructive 
social efforts there is embodied a principle of death, that there is no progressive impulse but must become 
fatigued, that the intellect can provide no permanent defence against a vigorous barbarism, that social 
complexity is necessarily weaker than social simplicity, and that fineness of moral fibre must in the long run 
succumb to the primitive and coarse’. W. Trotter, The instinct of the herd in peace and war, (T. Fisher Unwin 
Ltd, London 1924, 264 pp.) p. 242. Misschien dat Le Bon het bevestigd zou hebben, had hij het gelezen. 
128 Presidential Address given at the meeting of the Surgical Section of The Royal Society of Medicine on 3rd 
November, 1948 (pp. 144-159) by Julian Taylor, C.B.E., M.S., F.R.C.S., Surgeon to University College 
Hospital, via:   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2238308/pdf/annrcse00021-0022.pdf/?tool=pmcentrez   
‘There are few good portraits of Trotter, they are mostly posthumous, clayey, and without life. This that I show 
you is a little different from the others for it is a small silver relief by Mr. Paget. It is with an uncomfortable 
sense of impiety that I look at this photograph because I remember an occasion when at a meeting of the 
council of the Association of Surgeons, Trotter disposed of a suggested demonstration by saying simply “Slides 
are substitutes for ideas.” This medal is the best portrait of Trotter that I know, and was struck at the wish of the 
Trotter Memorial Fund. It is the first surgical award that a new student may gain in our hospital, it is given for 
clinical surgery. We are sure that this is the commemoration that he would have chosen for himself, we hope it 
is not a substitute for ideas, we try to make it a reward for them.’ (p. 159). 
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Trotters herd-studie129 bestaat uit drie hoofdstukken en een naschrift: ‘Herd instinct and its 
bearing on the psychology of civilized man’ [1908], ‘Sociological applications of the 
psychology of herd instinct’ [1909], ‘Speculations upon the human mind in 1915’, en 
‘Postscript of 1919’. Het is duidelijk niet dankzij oorlogservaringen – zelfs niet de Frans-
Duitse want die was twee jaar voor zijn geboorte – dat Trotter aan zijn studie begon, zoals 
nogal eens het geval is bij (vroege) massa-auteurs. Maar de Great War ‘bewees’ achteraf wel 
zijn theorieën en opvattingen, die hij dan ook in het Postscript verder uitwerkte.   

Gregarious(ness)130 is zijn centrale, allesbindende thema dat voortvloeit uit het 
kudde-instinct – wat trouwens ook andersom geformuleerd kan worden. Hij analyseert dat 
vooral op basis van biologische en prehistorische, vroeg-antropologische uitgangspunten, 
met sociale en psychologische conclusies doorgetrokken naar de twintigste-eeuwse cultuur. 
Dus hij redeneert ongenoemd met een scheut Nietzsche terwijl zijn schrijftrant in soberheid, 
redeneertrant, logica en onvermijdelijke conclusies nog wel eens doet denken aan Darwin – 
én het werk vertoont een opvallende overeenkomst met Canetti’s latere aanpak van de 
massa, al heeft hij nooit iets over Trotter gezegd of geschreven. Ook is er reden om aan te 
nemen dat Trotters ideeën een aanzienlijke maar niet (h)erkende invloed hebben gehad op 
Freud en op de psychoanalyse.131 Afgezien van het verhalend werk van de Schot Mackay 
was Trotter de eerste Engelsman die de massa trachtte te analyseren – historisch gezien 
betrekkelijk laat dus. Gespeeld bescheiden of zichzelf indekkend tegen kritiek zegt Trotter 
aan het slot van zijn voorwoord bij de tweede editie van 1919: ‘Dit boek houdt zich 
uitsluitend bezig met het onderzoek naar de oorsprong van de dingen, is zogeheten 
speculatief in methoden en conclusies, en is geheel zonder aanspraak advies te geven over 
beleid in bepaalde zaken’.132 Maar hij zal toch beslist meer bedoeld en gewild hebben dan 
intellectuele spielerei of vrijblijvende maatschappijanalyse, want dan had hij net zo goed in 
z’n bed kunnen kruipen na zware operatiedagen, in plaats van dit boek ’s nachts te schrijven. 
Bescheidenheid om zijn vingers niet te branden – zou het daarop neerkomen? Al met al blijft 
het een merkwaardig idee dat iemand dagelijks met lichamen en lichaamsdelen in de weer is 
en onderwijl aan de massa denkt. 
 De mens is een sociaal dier, ‘since man as a solitary animal is unknown to us’ (p. 12) 
is zijn sociale uitgangspunt. Zoals Kafka tien jaar later aan Max Brod schreef over de morele 
kant: ‘Wat de organische geslotenheid van het individu in moreel opzicht betreft, de 
oorzaken daarvan zijn naar mijn ervaring nog erger; die geslotenheid voedt zich in moreel 
opzicht voor het grootste deel louter met geestelijke beperkingen – klaarblijkelijk zijn alle 
mensen toch sociaal’.133 In Trotters boek zijn – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sighele’s 
studie – behalve in het eerste hoofdstuk nauwelijks of geen noten, literatuurverwijzingen, 
citaten of namen van gelijk- of andersdenkende auteurs te vinden. Een behoorlijk autonome, 

                                                 
129 Gebruikgemaakt van de 9th Impression van April 1924; First publ. Febr. 1916, 2nd & 3th Impr. 1917, 
Second edition 1919, met vervolgens jaarlijkse herdruk, tot 1924. 
130 Lastig in één woord te vertalen: gregarious(ness/ly) = in kudde(n)/kolonie(s) levend; in trossen/bossen 
groeiend; kudde; van gezelschap/groepsleven houdend, sociabel; gregarious animal – kuddedier; gregarious 
behaviour – groepsgedrag. 
131 ‘There is reason to think that Trotter’s ideas had notable but unrecognized influence on at least one great 
school of thought. That is to say on Freud and psychoanalysis’. Van Ginneken, Mass movements, p. 68 (mijn 
curs.). Trotter, Freud en diens biograaf Jones kenden elkaar via mondelinge en schriftelijke uitwisseling van 
ideeën en natuurlijk via hun publicaties. 
132 ‘This book is concerned wholly with the examination of principles, is professedly speculative in methods 
and conclusions, and is quite without pretensions to advise upon the conduct of affairs’. Instincts, p. 8. 
133 Geestelijke beperkingen die de moraal voeden; Trotter had het geschreven kunnen hebben. Franz 
Kafka/Max Brod, Een vriendschap in brieven (vert.: Willem van Toorn) Arbeiderspers, Amsterdam 1993, p. 
268 (23 december 1918). 
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of, zo men wil, eigengereide studie dus.134 Trotter was medicus, anatoom, (neuro)chirurg en 
later kankerexpert (hoofd en nek). Dat hij primair de biologische invalshoek hanteerde voor 
zijn massa-analyses, ligt dan in de lijn der verwachtingen. Het is bij dit ene boek over de 
massa gebleven. Vermoedelijk is dat aan zijn drukke medische bezigheden toe te schrijven 
en aan het feit dat hij uitgepraat was: hij had kennelijk gezegd wat hij zeggen wilde over de 
massa. Publicistisch was hij verder niet zo actief: zijn Collected Papers uit 1941 betreffen 
het medisch terrein en beslaan nog geen tweehonderd bladzijden. In wezen gaat Trotter in 
zijn Instincts, net als Canetti in M&M, vaak terug tot het voorwetenschappelijke denken met 
zijn zoeken naar biologische wortels – die voor hem, en voor Canetti, tegelijk iets vanzelf-
sprekends hebben.135 Zo’n denkwijze loopt het risico ‘moderne’ kennis uit te schakelen of te 
veronachtzamen en speculatief denken in te voeren. Per definitie betreft het inzichten over de 
duistere pre- en protohistorie van de mens(heid), een tijdspanne waar ook Nietzsche graag 

                                                 
134 Namen waarnaar kort wordt verwezen: Bethe, Beer, Uexküll, Nuel (als auteurs die zich verzetten tegen 
antropomorfisme in de psychologie); Karl Pearson die wees op het minder opvallende biologische belang van 
gregariousness: hij [Pearson] constateerde het ontbreken hiervan bij Haeckel, Spencer en Huxley; socioloog 
Lester Ward (‘Pure sociology’) wordt doorgenomen, verder werk van Boris Sidis over ‘The Psychology of 
Suggestion’, en natuurlijk wordt Le Bon even genoemd ‘in which are formulated many generalizations’.  
135 Zijn mogelijke invloed op Canetti’s denken is op ten minste vijftig plaatsen in Instincts aan te wijzen; een 
overeenkomst in denken dus, wat niet hoeft te betekenen dat Canetti zijn ideeën dus van Trotter had. Enkele 
voorbeelden ter adstructie, uit de eerste honderd pagina’s van het boek:  
p. 18: over de parallelle biologische ontwikkeling van eencellig naar meercellig, en van solitair naar sociaal.  
p. 21: er is al eerder opgemerkt dat een ongedifferentieerde horde eerder dan de familie moet worden 
beschouwd als de primitieve basis van de menselijke samenleving. 
p. 29: homogeniteit als kardinale kwaliteit van de kudde, wat het jagende groepsdier (wolven) extra kracht 
geeft tegenover de buit en veel meer bescherming biedt tegen alarmsituaties dan een individueel dier van de 
groep heeft.  
p. 30: de impuls om in de kudde te zijn en er altijd in te blijven heeft het sterkste instinctieve gewicht. 
p. 33: de mens is daarom niet maar af en toe suggestibel, niet voornamelijk bij paniek en in massa’s, maar 
altijd, overal, en onder alle omstandigheden. 
p. 34: het zou onbelangrijk zijn of ervaring deze opvattingen al dan niet zouden bevestigen, want die zouden 
onvergelijkbaar minder gewicht hebben dan de stem van de kudde. 
p. 40: dus geweten en schuld- en plichtsgevoelens zijn typisch eigenschappen die het kuddedier bezit. 
p. 48: bij het sociale dier dat wordt beheerst door kudde-instinct is het niet de feitelijke daad die instinctief 
wordt gedaan, maar het bevel om het te doen wordt instinctief gehoorzaamd.  
p. 49: het jong/kind ontvangt van de kudde de doctrines. 
p. 55: het is dit bezit van de macht om de nationale opinie te sturen door een klasse die in wezen betrekkelijk 
ongevoelig is voor nieuwe combinaties van ervaringen – dit gaat vroeg of laat voor rampen zorgen. Het conflict 
tussen kudde suggestie en ervaring. [Centrale thema tot dan; vijf jaar voor WO I opgeschreven].  
p. 56: het ‘standaardtype’, mentaal stabiel, herinnert aan het feit dat hoe ‘normaal’ het type ook mag zijn, het is 
er een dat ruim tekortschiet ten opzichte van de mogelijkheden van de menselijke geest. Afgelopen twee 
decennia gaven als opvallendste gegeven de geboorte van de wetenschap van de abnormale psychologie.   
p. 65: vergelijk de flexibiliteit van eencellige organismen die ons aanvallen sinds onheuglijke tijden en onze 
star gefixeerde reacties daarop.  
p. 77: benadrukking dat biologische benadering uitgangspunt van dit essay is; Freud als geniaal gewaardeerd 
maar er zit een zekere ongevoeligheid in zijn greep op de feiten en zelfs een spoor van benepenheid in zijn 
visie.  
p. 91: onderzoek naar verzet dat de zich ontwikkelende geest ontmoet is een zaak van het grootste belang. Nu 
zijn die onderzoeken nog producten van angsten, vooroordelen en onderdrukte instinctieve impulsen, 
geconsolideerd door ontkenning, indolentie en groepsgewoonten. 
p. 97: om indirectheid van reacties voor verzwakking van de impuls aan te zien is een fundamentele fout 
waaraan alle onderzoek naar de psychologie van het instinct lijdt.  
p. 99: een voorbeeld van een instinctieve reactie die onvoordelig is voor de overleving van het individu en 
alleen zijn overleving als lid van een kudde begunstigt; kuddedieren hebben andere karaktertrekken dan 
solitaire dieren [centraal thema, omdat de mens alle kenmerken daarvan heeft en niet solitair kan bestaan].   
p. 100: het is moeilijk de historische gegevens naast de biologische principes te zetten vanwege het verschil in 
tijdschalen waarop deze twee kennisdisciplines functioneren (dit lijkt ook in M&M wel eens een probleem). 
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naar teruggrijpt.136 Daar staat tegenover dat een discipline als sociobiologie in Trotters tijd 
hoogstens in primitieve vorm bestond en tegenwoordig hoogtij viert; zijn onderzoek heeft 
dus ook iets voorlijks.137  

In hoofdstuk I is hier een wat cryptische mijmering aangehaald uit Het Martyrium: 
‘Van die veel diepere en meest wezenlijke stuwkracht van de geschiedenis, de drang van de 
mensen om in een hoger soort dier, in de massa, op te gaan en zich daarin zo volledig te 
verliezen dat het is alsof er nooit één afzonderlijk mens bestaan heeft,– daarvan vermoedden 
ze niets. Want ze waren ontwikkelde lieden en ontwikkeling is de verdedigingsgordel van 
het individu tegen de massa in hemzelf’. Dit wordt ineens helderder als blijkt dat de eerste 
zin het omgekeerde verwoordt van Trotters uitgangspunten. Of beter gezegd: hij gaat er 
vanuit dat alle sociale gedrag en denken juist uit de massa, de kudde, voortkomt – en dan is 
het streven naar een opgaan in de massa plausibel, als een oerdrift naar oervormen. En dat 
van die verdedigingsgordel van ontwikkelde lieden zal Trotter zeker niet ontkend hebben, 
was het hem gevraagd, want het komt erg dicht bij zijn overtuigingen. Wat waren die 
inzichten dan eigenlijk? 

 
    ‘Geen herder en een kudde! Ieder wil hetzelfde, iedereen is gelijk:  

wie anders voelt, gaat vrijwillig het gekkenhuis in’. 
(Nietzsche, Voorrede Zarathustra) 

 

Als er al sprake is van instincten bij de mens,138 worden er gebruikelijk drie genoemd: 
zelfbehoud, eten (voeding) en seks (voortplanting). Gezien het mensengedrag moet er nog 
een vierde, essentieel instinct zijn volgens Trotter: gregarious(ness), groepsgedrag.139 In Het 
Martyrium mijmert Georges Kien overigens over hetzelfde, maar dan spiegelbeeldig: ‘De 
zogenaamde strijd om het bestaan voeren wij, niet minder dan uit honger en om liefde, om 
de vernietiging van de massa in ons’. (EC-W, I, 449) Vervolgens begint Trotter met wat hij de 
X-factor noemt, helemaal aan de basis: ‘the passage from the unicellular to the multicellular, 
and from the solitary to the social.’ In M&M is dit met name in de ‘onzichtbare massa’s’ 
terug te vinden. Een gangbaar idee was ook, aldus Trotter, om het sociale instinct als een 
betrekkelijk late ontwikkeling te zien: familie was dan de primitieve eenheid, daaruit 
ontwikkelde zich de stam en door verspreiding van familiegevoelens over de stam ontstond 
het sociale instinct. Op die theorie kwam kritiek, eerst van sociologen en antropologen, later 
van psychologen. Nu, begin twintigste eeuw dus, neemt men aan dat eerder een ongediffe-
rentieerde horde dan de familie moet worden beschouwd als de primitieve basis van de 
menselijke samenleving.140 En dat, die horde, is weer de meute die we in M&M tegenkomen 
– in wezen de oudste massavorm. Of daarin familiebanden een rol speelden, daarover maakt 
Canetti zich niet zo druk. Familie respectievelijk opvoeden wordt bij hem in een heel andere 
context verwerkt, die eerder met macht dan met massa van doen heeft. 

Gregarious(ness), offensief of defensief, is af te leiden van diergedrag waarbij, als 
voorbeelden, de hond voor het eerste en het schaap voor het tweede staat. Er zijn volgens 
Trotter al afgeleide studies over gregariousness bij de mens, vooral in de massa, maar daarin 
wordt dit beschouwd als iets dat tijdelijk is toegevoegd aan de mogelijkheden van het 

                                                 
136 Zie hiervoor ook het hoofdstuk over verwandlung en het hoofdstuk ‘Gods hartslag in ons: de angst’.  
137 Zij het dat het niet uniek was, want bijvoorbeeld Engels en ook Freud verdiepten zich, evenzo speculatief, in 
de oeroude bronnen van de mens. 
138 ‘it was once more discovered that man escaped and must always escape any complete generalization by 
science.’ (p. 17). 
139 ‘we may look to it for the definition of the unknown “X” which might account for the complexity of human 
behaviour.’ (p. 18). 
140 ‘an undifferentiated horde rather than the family must be regarded as the primitive basis of human society.’ 
(p. 21). 
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geïsoleerde individu. (p. 28). Daarmee is het vooral bekeken als het vormende geheel van de 
gregarious overerving van de mens, terwijl de overweging van de mogelijkheid dat die 
erfenis even belangrijke consequenties voor het individu zou kunnen hebben, betrekkelijk 
verwaarloosd is. (p. 29) En daar draait het boek, Trotters thesen, in feite om: (de macht van) 
de massa in het individu. Ook Canetti’s probleem. Daarop doorredenerend kan dit enigma in 
een hoog abstractie- en speculatieniveau ontaarden, maar Trotter – en ook Canetti en 
Nietzsche trouwens – gaat er nogal praktisch mee om. Homogeniteit ziet Trotter als de 
essentiële kwaliteit van de kudde; gezamenlijk jagen als offensief en gezamenlijke alertheid 
als defensief kuddegedrag. Leiderschap hoeft daarbij niet zo van belang te zijn en het dier 
dat teveel van normaal gedrag afwijkt zal zeker niet als leider gevolgd worden. Wie zich 
tegen de stem van de kudde verzet, zal door natuurlijke selectie verdwijnen: de wolf in z’n 
eentje zal verhongeren en het schaap in z’n eentje zal opgegeten worden. Dan volgt samen-
gevat wat een halve eeuw later een duidelijke Canetti-these zal worden: Wederom zal het 
individu niet alleen reageren op de impulsen vanuit de kudde maar hij zal de kudde 
behandelen als zijn normale omgeving. De impuls om in de kudde te zijn en er altijd in te 
blijven zal het zwaarste instinctieve gewicht hebben. Tegen alles wat ertoe neigt hem van 
zijn soortgenoten weg te houden, zal hij zich, zodra dit als zodanig merkbaar wordt, sterk 
verzetten.141 Dus behalve dat het individu in de massa wil blijven, wil de massa zelf vooral 
ook massa blijven – het lijkt een centrifugale aantrekkingskracht van adhesie en cohesie.  

 Gelijkheid en dichtheid worden zo als twee belangrijke essenties genoemd; dat is al 
de helft van de vier kenmerken die Canetti de massa toeschrijft (groei en richting zijn de 
twee andere). Via enkele gevoeligheden – als warmte en koude en de reacties daarop en 
associaties daarmee, respectievelijk in de kudde en alleenstaand – wandelt Trotter als 
vanzelfsprekend van de dieren- naar de mensenwereld en doet twee constateringen die bij 
Canetti instemming en verdere uitwerking hebben opgeleverd. Want naar aanleiding van het 
verlangen naar identificatie met de kudde in kwesties van meningen en oordelen merkt 
Trotter op dat we hierin de biologische verklaring vinden van de onuitroeibare impuls die het 
mensdom altijd heeft gehanteerd met betrekking tot scheiding in klassen. Ieder van ons is in 
zijn opvattingen en gedrag, in kwesties van kleding, amusement, geloof en politiek 
genoodzaakt de steun van een klasse te krijgen, van een kudde binnen de kudde.142 Een 
vaststelling die een eeuw later weinig geldigheid heeft verloren, ook al zijn westerse 
individuen en samenlevingen opener, meer geseculariseerd en sociaal mobieler geworden. 
Gevoeligheid voor gedrag van ‘de kudde’ wordt door Trotter geassocieerd met de 
suggestibiliteit van het kuddedier, en dus niet specifiek met de mens. Verstrekkende 
conclusie, simpel verwoord tussen de andere even pretentie- als illusieloze zinnen: De mens 
is daarom dus niet bij vlagen suggestibel, niet voornamelijk bij paniek en in massa’s, onder 
hypnose enzovoort, maar altijd, overal en onder alle omstandigheden.143  
                                                 
141 ‘Again, not only will the individual be responsive to impulses coming from the herd, but he will treat the 
herd as his normal environment. The impulse to be in and always to remain with the herd will have the 
strongest instinctive weight. Anything which tends to separate him from his fellows, as soon as it becomes 
perceptible as such, will be strongly resisted.’ (p. 30)  
Bedenk ook dat eenzame opsluiting nog steeds tot de zwaarste straffen behoort die mensen elkaar kunnen 
opleggen. Het voert wat ver om op kuddedomesticatieonderzoek in te gaan, maar of bv. cultuuurvluchtende 
kuddedieren als paarden problemen hebben met alleenzijn, is bij mijn weten geen uitgemaakte zaak; 
domesticatie kan (de psyche van) dieren veranderen.   
142 ‘the desire for identifications with the herd in matters of opinion’: ‘Here we find the biological explanation 
of the ineradica-ble impulse mankind has always played towards segregation in classes. Each one of us in his 
opinions and his conduct, in mat-ters of dress, amusement, religion, and politics, is compelled to obtain the 
support of a class, of a herd within the herd.’ (p. 32). 
143 ‘Man is not, therefore, suggestible by fits and starts, not merely in panics and in mobs, under hypnosis, and 
so forth, but always, everywhere, and under any circumstances.’ (p. 33, mijn curs.). 
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Een volstrekt ander uitgangspunt dan van Le Bon c.s. die vooral wilden weten in hoeverre de 
mens onder bepaalde omstandigheden, i.c. in de massa, gevoelig is voor suggestie.   

Vervolgens lezen we bij Trotter de indirecte verklaring waarom Canetti weinig hecht 
aan begrippen als ‘feiten’, ‘waarheid’ of ‘wetenschappelijk denken’.144 Het zou namelijk 
irrelevant zijn als ervaring de opvattingen over al dan niet accumulatie van kudde-suggestie, 
fixatie van ideeën en dergelijke zou bevestigen of niet, want dat zou onvergelijkelijk minder 
gewicht hebben dan de stem van de kudde.145 De Australische aboriginals worden 
opgetrommeld als voorbeeld van de kracht van ‘tribal suggestion’146 en het voor ons soms 
onlogische in hun gedrag, maar ‘in meer beschaafde landen worden klaarblijkelijke gevallen 
van schadelijkheid van de heersende verplichtingen geacht niet inconsistent te zijn met de 
goedheid ervan’.147 Nee, het is wel duidelijk dat we van ervaring niet zoveel leren – Canetti 
zal het hem nazeggen: ‘Ervaring, dat bewijst de hele geschiedenis van de mens, stuit op 
verzet omdat het onveranderlijk oog in oog komt te staan met beslissingen die zijn gebaseerd 
op instinctief geloof, en nergens is dit feit duidelijker te zien dan in de manier waarop de 
vooruitgang van de wetenschap is gegaan’.148 Tegenwoordig, begin twintigste eeuw dus 
(maar evenzo begin eenentwintigste eeuw), zijn zaken van nationale defensie, van politiek en 
van religie nog te belangrijk voor kennis en wetenschap en blijven onderwerpen van zeker-
heid, dat wil zeggen: daarin geven we nog steeds de voorkeur aan de troost en bemoediging 
van instinctief geloof, omdat we niet goed geleerd hebben de capaciteit van het voorspellen 
op waarde te schatten, aldus Trotter. De overtuigingen van de mens zijn dan ook voor een 
aanzienlijk deel niet rationeel.  

 

Kijken we naar de mentale bagage van de gemiddelde mens, dan zien we dat deze gevormd 
wordt door een groot aantal nauwkeurige oordelen over gevarieerde, gecompliceerde en 
moeilijke onderwerpen. Hij heeft, kort gezegd, overal een mening over en weet wat is 
toegestaan in de kunst, wat bevredigend is in de literatuur en hoopvol in de wetenschap. (p. 
36)149 Natuurlijk zijn de meeste van die opvattingen zonder een rationele basis – een mens 
kan niet alles weten. Als er werkelijk een rationele methode zou worden toegepast kan hij 
weten dat er maar één passende houding is: die van uitgesteld oordeel. Waar moeilijk mee te 
leven is in een wereld die permanent om beslissingen vraagt. Alles overwegende kunnen we 
                                                 
144 Door Weyns helder toegelicht in Het geval Canetti, pp. 153-165. 
145 ‘It would be immaterial if experience confirmed these believes [over al dan niet accumulatie van kudde-
suggestie, fixatie van opvattingen e.d.] or not, because it would have incomparably less weight than the voice 
of the herd’. (p. 34, mijn curs.). 
146 De suggestie die van (leden van) een stam kan uitgaan, al dan niet via sjamaan of medicijnman. De 
regenmaker danst net zolang tot het gaat regenen – waarmee zijn functie, en zijn gelijk, is bevestigd. In M&M 
is het ook terug te vinden in bijvoorbeeld de voorgevoelens (aanzetten tot verwandlung) van de Bosjesman die 
ongezien weet dat zijn vader eraan komt omdat hij de plek van diens oude wond op zijn eigen lichaam voelt. Er 
zijn meerdere van dergelijke voorbeelden, ook m.b.t. dieren, ‘waarbij het ene lichaam aan het andere wordt 
gelijkgesteld’. (M&M, p. 385) Met als meest essentiële conclusie: ‘Het is mogelijk dat zij vermogens hebben 
ontwikkeld en in hun dagelijks leven toepassen die wij hebben verloren’. (M&M, p. 384).  
147 ‘in more civilized countries apparent instances of malignity in the reigning duty, are not found to be 
inconsistent with his benevolence’. Wat te denken van de Japanse kamikaze (= goddelijke wind), waarvan nog 
niet zo heel lang bekend is dat het de mensen persoonlijk duidelijk niet aantrok, in groepsverband (i.c. als 
groepsverplichting) wel. En hoeveel moeite kostte de afschaffing van het Chinese vrouwenvoeten-inbinden, of 
tegenwoordig die van m.n. Afrikaanse vrouwenbesnijdenis, vooral door vrouwen in stand gehouden (conform 
Canetti’s theorieën over het ontladen, het doorgeven van zelf ervaren angels). 
148 ‘Experience, as is shown by the whole history of man, is met by resistance because it invariably encounters 
decisions based upon instinctive belief, and nowhere is this fact more clearly to be seen than in the way in 
which the progress of science has been made’. (p. 35). Twee willekeurige maar typerende voorbeelden: Ignaz 
Semmelweis (1818-1865) met zijn hygiëneleer en Alfred Wegener (1880-1930) met zijn continententheorie 
werden voor gek versleten, ondanks hun bewijzen.  
149 Welke Nederlandse dichter zei het ook alweer beknopter: ‘Iedereen heeft een mening alsof het niks kost’.  
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dus zeggen dat dit op grote schaal aanvaarden van niet rationeel geloof als normaal gezien 
moet worden. En dat een betrokkene een redelijke kijk op een zaak heeft en de tegenstander 
per definitie onredelijk is heeft niet van doen met logica maar is het gevolg van de 
fundamentele vooronderstellingen dat de tegenstander vijandig is, en deze onderstellingen 
zijn afgeleid van de kudde-suggestie.150 Datzelfde zien we ook bij rationalisering van allerlei 
gedrag en opvattingen, als bijvoorbeeld de westerse dame met oorringen die meesmuilend 
doet over de negerin met ringen door de neus, of de Engelsman met zijn hoge hoed die lacht 
om de verentooi van de Indiaan.151 Die rationalisering, zo vervolgt Trotter, geldt ook en 
vooral voor pseudowetenschappen als politieke economie en ethiek. Beide halen acroba-
tische toeren uit in het zicht van elke belangrijke variatie in kuddegeloof. Dan volgt de 
waarschuwing van de (medische) wetenschapper: ‘Om een houding in stand te houden van 
de geest die in elk opzicht wetenschappelijk genoemd kan worden is het van kardinaal 
belang te erkennen dat geloof van verklaringen die zijn goedgekeurd door de kudde een 
normaal mechanisme van de menselijke geest is, en gecontinueerd wordt, hoeveel zulke 
verklaringen ook worden weerlegd door bewijs, dat rede geen geloof tegen de kudde-
suggestie kan afdwingen, en tenslotte dat volstrekt verkeerde opvattingen volgens de bezitter 
daarvan alle kenmerken heeft van rationeel te controleren waarheid, en gerechtvaardigd kan 
worden door secundaire processen van rationalisering die het onmogelijk maken de 
argumenten direct te weerleggen’.152 Maar laten we niet overdrijven: verifieerbare waar-
heden kunnen de potentie van kuddesuggestie hebben, zodat de suggestibiliteit van de mens 
niet noodzakelijk of per definitie tegen de vooruitgang van kennis ingaat. Waarop dan het 
heldere voorbeeld volgt van de student biologie voor wie de principes van het darwinisme de 
kracht van kuddesuggestie hebben omdat zij worden gekoesterd door de klasse die hij het 
meeste respecteert, waarmee hij het meeste in contact is en derhalve de klasse die 
suggestieve macht over hem uitoefent.153 Gevoeligheid voor de kudde is hier bekeken in 
relatie tot de effecten op het intellectuele proces – maar even zo belangrijke effecten zijn te 
traceren in de gevoelens. Iets doen namelijk dat de afkeuring van de kudde, de groep, 
oproept zal het individu hetzelfde uitgesproken gevoel van onbehagen geven dat feitelijk 
fysieke afscheiding of afzondering zou geven. Als hij daarentegen doet wat de kudde zal 
goedkeuren zal dit hem een gevoel van juistheid en rechtvaardigheid geven – en een stimulus 
die de fysieke aanwezigheid in de kudde zou begeleiden en beantwoorden aan haar 
mandaten. Conclusie: ‘Conscience, then, and the feelings of guilt and of duty are the peculiar 

                                                 
150 ‘The difference is due rather to the fundamental assumptions of the antagonists being hostile, and these 
assumptions are derived from herd suggestion’. (p. 37) Van de Sande wijst hier ook nadrukkelijk op. Overigens 
is ‘suggestion’ ook aansporing. 
151 Trotter had hiervoor de hulp kunnen inroepen van Thorstein Veblen (1857-1929) en diens prachtige studie 
over conspicious consumption, het nog steeds gelezen The theory of the leisure class; an economic study of 
institutions (1899) – die de Amerikanen choqueerde en nog wel choqueert – en nauwelijks kunnen bevroeden 
dat een eeuw later tatoeages de normaalste zaak van de wereld zouden worden, niet voor de laatst overgebleven 
‘primitieve’ stammen maar voor de westerlingen. Een mode die werd toegestaan door de kudde. 
152 Hier deze lange zin geciteerd omdat het ook een eeuw later de kenmerken van de politiek-economische tijd 
goed omschrijft. 
‘To maintain an attitude of mind which could be called scientific in any complete sense, it is of cardinal 
importance to recognize that belief of affirmations sanctioned by the herd is a normal mechanism of the human 
mind, and goes on however much such affirmations may be opposed by evidence, that reason cannot enforce 
belief against herd suggestion, and finally that totally false opinions may appear to the holder of them to 
possess all the characters of rationally verifiable truth, and may be justified by secondary processes of 
rationalization which it may be impossible directly to combat by argument’. (p. 39).   
153 ‘For example, to the student of biology the principles of Darwinism may acquire the force of herd 
suggestion through being held by the class which he most respects, is most in contact with and the class which 
has therefore acquired suggestionizing power with him’. (p. 39). 
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possessions of the gregarious animal’.154 Trotter noemt hem nergens en het is niet duidelijk 
of hij diens werk kende, maar Nietzsche weet dit een kwarteeuw eerder nóg compacter te 
formuleren in zijn fröhliche Wissenschaft: ‘Moralität ist Herden-Instinkt im Einzelnen’. 
Briljant verwoord denkwerk en in feite de samenvatting van Trotters hele studie, in zes 
woorden. 
 Niet veel later werkte Edward Bernays, de ‘vader van de public relations’, in de USA 
de inzichten van zijn oom Sigmund Freud, van Le Bon en van Trotter uit tot de concepten 
over propaganda en pr die tot op heden worden gehanteerd; manipulatie was zijn inziens 
nodig in een irrationele en gevaarlijke samenleving – hij is er heel oud mee geworden. 
 
 
Afsluitende blik op de massa  
 

‘Es ist vieles wahr in Masse und Macht, besonders Nebensächliches, das dir nicht 
wichtig war’.                (Aufzeichnungen 1973-1984 (1984), p. 113; EC-W, V, 353). 

 
Canetti zal van Trotter betrekkelijk veel inhoudelijke, van Sighele vooral formele en van Le 
Bon enige (onvermijdelijke) sociologische invloed hebben ondergaan, zoveel lijkt wel vast te 
stellen. Hij is het met de laatste in ieder geval impliciet oneens om het begrip ‘massa’ 
onbeperkt op te rekken en universeel te hanteren, maakt zijn geheel eigen indeling en neemt 
de verschillen tussen de soorten massa’s veel serieuzer dan zijn voorgangers. Canetti is het 
met Le Bon, ook weer impliciet, wél eens dat massagebeurtenissen de belangrijkste 
aangelegenheden van de moderne tijden zijn. Hij koppelt landen met ideologieën zoals Le 
Bon dit verband bijvoorbeeld legde via onderwijssystemen. Maar Canetti wil weten waarin 
inwoners van een land geloven als het specifiek nationale, waarbij ‘naties dus zo moeten 
worden bekeken alsof het religies zijn’. Nationale ideologieën ‘willen vergroting, en ze 
motiveren deze met vermeerdering’, een essentiële trek van wat de massa van binnenuit ook 
altijd wil. Onder andere deze inzichten bieden hem, en daarmee de lezer, de objectieverende 
en meerduidige analysemogelijkheden van de massa.  
 Le Bon is mede geïnspireerd door Herbert Spencer en diens overtuiging dat toename 
van schijnbare de afname van werkelijke vrijheid tot gevolg moet hebben. Dit betekent, 
aldus Le Bon, dat de regeringsmacht steeds maar groeit terwijl de burger almaar 
onbeduidender wordt, zoals hij aan het einde van zij betoog vaststelt.155 Deze opvattingen 
zijn niet bij Canetti te traceren. Diens teksten handelen meestal, als ze niet over de massa 
gaan, over het individu of over de verderfelijke of in ieder geval bedenkelijke kanten van de 
macht, niet over de vrijheid van de burger. Die hoort volstrekt vanzelfsprekend te zijn en in 
dat opzicht kent zijn denken eenzelfde hypothetische facet als wel bij zijn Chinese denken is 
te ontwaren;156 theorie, concept, lijkt boven praktijk, alledaagsheid te gaan. Dat is zowel 
oorzaak als gevolg van zijn veelal onthechte, apolitieke denken maar blijkt niet strijdig met 
zijn benadrukking van het concrete, nabije en individuele. 

                                                 
154 Daarna wil hij aan de hand van hond- en katgedrag nog toelichten dat het begin van geweten ontstaat in de 
kudde, niet bij solitaire wezens. Dat klinkt geloofwaardig, maar helemaal overtuigend? Interpretatie van 
hondengedrag is toch meestal projectie van onze mens-ideeën; de hond paste zich aan aan onze wensen en 
leerde ons gedrag te interpreteren. Hond- en katgedrag zijn wat dit betreft in hun verschillen inderdaad nog 
steeds verbazend. 
155 ‘Cette création incessante de lois et de règlements restrictifs entourant des formalités les plus  byzantines les 
moindres actes de la vie, a pour résultat fatal de rétrécir de plus en plus la sphère dans laquelle les citoyens 
peuvent se mouvoir librement. Victimes de cette illusion qu’en multipliant les lois l’égalité et la liberté se 
trouvent mieux assurées, les peuples acceptent chaque jour de plus pesantes entraves’. (Le Bon, Psychologie 
des foules, p. 122).  
156 Zie hoofdstuk VI. 
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 Vóór Canetti zagen alleen Sighele en Hitler duidelijk dat nationalisme het atavisme 
van de massa is,157 dus daarin komt Canetti meer overeen met Sighele dan met diens 
criminaliteitsopvattingen over de massa.158 Want daar moet hij niks van weten omdat hij de 
materie op een andere, vrijwel autonome manier benadert. Wat hij wel met Sighele gemeen 
heeft, is dat zijn massa’s veelal op zich staan en op zichzelf zijn aangewezen, dus niet als bij 
Le Bon een contrecoeur contrast vormen van en voor de elite. En natuurlijk is er Canetti’s 
erkenning van de massa die zich zonder leider uitstekend weet te redden, een inzicht dat ook 
bij Sighele wel terug te vinden is. Voortschrijdend inzicht en politieke (post)risorgimento 
ervaringen hebben Sighele zijn aanvankelijke pessimisme over de massa al snel doen 
wijzigen in een veel gunstiger kijk. Daarbij kwam hij onder andere tot de conclusies dat 
collectief heldendom wel kan bestaan maar collectieve meesterwerken in kunst of 
wetenschap niet,159 maar vooral de ontdekking van de gelijkheid in de massa scherpte zijn 
inzichten. Dat was een visie die Canetti feitelijk al vanaf het begin van zijn onderzoek 
koesterde, dus kan hij dat alleen maar met Sighele eens zijn geweest. 
 Trotter heeft Freud beïnvloed en Canetti moet gevoelig zijn geweest voor Trotters 
visie, terwijl hij die gevoeligheid juist niet had voor Freuds ideeën. Dit is met name te 
verklaren uit Trotters nadruk op de almachtige kudde en op het bijbehorende kudde-instinct 
of -gevoel: zijn begrip gregariousness. Dat is een factor die bewust en vooral onbewust 
bijzonder veel menselijk handelen stuurt; een basisgegeven dat niet nader kan en hoeft te 
worden geanalyseerd volgens Trotter: ‘het is van wezenlijk belang te erkennen dat in dit 
proces van rationalisering van instinctief geloof, het geloof de primaire zaak is, terwijl de 
verklaring, hoewel de oorzaak van het geloof maskerend (…) volstrekt secundair is’.160 
Freud trok zijn massa-analyse – die hij opent met een schets van Le Bons ‘Massenseele’161 
terwijl hij in het hoofdstuk ‘der Herdentrieb’ Trotters kudde-instinct162 bespreekt – steeds 
door naar oervader-ideeën waar Canetti weinig van moest hebben, want daarmee wordt via 
een archaïsche achterdeur de leider binnengehaald. Die is onontbeerlijk in Freuds concept, 
maar de leider is de macht, waarvan Canetti juist zo’n afkeer heeft. De massa, in casu de 
meute, is zijns inziens veel ouder, authentieker en eigenstandiger en kan wel naar 
verandering streven maar niet naar (geïnstitutionaliseerde) macht.   
 
Is er na deze hoofdstukken een afgerond beeld te krijgen van invloeden op Canetti en van de 
massa, van massaonderzoek? Het dialectisch antwoord daarop luidt: ja en nee. Nee, voor 
zover voortschrijdend onderzoek straks nieuwe antwoorden op oude en nieuwe vragen zal 
opleveren – onderzoek staat nooit stil en in zoverre zijn alle inzichten voorlopig. Nee, voor 
zover niet alle facetten van Canetti’s werk aan bod kunnen komen – en als een persoonlijker 
benadering wordt gehanteerd: in hoeverre kent een mens een ander en in hoeverre is een 
complex oeuvre in z’n geheel te fileren en expliciteren? Naast deze relativeringen is er ook 

                                                 
157 McClelland, The crowd and the mob, p. 306. 
158 Zij het dat Sighele’s titels ook de nodige verwarring hebben veroorzaakt, zoals hiervoor is opgemerkt. 
159 Waarbij hij het concept voor ogen moet hebben gehad, want de uitvoering was juist wel vaak een werk van 
de massa (denk aan piramides, Versailles e.t.q.). 
160 ‘It is of cardinal importance to recognize that in this process of rationalization of instinctive belief, it is the 
belief which is the primary thing, while the explanation, although masquerading as the cause of the belief…is 
entirely secondary’. (Geciteerd in Van Ginneken, Mass movements, nt. 57, p. 151). 
161 Dat hoofdstuk eindigt hij met: ‘Man gewinnt nicht den Eindruck, daß bei Le Bon die Rolle der Führer und 
die Betonung des Prestiges in richtigen Einklang mit der so glänzend vorgetragenen Schilderung der 
Massenseele gebracht worden ist’. (Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse in Gesammelte Werke 
XIII, Fischer, Frankfurt a. M. 1999 [1940], p. 87).  
162 Wat hij op eenzelfde manier afsluit als bij Le Bon: ‘Getrauen wir uns also, die Aussage Trotters, der Mensch 
sei ein Herdentier, dahin zu korrigieren, der Mensch sei vielmehr ein Hordentier, ein Einzelwesen einer von 
einem Oberhaupt angeführten Horde’. (Freud, Werke XIII, p. 135). 
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een volmondig ‘ja’-antwoord te geven op vragen over afgeronde beelden en inzichten met 
betrekking tot Canetti en de massa. Afgezien van massa-inzichten waartoe hij uit zichzelf 
toch wel zou zijn gekomen, inzichten die ieder die zich met de materie bezighoudt 
verworven zou hebben, is invloed van de drie uitvoeriger behandelde auteurs moeilijk te 
ontkennen, zoals dit met Marx ook het geval lijkt. Invloed van Le Bon dankzij de over-
donderende sociale aanwezigheid die hij de lezer voorschotelt – wat gevolgen voor het 
denken heeft, of men wil of niet. Invloed van Sighele vanuit diens juridische benadering 
(samen te vatten als differentiatie en onderscheid) die ook Canetti, die individualisering tot 
thema bij uitstek van zijn oeuvre maakt, niet onberoerd heeft gelaten. En tenslotte vooral de 
invloed van Trotter die de oeroude biologische wortels en daarmee de vanzelfsprekende en 
absolute groeps- en massadwang van de mens benadrukt – wat voor Canetti niet aan 
dovemansoren gericht is geweest. 

Voor wat betreft het massaonderzoek kan de tijd na 1960 als een keerpunt worden 
beschouwd. Niet alleen dankzij Massa & Macht maar ook dankzij voortschrijdend maat-
schappelijk en wetenschappelijk inzicht. De onderzoeker kwam in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw weifelend en struikelend uit zijn (zelden: haar) ivoren toren; Europa bleek 
niet meer het centrum van de wereld en van het denken; multidisciplinair onderzoek bracht 
lucide inzichten; evolutionair onderzoek verhelderde historische vergezichten; hersen-
onderzoek bracht zaken aan het licht die men voorheen hoogstens kon vermoeden; het taboe 
op de massa werd heel voorzichtig terzijde geschoven; uiterst praktisch onderzoek leverde 
instrumenten voor de beheersing van massa’s; afzijdigheid van de macht bracht rust in de 
massa en massa’s bleken zeer effectief zonder leider te kunnen opereren.   
 

En tot slot, nu we een halve eeuw voorbij de hier besproken periode zijn, en als bewijs dat 
massa’s steeds veranderen, kunnen leren en nieuwe vormen vinden, nog enkele nouveautés – 
waarvan Canetti niet meer heeft gehoord. Ze vloeien direct en indirect, als oorzaak en als 
gevolg, voort uit de werkelijk oeverloze massa’s enen en nullen in de binaire computer-
systemen – die kolossale digitale dubbelmassa’s. Daarnaast lijkt het voor de (typisch 
economische/financiële) massa’s vaak of de leider is vervangen door de prijs, het netwerk als 
nieuwe dictator optreedt en de ‘multitude as a client’ wordt gezien, terwijl de top-down 
structuur volledig is omgekeerd. ‘Zoals het hoort’, zou Canetti aan dit laatste hebben kunnen 
toevoegen. 

Flashmobs (open massa, snelle massa) kennen we sinds begin eenentwintigste eeuw: 
een grote groep mensen, veelal opgeroepen via de nieuwe communicatiemiddelen, komt op 
enig moment, dus plotseling, bijeen om iets weinig alledaags te doen, en valt daarna snel 
uiteen.163 Later kwamen er ook politieke bedoelingen bij en vervolgens wist de commercie 
zich ervan te bedienen. Het verschijnsel lijkt mede daardoor intussen over zijn hoogtepunt. 
Ook bestaat de carrotmob (zowel een open als een gestremde massa), een netwerk van 
consumenten die producten kopen van ondernemingen die de meest sociaal verantwoorde 
beslissingen nemen. (‘How organized consumer purchasing can change business’.) Dan de 
hype over de ‘wijze massa’ (een open massa die tot een gesloten massa kan evolueren), 
mede veroorzaakt door de bestseller van James Surowiecki die met bewuste verwijzing naar 
Mackay’s werk zijn boek The wisdom of crowds noemt.164 Die hype is wellicht te verklaren 

                                                 
163 Wikipedia info: ‘De eerste flashmob werd in mei 2003 georganiseerd in Manhattan, New York door een 
redacteur van Harper’s Magazine, Bill Wasik. In augustus van dat jaar waaide het fenomeen over naar de rest 
van de wereld.  
164 James Surowiecki, The wisdom of crowds. Why the many are smarter than the few. Abacus/Hachette, 
London 2009 [2004], door P.H. van Huizen in het Nederlands vertaald als Twee weten meer dan één (Contact, 
Amsterdam 2006). Ook hij geeft geen nauwkeurige definitie van een massa, eerder die van group-think (dat 
inderdaad wonderbaarlijke resultaten maar evenzo grote rampen kan veroorzaken): ‘A “Crowd” in the sense 



 143

uit de internet en sociale-media verwachtingen, theorieën en hoopvolle stemmingen. De 
massa zou meer afgewogen en verstandige, kortom: intelligenter beslissingen – dankzij 
collective intelligence – kunnen nemen dan de enkeling. De auteur concentreert zich op 
kennis-, ordenings-  en samenwerkingproblemen.165 Daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen, 
maar het tekent in ieder geval de ommekeer in denken want het accentueert het tegendeel 
van wat Mackay, Le Bon en consorten een eeuw eerder proefondervindelijk beweerden.   
 Crowd-management, met name voor festivals, is intussen een invloedrijke sociale en 
economische factor geworden en computermodellen spelen een belangrijke rol in crowd-
control (van zowel open als gesloten massa’s); bezoekersstromen worden afgestemd op de 
infrastructuur. In Mekka kon men het aantal jaarlijkse slachtoffers van de hadj terugbrengen 
door uitgekiende bouwaanpassingen en bij de Wereldtentoonstelling in Sjanghai bewezen de 
modellen hun bruikbaarheid in stroomlijning van de zeventig miljoen bezoekers in zes 
maanden tijd.166    
 Een Engelstalig neologisme als crowdsourcing werd begin deze eeuw snel bekend: 
publiek wordt (veelal via internet) bij processen van organisaties betrokken – waarbij de 
wijsheid der massa een duidelijke rol speelt. Ook crowdfunding (eveneens een open, digitale 
massa) is snel populair aan het worden: via internet particulieren enthousiasmeren om geld 
in een project te steken.167 Bij crowdsurfing ten slotte wordt, heel lichamelijk, degene die 
over de massabranding golft doorgegeven boven de hoofden van de toeschouwers die het 
gewicht van de man of vrouw dragen, meestal in de eerste rijen van het publiek; die eenling 
is lonely on the crowd. Dat is in ieder geval iets waarmee Canetti in zijn massaonderzoek 
geen rekening heeft gehouden, zoals hier alsnog blijkt in de in noot 1 genoemde verant-
woording van zijn studie van massapsychologische werken.168 
                                                                                                                                                     
that I use the word in the book, is really any group of people who can act collectively to make decisions and 
solve problems’. (zie: www.wisdomofcrowds.com). Jaap van Ginnekens inspirerende Brein-bevingen. Snelle 
omslagen in opinie en communicatie uit 1999 is een voortreffelijk gedocumenteerd exposé om langs de 
opvattingen in Surowieckis werk te leggen.  
165 Surowiecki, Wisdom of crowds, pp. XVII-XVIII, cognition problems (‘What would be the best place to build 
this new public swimming pool?’); coordination problems (‘How do companies organize their operations? How 
can you drive safely in heavy traffic?’); cooperation problems (‘the challenge of getting self-interested, 
distrustful people to work together, even when narrow self-interest would seem to dictate that no individual 
should take part’).  
166 Zie bv. C. Reinewald in EOS-magazine (maandblad over wetenschap), voorjaar 2011, pp. 26-31: ‘Controle 
over de massa’. 
167 Via het grootste crowdfundingplatform van Amerika, Kickstarter.com, is in 2011 voor bijna 12.000 
projecten een kleine 100 miljoen dollar opgehaald, vier keer zoveel als het jaar ervoor. 
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168 Elias Canetti, De fakkel in het oor (1980), uit de § ‘De rechtvaardiging’, pp. 147-150 (EC-W, VIII, 141-144):
  

‘Het hoofdschudden van mijn gastheer [op het vakantieadres] en de zijnen verbaasde me niet, ik 
verbaasde me veeleer over mezelf dat ik het klaarspeelde om hier dat boek open te slaan, dat me vanaf het 
eerste woord tegenstond en me nu nog, vijfenvijftig jaar later, niet minder tegenstaat: Freuds 
Massenpsychologie und Ich-Analyse.  

Ik trof er, zoals gebruikelijk bij Freud, eerst citaten in aan van schrijvers die zich met dezelfde materie 
hadden beziggehouden, het meeste van Le Bon. Alleen al de manier waarop de zaak was aangepakt, irriteerde 
me. Vrijwel al die schrijvers sloten hun ogen voor het verschijnsel massa: dat was hun vreemd of ze schenen 
het te vrezen, en zo ze er al toe overgingen de massa te onderzoeken, dan was hun gebaar: Blijf tien passen bij 
me uit de buurt! De massa scheen iets melaats voor ze te hebben, die was een soort ziekte, en het ging er om 
haar symptomen te vinden en te beschrijven. Met de massa geconfronteerd was het voor hen van beslissende 
betekenis het hoofd koel te houden, zich niet te laten misleiden en er zich niet aan te verslingeren. Le Bon, die 
als enige een uitvoerige beschrijving trachtte te geven, stond de vroege arbeidersbeweging en waarschijnlijk 
ook de Parijse Commune voor ogen. Bij wat hij las stond hij onder invloed van Taine, hij was idolaat van diens 
geschiedenis van de Franse Revolutie en daarin vooral van de geschiedenis der septembermoorden. Freud stond 
onder de weerzinwekkende indruk van een ander soort massa. Hij had, als gerijpt man van tegen de zestig, in 
Wenen het oorlogs-enthousiasme meegemaakt. Dat hij zich tegen dit soort massa, dat ook ik als kind had 
gekend, te weer stelde was begrijpelijk. Maar hem stond voor zijn onderneming geen bruikbaar gereedschap ter 
beschikking. Tijdens zijn leven had hij zich beziggehouden met gebeurtenissen in het individu, in de 
afzonderlijke mens. Als arts zag hij patiënten in het verloop van een langdurige behandeling steeds weer voor 
hem verschijnen. Zijn leven speelde zich in zijn spreek- en werkkamer af. Aan het soldatenleven nam hij 
evenmin deel als aan dat van de kerk. Die twee verschijnselen, het leger en de kerk, onttrokken zich aan de 
begrippen die hij tot dusver had gevormd en toegepast. Hij was te serieus en te nauwgezet om hun betekenis 
over het hoofd te zien en ging ze in dit late onderzoek te lijf. Maar wat hem aan eigen ervaring ontbrak, 
ontleende hij aan de beschrijving van Le Bon, welke gevoed was uit volkomen andere verschijningsvormen van 
de massa. 

Wat aldus ontstond, maakte zelfs op de ongeschoolde lezer van twintig jaar een onbevredigende en 
incongruente indruk. Weliswaar schortte het mij theoretisch aan iedere ervaring, maar praktisch kende ik de 
massa van binnenuit. In Frankfurt was ik voor het eerst zonder verzet aan de massa ten prooi gevallen. En 
sindsdien was mij altijd bij gebleven hoe graag men aan de massa ten prooi valt. Juist dat was het onderwerp 
van mijn verbazing geworden. Ik zag de massa om mij heen, maar ik zag de massa ook in mijzelf en vond geen 
baat bij een verklarende afbakening. In de verhandeling van Freud miste ik vooral de aanvaarding van het 
verschijnsel. En dat leek mij niet minder elementair dan de libido en de honger. Het ging er niet om het uit de 
weg te ruimen door het terug te voeren op bijzondere constellaties van het libido. Integendeel, het ging er om 
het ten volle onder ogen te zien, als iets dat altijd had bestaan, maar nu méér dan ooit bestond, als een gegeven 
dat vanaf de bodem onderzocht, namelijk eerst beleefd en daarna beschreven moest worden, en waarvan de 
beschrijving die niet op eigen ervaringen teruggingen een soort misleiding was. 

Ik had nog iets gevonden, het enige wat er was gebeurd, was dat ik me iets had voorgenomen. Maar 
achter dat voornemen stond de wil er een heel leven voor in te zetten, net zoveel jaren en decennia als nodig 
zouden blijken om dit probleem op te lossen. Om het fundamentele en onontkoombare van de zaak uit te 
drukken, sprak ik toen van een massadrift, die ik op één lijn stelde met de geslachtsdrift. Mijn eerste 
kanttekeningen bij het onderzoek van Freud waren aftastend en onhandig. Ze drukten niet veel meer uit dan 
mijn ontevredenheid met wat ik las, dan mijn verzet ertegen en mijn vastbeslotenheid me niet te laten 
overreden of zelfs om de tuin te laten leiden. Want waar ik het meest bang voor was, was het verdwijnen van 
dingen, aan het bestaan waarvan ik niet kon twijfelen omdat ik ze zelf had meegemaakt. Uit de gesprekken 
thuis was ik er achter gekomen hoe blind je kon zijn als je blind wilde zijn. Ik begon te begrijpen dat het bij 
boeken niet anders ligt, dat je waakzaam moet zijn; dat het gevaarlijk is om uit laksheid kritiek tot later uit te 
stellen en eerst te aanvaarden wat je wordt voorgezet. 

Zo leerde ik gedurende die tien ochtenden in het Sellraingebergte om waakzaam te lezen. In die tijd van 
1 tot 10 augustus 1925 plaats ik het eigenlijke begin van mijn onafhankelijke geestelijke leven. Mijn 
afbakening tegen Freud stond aan het begin van mijn werk aan het boek, dat ik pas vijfendertig jaar later, in 
1960, voor publicatie zou afstaan.’   
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Adler  1870 
Ahrendt 1906 
Allport  1890 
Alverdes 1889 
Baldwin 1861 
Baschwitz 1886 
Bechterew 1857 
Béhaine 1880 
Bernays 1891 
Bernstein 1850 
Bettelheim 1903 
Blondel  1876 
Bohn  1868 
Broch  1886(k) 
Canetti  1905 
Centers  1912 
Christensen 1875 
Colette  1873 
Conway 1856 
Delbrück 1848 
Dewey  1859 
Du Camp 1822 
Durkheim 1858 
Ehrenstein 1899 
Engels  1820 
Espinas  1844 
Ferri  1856 
Fleck  1896  
Foster  1898 
Fournial 1866 
Freud  1856(e) 
Freyer  1887 
Gallup  1901 
Gehlen  1904 
 
 

Geiger  1891 
Hagemann 1900 
Hardy  1840 
Hellpach 1877 
Hoffer  1902 
Hofstätter 1913 
Huysmans 1848 
Jung  1875 
Jünger  1895 
Joussain 1880 
Kautsky 1854 
Kelsen  1881 
Kolnai  1900 
König  1906 
Kracauer 1889 
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LaPiere  1899 
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Le Bon  1841(d) 
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Mead  1863 
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Michels 1876 
Moede  1888 
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Münster 1906 
Opitz  1820 
Orano  1875 
Ortega y Gasset 1883(h) 
Park  1864 
Parsons  1902 
Piaf  1915 
Poe  1809 
Pugliese 1852 
Rae  1914 
Reich  1897(l) 

Reiwald 1895 
Riesman 1909 
Ross  1866  
Rossi  1867 
Rudé  1910 
Sergi  1841 
Sighele  1868(f)   
Sombart 1863 
Sorel  1847 
Sprott  1897 
Stoetsel  1910 
Stoll  1849  
Szende  1879 
Taine  1828 
Tarde  1843 
Tchakhotine 1883 
Tillich  1886 
Toller  1893 
Tönnies 1855 
Tocqueville 1805  
Trotter  1872(g) 
Vidor  1894 
Vierkandt 1867  
Vleugels 1893 
Weber  1864  
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MASSA-AUTEUR
*)  LEVEN  LAND

**)                   
OPLEIDING/     BELANGRIJKSTE MASSA-TITEL ≤ 1960 

chronologisch              BEROEP      (OF MASSA BEHANDELD IN STUDIE)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tocqueville, Alexis de 1805-1859 Frankrijk  filos./historicus/ • De la démocratie en Amérique  
       politicus  (dl. I: 1835, dl. II: 1840) 
Poe, Edgar Allan*)  1809-1949 USA   schrijver/  • The man of the crowd (1840)/ 
       dichter/criticus   De man van de menigte (kort 

verhaal) 
Mackay, Charles 1814-1889 Schotland journalist/ • (Memoirs of) Extraordinary

    liedschrijver popular delusions and the madness  
of crowds (1841;1980) 

Marx, Karl □  1818-1883 Duitsland1)/ filosoof/journ./ • Werke & Briefe  
Frankr./België/ social./commun. (fragmenten uit de veeldelige  
Engeland    M&E-uitgaven) 

Engels, Friedrich  1820-1895 Duitsland1)/ ondernemer/ • Werke & Briefe  
     Engeland  journal./theor. (fragmenten uit de veeldelige 

M&E-uitgaven) 
Opitz, Theodor  1820-1896 Duitsland2)/ schrijver/vert. • Die Helden der Masse.  

Zwitserland journalist  Charakteristiken(1847) 
Du Camp, Maxime 1822-1894 Frankrijk  schrijver  • Les convulsions de Paris (1878- 

80)  (= Gesch. van de Commune) 
Taine, Hippolyte  1828-1893  Frankrijk  historicus/ • Les origines de la France  

filosoof   contemporaine (1875-93) 
Lombroso, Cesare □ 1835-1909  Italië  arts/psych. • L’ uomo delinquente (in rapporto  
         all’antropologia(…))(1876)/ 
         Criminal anthropology: 
         its origin and application (1895)  
Hardy, Thomas*)  1840-1928 Engeland  schrijver  • Far from the madding crowd  

(novels) (1912) 
Le Bon, Gustave  1841-1931  Frankrijk  (leger)arts • Psychologie des foules (1895)/ 

Psychologie der Massen 
(1908;198215;2007)/ The crowd: 
 a study of the popular mind (1908) 

Sergi, Giuseppe  1841-1936 Italië  antropoloog/ • Psicosi epidemia: prolusione  
psycholoog  (1889) 

Tarde, Gabriel (de) 1843-1904  Frankrijk  socioloog/ • Les lois d’ imitation (1890)/ The  
criminol./sociaal  laws of imitation (1903)   
psycholoog  • ‘Les crimes des foules’ (1892) 

 • L’ opinion et la foule (1901;  
  19224) 

Espinas, Alfred  1844-1922 Frankrijk  dierpsychol./ • Des sociétés animales (1878) 
       socioloog  
Sorel, Georges  1847-1922 Frankrijk  ingenieur/ • Réflexions sur la violence (1908  

filosoof  [1906])/ Reflexions on violence 
(1999;2002)   

Delbrück, Hans  1848-1929 Duitsland  historicus  • Geist und Masse in der  
Geschichte (1922) 

Huysmans, Joris Karel*) 1848-1907 Frankrijk  schrijver  • Les foules de Lourdes (1906)/  
Lourdes en de massa (1992) 

Stoll, Otto  1849-1922 Zwitserland linguïst/etnoloog • Suggestion und Hypnotismus in  
der Völker-psychologie (1894)  

Bernstein, Eduard  1850-1932 Duitsland  soc.dem.theor./ • Die Voraussetzungen des  
polit./redacteur  Sozialismus und die Aufgabe der 

Sozialdemokratie (1899; N: 1981) 
Pugliese, Giuseppe Alb. 1852-1931 Italië  jurist/  • Del delitto collettivo (1887) 
       criminoloog  
Kautsky, Karl  1854-1938 Hong./Oostenr./ filosoof/  • Die Diktatur des Proletariats  

Duitsl.3)/Ned. historicus  (1918) • Der politische  
Massenstreik (1914) 

Tönnies, Ferdinand 1855-1936 Duitsland  socioloog/filos. • Kritik der öffentliche Meinung  
       econoom   (1922)  
Ferri, Enrico  1856-1929  Italië  jurist/criminol. • Sociologia criminale (1892 e.v.)/  

La sociolo gie criminelle (1893 ev.) 
/Criminal sociology(1895 e.v  
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Freud, Sigmund □ 1856-1939  Oostenrijk4) psychoanalyt. • Massenpsychologie und Ich- 
Analye (1921)/ Het ik en de psy-
chologie der massa (1924; 198313)  

Conway, (Sir) Martin 1856-1937 Engeland  kunsthist./carto- • The crowd in peace and war  
       graaf/alpinist/  (1915)  
       politicus 
Lowell, Abbott Lawr. 1856-1943 USA  pres. Harvard • Public opinion in war and peace  

Univ./educ./legal  (1923)   
Lévy-Bruhl, Lucien 1857-1939  Frankrijk  filos./historicus/   • La morale et la science des  

antropoloog moeurs (1903)  
Bechterew, Wladimir 1857-1927 Rusland  neuro/psychol. • Die Bedeutung der Suggestion im 

sozialen Leben (1905) • Das Ver-
brechertum im Lichte der objek-
tiven Psychologie (1914) • Die 
kollektive Reflexologie (Dts: 1928)  

Durkheim, Émile  1858-1917  Frankrijk  socioloog/ • De la division du travail social  
       pedagoog  (1893)/ Over de verdeling van de  

arbeid (1990)  
• L’ education  morale (1925) 

Mosca, Gaetano  1858-1941 Italië  politicoloog/ • Elementi di scienza politica  
journalist  (1896)  

• The ruling class (1939;1980)   
Dewey, John  1859-1952 USA  filosoof  • Human nature and conduct. An  

introduction to social psychology 
(1922) 

Baldwin, James Mark 1861-1934 USA  psycholoog • Social and ethical interpretations  
in mental development. A study in 
social psychology (1897)   

Mead, George Herbert 1863-1931 USA  filosoof/  (alle werk postuum verschenen:) 
soc.psycholoog  • On social psychology 

(1956;1964;1977) 
Sombart, Werner  1863-1941 Duitsland  econoom/histor./ • Der proletarische Sozialismus  

socioloog  (1924) (I. Die Lehre, II. Die 
Bewegung) 

Weber, Max  1864-1920 Duitsland  sociol./econoom/  • Gesam. Politische Schriften  
jurist/historicus  (1921); • Ges. Aufs. zur Soziologie 

und Sozialpolitik (1924)  
• Staatssoziologie (1956)   

Park, Robert Ezra  1864-1944 USA  socioloog/ • The crowd and the public (1904)/ 
       journalist  Masse und Publikum (1904)  
Fournial, Henry  1866-1932  Frankrijk  arts  • Essai sur la psychologie des  

foules. Considérations medico-
judiciaires sur les responsabilités 
collectives (1892) 

Ross, Edward Alsworth 1866-1951 USA  socioloog/ • Social control (1901) 
criminoloog • Social psychology (1908) 

Vierkandt, Alfred  1867-1953 Duitsland  socioloog/filos./ • Gesellschaftslehre. 
soc.psycholoog  Hauptprobleme der Philosohischen 

Soziologie (1923) 
Rossi, Pasquale  1867-1905  Italië  medicus  • L’ animo della folla (1898;1909) 

• Psicologia collettiva. Studii et 
ricerche (1899) • Psicologia  
collettiva morbosa (1901)  
• I suggestionatori e la folla (1902) 
 • Sociologia e psicologia collettiva 
(1904;1909) 

Sighele, Scipio  1868-1913  Italië  jurist/   • La folla delinquente. Studio di  
       criminoloog  psicologia collettiva (1891;1895)/  

La foule criminelle (1892;1901)/ 
De menigte als misdadigster. Een 
studie over collectieve psychologie 
(1906)  
• I delitti della folla (1902;1910)  
• L’ intelligenza della folla (1903) 
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Bohn, Georges   1868-1943 Frankrijk  (dier)psycholoog • La nouvelle psychologie animale  
(1911)/ Die neue Tierpsychologie 
(1912) 
• La foule (1934)  

Lenin, Wladimir Iljits 1870-1924 Rusland  jurist/revolut./ • Sjto delat? (1902)/ Wat te doen?/  
(= W.I. Uljanov)      tiran   Was tun?/ What is to be done? 
Adler, Alfred  1870-1937 Oostenrijk psychiater   • Zur Massenpsychologie (1934)  
 
McDougall, William 1871-1938  Engeland/USA soc.psychol. • Introduction to social psychology  

(1908; 194829) • The group mind 
(1920;1921) • Psychoanalysis and 
social psychology (1933)   

Mann, Heinrich*)  1871-1950  Duitsland  schrijver  • Der Untertan. Roman des  
Bürgertums (1918) 

Trotter, Wilfred  1872-1939  Engeland  arts/chirurg • Instinct of the heard in peace and  
war (1916;...1924;1947;2003;2005) 

Colette, Sidonie Gabr.*) 1873-1954 Frankrijk  schrijfster • Dans la foule (1918) 
 
Jung, Carl Gustav  1875-1961 Zwitserland psychiater • Gestaltungen des Unbewussten  

(1950) 
Christensen, Arthur 1875-1945 Denemarken oriëntalist • Politics and crowd-morality. A  

study in thephilosophy of politics 
(1915) (vert: A.C. Curtis) 

Mann, Thomas  1875-1955 Duitsland  schrijver  • Mario und der Zauberer (novelle,  
1930) 

Orano, Paolo  1875-1944 Italië  psychol./synd. • Psicologia sociale (1902) 
fasc.polit./journ.   

Michels, Robert  1876-1936  Duitsl./Italië socioloog/ • ‘Begriff und Aufgabe der Masse’  
politicoloog  (1902) • La sociologica del partito 

politico nella democrazia moderna 
(1911)/ Zur Sociologie des 
Parteiwesens in der modernen 
Demokratie (1911;1925;1989)  
• Psychologie der antikapitalisti-
schen Massenbewegungen (1925)   
• Masse, Führer, Intellektuelle. 
Polit.-soziol. Aufsätze 1906-1933 
(1987) 

Blondel, Charles  1876-1939 Frankrijk  psychiater/ • Introduction à la psychologie  
filosoof   collective (1928) 

Marr, Heinz  1876-1950 Duitsland  socioloog  • Die Massenwelt im Kampf um  
ihre Form. Zur Soziologie der 
deutschen Gegenwart (1934) 

Hellpach, Willy  1877-1955 Duitsland  arts/psycholoog/ • Die geistigen Epidemien (1906) 
       politicus  
Szende, Pá(u)l  1879-1934 Hong./Oostenr./ jurist/politicus • ‘Die Krise der mitteleuropäischen  

Roemenië5)  Revolution. Ein massenpsycho-
logischer Versuch’ (1921) 

Béhaine, René*)  1880-1966 Frankrijk  schrijver  • Dans la foule horrible des  
hommes (1932) (roman, uit 16 dl. 
cyclus  “l’Histoire d’une Société”)  

Joussain, André  1880-1969 Frankrijk  filosoof/  • Psychologie des Masses (1937) 
       schrijver 
Kelsen, Hans  □  1881-1973 Oostenrijk6)/ jurist/  • ‘Der Begriff des Staates und die  

Zwitserl./USA  rechtsfilosoof  Sozialpsychologie (m.n. Freuds  
Theorie der Masse)’ (1922) 

Ortega y Gasset, José 1883-1955  Spanje  schrijver/  • La rebellion de las masas (1929)/  
filosoof  De opstand der horden (1933 

Tchakhotine, Serge 1883-1973 Rusland/  microbioloog/ • Le viol des foules par la  
Duitsland  socioloog  propagande politique (1939;1952)/  

The rape of the masses (1940)  
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Baschwitz, Kurt □ 1886-1968 Dtsl.7)/Nederl. econoom/journ./ • Du und die Masse. Studien zu  
perswetensch. einer exakten Massenpsychologie 

(1938;1951)/Denkend mens en 
menigte (1940;19512)  
• Hexen und Hexenprozesse. Die 
Geschichte eines Massenwahns und 
seiner Bekämpfung (1963)/Heksen 
en heksenprocessen (1964;1981)  

Broch, Hermann  □ 1886-1951 Oostenrijk8)/ industr./ing./ • Massenwahntheorie. Beiträge zu  
     USA   schrijver/filos.  einer Psychologie der Politik  

(1959, postuum; 1979) 
Tillich, Paul  1886-1965 Duitsl.9)/USA theoloog/filos. • Masse und Geist. Studien zur  

Philosophie der Masse (1922) 
Mennicke, Carl A.  1887-1959 Duitsl.10)/Ned. sociaal pedag./ • Sociale psychologie. De algemene  

filosoof  grondslagen en de toepassing 
daarvan op de maatschappelijke en 
politieke verschijnselen, vooral van 
de tegenwoordige tijd (1935;19544) 

Freyer, Hans  1887-1969  Duitsland  socioloog/filos. • Theorie des gegenwärtigen  
historicus  Zeitalters (1955;19673)/Mens en 

massa in deze tijd (1958) 
Moede, Walther  1888-1958 Duitsland  arbeids-  • Experimentelle Massenpsycho- 

psycholoog  logie. Beiträge zur Experimental-
psychologie der Gruppe (1920) 

Lippmann, Walter  1889-1974 USA    psych./journal./ • Public opinion (1922)  
publicist 

Kracauer, Siegfried  □ 1889-1966 Duitsl.11)/Frkr./    architect/sociol./ • Das Ornament der Masse (1927)/  
     USA  filmtheoreticus The mass ornament   

• Die Angestellten (novelle, 1930)/ 
The salaried masses  

Alverdes, Friedrich W. 1889-1952 Duitsland  bioloog/dier- • Tiersoziologie (1925) 
socioloog • Die Tierpsychologie in ihren 

Beziehungen zur Psychologie des 
Menschen (1932) 

Künkel, Fritz  1889-1956 Duitsl.12)/USA psycholoog/ • Charakter. Einzelmensch und  
therapeut Gruppe (1933)/ Groepskarakter-

kunde (1935) 
Allport, Floyd Henry 1890-1978  USA  sociaal-politiek • Social psychology (1924) 

psycholoog  • Institutional behavior (1933) 
Geiger, Theodor  1891-1952 Duitsland      socioloog   • Die Masse und ihre Aktion. Ein  

Beitrag zur Soziologie der 
Revolution (1926;19672)  

Bernays, Edward  □ 1891-1995 Oostenr./USA agrar./journalist/ • Crystallizing Public Opinion  
       propag. & p.r.  (1923;2011) • Propaganda  

expert  (1928;2004) • Public Relations 
(1945;1952;2004) 

Toller, Ernst*)  1893-1939 Duitsl.13)/Zw.l./ dichter/  • Masse Mensch. Ein Stück aus der  
Engeland  toneelschrijver  sozialen Revolution des  

zwanzigsten Jahrhunderts   
(1920)/ Massa Mensch. Een stuk 
uit de sociale revolutie der 20e 
eeuw’ (toneel, 1921) 

Mannheim, Karl  1893-1947 Hong.14)/Dtsl./ socioloog/ • Mensch und Gesellschaft im 
Engeland  filosoof   Zeitalter des Umbaus (1935)  

• Essays on sociology and social 
psychology (1953)   

Young, Kimball  1893-1972 USA   soc.psycholoog • Handbook of social psychology   
(1946;1948; 1951); • Social 
psychology. An analysis of  social 
behavior (1930 e.v.)  

Vleugels, Wilhelm  1893-1942 Duitsland  socioloog/ • ‘Masse und Führer’ (Diss., 1921)  
       econoom   • ‘Wesen und Eigenschaften der  

Masse’ (1922) • ‘Der Begriff der 
Masse’ (1926) • Die Masse.   
Beitrag zur Lehre v.d. sozialen 
Gebilden (1930)  
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Vidor, King  1894-1982 USA  filmmaker/ • The Crowd (film, 1928) 
       scriptschrijver 
Leavis, Frank Raymond 1895-1978 Engeland  schrijver  • Mass civilisation and minority  

culture (1930)  
Jünger, Ernst*)  1895-1998 Duitsland  schrijver/  • Der Arbeiter. Herrschaft und  

(entomoloog) Gestalt (1932)/ De arbeider, 
heerschappij en gestalte (2008) 

Reiwald, Paul  1895-1951  Dtsl./Zwitserl. psycholoog/ • Zur Psychologie der Massen-  
criminoloog/ aggression (1945); • Vom Geist der  
jurist  Massen. Handbuch der Massen-

psychologie (1946)/ De geest der 
massa 

Fleck, Ludwik  □  1896-1961 Polen/Israël arts/bioloog • Entstehung und Entwicklung  
einer wissenschaftlichen Tatsache. 
Einführung in die Lehre vom 
Denkstil und Denkkollektiv (1935) 

Reich, Wilhelm □ 1897-1957 Oostenrijk15)/  psychoanalyt. • Massenpsychologie des  
Noorwg./USA  Faschismus. Zur sexualökonomie 

der politischen reaktion und 
 zur proletarischen sexualpolitik 

(1933;1934;1971;1986)/ Fascisme 
en massapsychologie (selectie, 
1970) 

Sprott, Walter John H. 1897-1971 Engeland  psycholoog/ • Social Psychology (1952)  
(socioloog)  • Human groups (1958)/ De mens 

in groepsverband. Studie van 
gedrag van man & vrouw in gezin,  
dorp, massa en vele andere 
samenlevingsvormen (1960) 

Foster, Lewis R.  1898-1974  USA  scenarist/  • Two in a crowd (komediefilm,  
       filmmaker  1936) met Joan Bennett en Joel  

McCrea. 
LaPiere, Richard T. 1899-1986 USA  socioloog  • Social psychology (1936;1942) 
         • Collective behavior (1938) 

• A theory of social control (1954)  
Ehrenstein, Walter 1899-1961 Duitsland  psycholoog • Die Entpersönlichung. Masse und  

Individuum im Lichte neuerer 
Erfahrungen (1952), waarin o.a: 
‘Dämon Masse’. 

Hagemann, Walter 1900-1964 Duitsland  mediawetensch./ • Vom Mythos der Masse. Ein  
politicus  Beitrag zur Psychologie der 

Öffentlichkeit (1951) 
Kolnai, Aurel □  1900-1973 Hong./Oostenr.16) filosoof/  • Psychoanalyse und Soziologie. 

Frkr./Can./Eng politicoloog  Zur Psychologie von Masse und  
Gesellschaft (1920)  

Gallup, George  1901-1984 USA  psycholoog/ • The pulse of democracy. Public 
journalist  Opinion and how it works (1940) 

(met Saul Rae) 
Hoffer, Eric □  1902-1983 USA  schrijver  • The true believer. Thoughts on  

the nature of mass movements 
(1951;1960)/ De ware gelovige. 
Beschouwingen over het wezen van 
massabewegingen (1952)  

Parsons, Talcott  1902-1979 USA  socioloog/ • The structure of social action  
(econoom)  (1937) 

Bettelheim, Bruno  □ 1903-1990 Oostenr.17)/USA filosoof/  • Aufstand gegen die Masse. Die  
       (kinder)psych. Chance des Individuums in der  

modernen Gesellschaft    
(1960)/ The informed heart. 
Autonomy in a mass age (1960)/ 
Massificatie en zelfbehoud (1965) 

Gehlen, Arnold  1904-1976 Duitsland  filosoof/sociol./ • Sozialpsychologische Probleme in  
       antropoloog  der industriellen Gesellschaft  

(1949)  
Canetti, Elias □  1905-1994 Bulg./Oostenr.18)/ schrijver/chem./ • Masse und Macht (1960;200630)/ 
     Engel./Zwitserl.  polyhistor Massa & Macht (1976;1983;1995)   
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Ahrendt, Hannah □ 1906-1975 Duitsland19)/USA filosofe  • The origins of totalitarianism  
(1951;1958;1979) 

König, René  1906-1992 Dtsl./Zwitserl.20) socioloog  • Masse und Vermassung (1956)  
     /Dtsl. 
Münster, Clemens  1906-1998 Duitsland  fysicus/media- • Mengen, Massen, Kollektive  

man./schrijver  (1952) 
Riesman, David   1909-2002  USA  socioloog/jurist • The lonely crowd. A study of the  

changing American charakter 
(1950)/ De eenzame massa. Over 
cultuur en karakter in de moderne 
samenleving (1959) 

Rudé, George  1910-1993 Noorwg./Engel. historicus  • The crowd in the French  
Revolution (1959;1972) 

Stoetsel, Jean  1910-1987 Frankrijk  socioloog  • (Esquisse d’une) Theorie des  
opinions (1943) 

Centers, Richard  1912-1981 USA  psycholoog • The psychology of social classes. 
A study of class consciousness 

(1949;1961) 
Hofstätter, Peter R.  1913-1994 Oostenrijk/Dtsl. soc.psycholoog • Einführung in die Sozialpsycho- 

logie (1954) • Gruppendynamik. 
Kritik der Massenpsychologie 
(1957;1986) 

Rae, Saul Forbes  □ 1914-1999 Canada  econoom/ • The pulse of democracy (1940)  
       diplomaat  (met George Gallup) 
Piaf, Edith  1915-1963 Frankrijk  zangeres  • La foule (1957) tekst Michel  
(= Edith Giovanna Gassion)        Rivgauche, compositie Angel  

Cabral 
Whyte, William H.  1917-1999 USA  journalist/ • The Organization Man  

urbanist   (1956;1957;1960; 2002) 
Maisonneuve, Jean 1918-20xx Frankrijk  psycholoog • Psychologie sociale (1950;19678) 

/ Sociale Psychologie. Mens en 
medemens, aspecten der sociale 
werkelijkheid (1961) 

 
ANNOTATIE: 
 
□  = Joods  
*) Zie voor een overzicht van achttien literaire schrijvers (* tussen 1771 en 1862, en † tussen 1832 en 
1946) die de massa in hun werk beschrijven (‘composite pictures’ of mob scenes): Van Ginneken, Mass 
movements, p. 12. Reiwald bespreekt op pp. 560-614 van Vom Geist der Massen zo’n vijftien schrijvers, en 
John Carey behandelt in The intellectuals and the masses vrijwel uitsluitend schrijvers, indachtig de ondertitel 
‘Pride and prejudice among the literary intelligentsia 1880-1939’. 

Ook in Schnapp & Tiews’ sterk op Europa gerichte Crowds worden enkele schrijvers van voor de 
wetenschappelijke benadering besproken.    

Overigens zijn Stalin (1879-1953), Hitler (1889-1945) en Mao (1893-1976) hier niet opgenomen 
omdat zij niet echt (en zeker niet op de eerste plaats) als auteurs kunnen worden gezien; Marx en Engels 
daarentegen wel, en Lenin is meer voor de volledigheid vernoemd. 
 Auteurs die slechts een enkel artikel aan de massa wijdden, zijn in de regel niet opgenomen.  
**)
1)  Marx: 1843 gevlucht/uitgezet naar Frankrijk; 1845  
    naar België; 1849 naar Engeland 
    Engels: na 1842 voornamelijk in Engeland wonend 
2) 1863 gevlucht naar Zwitserland  
3)  1938 gevlucht naar Nederland 
4)  1939 gevlucht naar Engeland  
5) 1934 gevlucht naar Roemenië  
6) 1933 ontslag Duitsland, 1934 naar Zwitserland,  
    1940 geëmigreerd naar USA 
7)  1933 gevlucht naar Nederland, 1955 genaturaliseerd 
8)  1940 gevlucht naar Amerika  
9)  1933 gevlucht naar Amerika  
10) 1933 gevlucht naar Nederland, 1950  
    genaturaliseerd 

11)  1933 gevlucht naar Frankrijk, 1941 naar  
     Amerika 
12)  1939 in Amerika gebleven 
13)  1933 gevlucht naar Zwitserland, 1934 naar  
      Engeland 
14)  1933 gevlucht naar Engeland  
15)  1939 gevlucht naar Amerika, vanuit  
      Scandinavië, waar hij sinds ’33 woonde 
16)  1937 gevlucht naar Frankrijk 
17 ) 1939 gevlucht naar Amerika  
18)  1939 gevlucht naar Engeland 
19)  1941 gevlucht naar Amerika 
20)  1937 emigratie naar Zwitserland, 1949 weer  
      naar Duitsland 
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NEDERLANDSE AUTEURS OVER DE MASSA  (≤ 1960) 
 
-Mannoury, Gerrit (1867-1956)    • Massa-edukatieve bestrijding van ultra- 

   agressieve groepstendenties (Memorie aan  
   Ned. regering & volk) (1946) 
• Massapsychologie en -psychiatrie (1946)  
• De dood als zegepraal. Opstellen over de 
   massa-educatieve 
  zijde van het doodstrafprobleem (1948) 

-Roland Holst-van der Schalk, Henriette (1869-1952) • De revolutionaire massa-aktie (1918) 
-Visser, Herman Lod. Alex. (1872-1943)  □   • ‘Over collectieve psychologie’, De Gids, jrg. 

   68, 1904, p. 20-45. 
• De psyche der menigte. Bijdrage tot de studie  
  der collectief  psychologische verschijnselen  
  (1911) 

       • De collectieve psyche in recht en staat (1916) 
       • Collectief-psychologische omtrekken (1920) 
-Mourik Broekman, Michiel C. van (1878-1945)  • Het karakter der massa (1926) 
-Kranenburg, Roelof (1880-1956)    • Politieke organisatie en groeps-psychologie  

  (1956) 
-Stoffel, Simon Henri (1881-?)1)    • De massa-mensch en zijn toekomst. Proeve van  

een analyse onzer samenleving (1946) voorw:  
 W. Schermerhorn 

-Man, Hendrik de (1885-1953)  (Belg)   • Massen und Führer (1932)/Massa en leiders  
  (1932)  

       • Vermassung und Kulturverfall (1951) 
-Baschwitz, Kurt (1886-1968)  □  • Denkend mens en menigte (1940)  

• Heksen en Heksenprocessen (1964) –  
   zie verder voorgaande  

-Hoop, Johannes Herm. van der (1887-1950)  • Massa, democratie en staat (1948)  
-Loveren, Jan van (=  Dr. Jan de Vries (1890-1964))  • Een enkeling in de massa (roman) (1918)  
-Woltring, Julius (rond 1910? - ?)    • Massa-actie en massa-mentaliteit (1940) 
-Regensburg, A.C. (?-?) Ned.    • Massa en individu voor, tijdens en na den  

oorlog (1945) in de reeks ‘Geestelijke weder-  
opbouw’ (3) (20 pp.) 

 
NA 1960:   

 
-Wertheim, Willem Frederik (1907-1998)   • Elite en massa. Een bijdrage tot ontmaskering 

  van de elitewaan (1975) 
-Boef, Cornelis (*1932)     • Van massapsychologie tot collectief gedrag 

  (1984)  
-Vonderen-van Staveren, Marie Laura van (*1938)  • Protesteren in actiegroepen (1974) 
-Gaus, Helmut (*1942) & Jacqueline Van Hoe • Film en tijdgeest (1939-2004). Filmgenres,  

   conjunctuur en het gevoel van de massa (2006) 
-Ginneken, Jaap van (*1943)     • De kracht van de zwerm (2009)  
       • Strijden om de publieke opinie (2008)  

• Mass movements in Darwinist, Freudian and  
   Marxist  perspective (2007) en uit (1999): 
• Brein-bevingen.  Snelle omslagen in opinie en  
  communicatie 
• De uitvinding van het publiek (1993) 
• Crowds, psychology and politics 1871-1899  
  (1989) 

-Sande, Hans van de (*1943) • On crowds. The social psychology of crowd  
  behaviour (2005 internet) 

-Cieraad, Irene (*1952)     • De elitaire verbeelding van volk en massa.  
  Een studie over  cultuur (1988;19962) 
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-Boomkens, René (*1954)       • Kritische massa. Over massa, moderne ervaring  
  en popcultuur (1994) 

-Vonk, Roos (*1960)     • Sociale psychologie (2004, 20072) 
-Peeters, Michel (*1965)     • Beelden voor de massa. Kunst als wapen in het  

  Derde Rijk  (2007) 
-Jaeger, Toef (samenst.) (*1971)    • Massa- en elitecultuur (1994) 
 
 
En dan is er nog de ‘Reeks toegepaste Sociale Psychologie’ (VUGA Den Haag 1990-2001) en zijn er de nodige 
Nederlandse (studie)boeken over Sociale psychologie (Dik van Kreveld, J.F.M. Jaspers, René van der Vlist, 
W.G. Hagens, Henri van Praag, Pol Craeynest, R.W. Meertens en J.v. Gumbkow e.a.)  
 
Bronnen voor Two is a crowd: Reiwald, van Ginneken, McClelland, Schnapp & Tiews, Van de Sande,  
Stanford Humanities, KB & UB’s, diverse naslagwerken en veel internetsites. 
 
NB:   - Dit overzicht pretendeert geen volledigheid, wel dat de belangrijkste (westerse F, D, E, N, I)  

     theoretische massa-exercities chronologisch worden weergegeven voor de periode 1860-1960. 
- Eerste drukken zijn vermeld; niet alle herdrukken en vertalingen zijn opgenomen.   

 
 
1) [Stoffel, ir. Simon Henri (geb. 1881). 1910-1946 directeur machinefabriek Reineveld te Delft; voorzitter Kamer van Koophandel te Delft  
(uit Ernst Heldrings Herinneringen & dagboek) sociaal bedrijf, gedeeltelijk in handen van Van  Marken.]   
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Canetti’s caleidoscopische VERWANDLUNG  
 

 ‘Het denken wordt helderder, zodra men zich vertrouwd 
heeft gemaakt met de vormen van de dieren’.  
(Canetti, Vliegenpijn) 

 

‘Het vermogen van de mens om van gedaante te verwisselen [Verwandlung], waardoor hij 
zoveel macht over alle andere schepsels heeft gekregen, is nog nauwelijks onderzocht en 
verklaard. Het behoort tot de grootste raadsels: iedereen bezit het, iedereen gebruikt het, 
iedereen beschouwt het als heel natuurlijk. Maar slechts weinig mensen geven zich er 
rekenschap van dat ze hieraan het beste van wat ze zijn, te danken hebben. Het is buiten-
gewoon moeilijk het wezen van de metamorfose [Verwandlung] te doorgronden, en men 
moet het van verschillende kanten benaderen’. Aldus de opening van het hoofdstuk ‘De 
metamorfose’ (Die Verwandlung) in Massa & Macht.1 

Canetti heeft het concept al in de jaren veertig gemunt en is er dus decennia mee 
bezig geweest.2 Als hij het begrip in M&M heeft vrijgegeven, schrijft hij, kennelijk niet 
tevreden over zijn eigen uitwerking of anders wel beducht voor die van anderen: ‘Tot de 
gedaanteverandering [verwandlung] heb ik denkelijk een sleutel gevonden en in het slot 
gestoken, maar ik heb de sleutel niet omgedraaid. De deur is dicht, men kan niet naar binnen. 
Dat zal nog veel ellende met zich meebrengen’.3 Laten we hier proberen zonder al te veel 
ellende de sleutel om te draaien en toch naar binnen te gaan. Een uitnodiging tot 
verwandlung dus, een analyse in onderdelen, om te bekijken hoe het begrip kan zijn ontstaan 
en gegroeid, waarom het voor de mens essentieel is en wat de waarde en bruikbaarheid ervan 
kan zijn.4 En vervolgens ook hoe anderen (delen van) het onderwerp benaderd hebben en 
hoe onze hersenen er waarschijnlijk mee omgaan. Achtereenvolgens komen zo aan bod het 
veelvoudige en niet altijd scherp afgebakende begrip verwandlung, dieren en het onderscheid 
met mensen, prehistorische tijden, mimicry en mimesis, spiegelneuronen, empathie en de 
actualiteit. 

Onvermijdelijk zit er overigens ook een persoonlijk element aan het begrip 
verwandlung, zoals dat bij Canetti’s andere centrale thema’s dood (overlijden vader), massa 
(juli 1927) en paranoia van de macht (eigen problemen daarmee) het geval is. Jeremy Adler 
wijst er namelijk op dat Canetti’s talent voor vriendschap en liefde in schril contrast stond 

                                                 
1 M&M, p. 381; EC-W, III, 397. En in de paragraaf over ‘de handen en de geboorte der voorwerpen’, in het 
hoofdstuk ‘De biologische organen [Eingeweide] van de macht’ staat: ‘Alles wat de mens is en kan, alles wat in 
representatieve zin tot zijn beschaving behoort, heeft hij eerst door metamorfose [Verwandlungen] in zich 
opgenomen. Handen en gezichtsvermogen waren de eigenlijke instrumenten van deze opneming. Hun 
betekenis nam – in verhouding tot de rest van het lichaam – steeds meer toe. Het eigen leven van de handen in 
deze allereerste betekenis is in het gesticuleren nog het zuiverst bewaard gebleven’. (M&M, p. 244; EC-W, III, 
255).  
2 Aantekening uit 1943: ‘De transformatieleer [Verwandlungslehre] belooft een panacee te worden voor zij nog 
helemaal doordacht is. Zij is zo iets als een leer van de zielsverhuizing of een darwinisme, maar zonder in 
engere zin godsdienstige of strikt natuurwetenschappelijke wending, op psychologie en sociologie betrokken, 
zodat beide één worden, en dramatisch verhoogd, doordat alles naast elkaar en tegelijk mogelijk wordt, wat 
zich daar over generaties van het leven of zelfs over geologische perioden verdeelt’. (Wat de mens betreft 
(1943), p. 50; EC-W, IV, 51). 
3 Wat de mens betreft (1960), p. 243; ‘…Es wird damit noch viel Plage geben’. EC-W, IV, 251). 
4 Walter Weyns schreef in 2001: ‘Elias Canetti en het geheim van de dieren’, in: Streven, jrg. 68, 2001, nr. 2, 
pp. 158-167 (ook via: http://users.skynet.be/streven/artikels/WeynsCanetti.htm); daarna als ‘Het geheim van de 
dieren’, in: W. Weyns, Het geval Canetti (Acco, Leuven/Voorburg 2008), pp. 183-195.). Hij legt daarin vooral 
de nadruk op dat wat we, volgens Canetti, van de dieren kunnen leren. In het navolgende is met name de 
zoektocht naar het ontstaan en de toepasbaarheid van het begrip verwandlung aan de orde. 
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met zijn individualisme en dat de spanningen die daaruit voortvloeiden hem steeds in tegen-
gestelde richtingen dreven. Die spanningen ‘hadden hem waarschijnlijk verscheurd als hij 
niet op het principe van de gedaanteverwisseling was gekomen, dat hem behoedde voor 
vernietiging. De figuren in de autobiografie zijn Canetti’s eigen gedaanteveranderingen, hij 
is zelf de persoon die hij bemint en haat’.5  
 
Diffuus begrip 
 

‘Verwandlung’ is een veelomvattend en diffuus containerbegrip (niet te verwarren met 
Sartori’s begrip ‘conceptual stretching’ dat een hoge mate van inwisselbaarheid met andere 
termen oplevert). Hoewel verwandlung, naast de massa-, macht- en dood-opvattingen, een 
van Canetti’s meest uitgesproken bijdragen aan het denken lijkt te zijn, wordt het begrip 
door hem nergens theoretisch nader uitgewerkt of gedefinieerd. Ongetwijfeld een 
consequentie van zijn fenomenologische werkwijze, waarin beschrijven – vaker nog de thick 
description – gelijk staat aan verklaren. Zoals voor meerdere gedachten in M&M of in de 
Aantekeningen geldt ook voor verwandlung: de lezer krijgt de gegevens en de denktrant 
aangeleverd door de auteur en verder zoekt hij maar uit wat precies de bedoeling of de 
achterliggende theorie is. Zo bestaat hoofdstuk IX, ‘Die Verwandlung’ in M&M uit vele 
voorbeelden, maar de overkoepelende idee dient de lezer er zelf uit te destilleren. Ter sprake 
komen daarin onder meer: voorgevoelens, vluchtmetamorfosen, hysterie, manie, 
melancholie, zelfvermeerdering, dubbelgestalten, deliria, imitatie, masker, ontmaskering, 
metamorfose-verboden en slavernij. Canetti gaf wel een verwandlung-toelichting in een 
interview met Heinz-Klaus Metzger in 1967,6 maar het is voorstelbaar dat de lezer het 
verstrekkende van het concept daarna nog niet veel duidelijker is omdat het in nogal 
praktische voorbeelden blijft steken. Daarnaast lijkt Canetti een auteur die aan de ene kant de 
lezer lijkt te overschatten en aan de andere kant te onderschatten. De herhalende samen-
vattingen in M&M wijzen op het tweede en het ontbreken van een overkoepelende, 
uitgewerkte visie of theorie op het eerste. Of zou in de M&M-herhalingen wellicht invloed 
van filosofische en religieuze Hindoe-literatuur te lezen zijn? Daarin is herhaling een 
specifieke techniek: hetzelfde wordt enkele malen, iedere keer op een wat andere manier 
gezegd – dat werkt suggestief.  

Verwandlung is: empathie, imitatie, misleiding, metamorfose, maskerade, inlevings-
vermogen, gedaanteverandering, domesticatie, gelijkstelling van het ene lichaam aan het 
andere, en zo nog het een en ander; interessant maar algemeen en dus vaag. Het begrip 
verwandlung lijkt nog nauwelijks doorgedrongen buiten de Canetti-sfeer. In algemene 
machtsstudies of studies over tirannen of tirannie (en ook over de massa) wordt Canetti’s 
M&M veelal niet eens genoemd, en bij Canetti-critici en exegeten krijgt men het idee dat ze 
het liefst met een grote boog om de uitwerking van het verwandlungsconcept heenlopen.7 Zij 
gebruiken het te veel als vanzelfsprekend en daarmee suggereren ze dat het idee volkomen 
helder is; dat is het nog niet – zie de openingscitaten van dit hoofdstuk.8  
                                                 
5 Waaraan hij nog toevoegt: ‘Canetti bekritiseren is gemakkelijk. Hem begrijpen zou wel eens een stuk 
moeilijker kunnen zijn’. Jeremy Adler, ‘Nawoord’ in Elias Canetti, Party tijdens de blitz, p. 199. 
6 EC-W, X, 174-189; verwandlung 179-182. En ook wat in het gesprek met Joachim Schickel in 1972 (EC-W, X, 
241-265; verwandlung 259-261), waarin hij benadrukt verder in de tijd terug te gaan dan Marx c.s. die arbeid 
als criterium nemen. 
7 Zie b.v. Hüter der Verwandlung. Beiträge zum Werk von Elias Canetti, München 1985; M. Krüger (Hg.), 
Einladung zur Verwandlung. Essays zu Elias Canetti’s “Masse und Macht”, München 1995; de M&M-
congresverslagen uit Wenen en later ook uit Russe (Roestjoek), en de vele monografieën en dissertaties. 
8 Vgl. de ‘Opdracht’ in Karin Zogmayer, …das Rätsel sie sollen lassen stân. Von Elias Canettis 
“Verwandlung”. Lit Verlag, Wien/Berlin 2008 [p. 5]: JPH: ‘Wieso schreibst du nicht über die Verwandlung?’ / 
KZ: ‘Weil ich nicht verstehe, was Canetti damit meint’. / JPH: ‘Eben’.  
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Na veel prakkiseren echter was het begrip – mij althans – ineens in al zijn facetten duidelijk 
toen ik voor de zoveelste keer een alledaags stedelijk fenomeen zag dat telkens evenveel 
verbazing oproept. Er ligt een snee brood op straat. Een hongerige duif komt aanvliegen, pikt 
in het midden van die snee en slingert het hele stuk de straat over, waarbij hij een kruimeltje 
in zijn snavel overhoudt om op te eten. Als hij geluk heeft gaat niet direct een ander er van-
door met zijn buit en kan hij deze – nogal inefficiënte – handeling enkele keren herhalen 
zodat hij uiteindelijk nog wel iets van het brood binnen krijgt. Maar dan komt er een kauw 
bij het brood zitten. Hij kijkt even rond, nieuwsgierig als altijd, zet zijn poot op het brood om 
het vast te houden en eet er net zoveel van als hij nodig heeft. Nu het verbazende: mocht er 
een collega-kauw bij komen die deze handeling niet zou kennen, dan neemt hij die direct 
over van de voorbeeldkauw. Dat is nog wel begrijpelijk. Wat echter volstrekt onbegrijpelijk 
is, is dat de duif die de kauw het slimme voorbeeld ziet geven, deze handeling nooit zal 
imiteren, ook al ziet hij het honderd keer voor zijn ogen gebeuren. Afgezien van het feit dat 
een bioloog of ornitholoog misschien zou kunnen aantonen dat de duif niet ideaal is toe-
gerust voor deze handeling (bouw en stand van de poten, evenwicht van het lichaam en 
dergelijke), is het toch merkwaardig dat zelfs het begin van een poging tot imitatie achter-
wege blijft. In het enorm gevarieerde dierenrijk staan duif en kauw niet erg ver van elkaar af, 
al blijven ze twee verschillende (vogel)soorten. Toch zullen ze vrijwel nooit iets van elkaar 
overnemen. Alleen dezelfde soort weet dingen aan elkaar duidelijk te maken, via de 
‘gewone’ communicatie van bijvoorbeeld olifanten of dolfijnen (waarover steeds meer 
ontdekt wordt, nadat de mens zich eerst eeuwenlang over ‘domme dieren’ heeft verbaasd)9 
en de meer specifieke communicatie van bijvoorbeeld aardappel-wassende makaken in Japan 
of melkdrinkende koolmezen in Engeland of tegen koekoekseieren samenspannende waard-
vogels.10  

Het is goed mogelijk dat dit alles met genetisch materiaal van doen heeft, dat soort-
gebonden is en waarvan bekend is dat het vrijwel nooit horizontaal kan worden doorgege-
ven. Maar waar het hier om gaat is dit: verwandlung komt hooguit in beperkte gevallen en in 
beperkte mate voor bij eenzelfde diersoort, terwijl het voor de mens de kracht en essentie 
van zijn leven en overleven is. De mens kan zich, als enige diersoort, maximaal inleven in 
zijn soortgenoten. Dat geeft enorme evolutionaire mogelijkheden en maakt ingewikkelde 
vormen van samenleven mogelijk. Maar niet alleen bij zijn soortgenoten past de mens 
verwandlung toe; hij doet dit ook ten opzichte van dieren – en in feite tegenover de hele 
natuur in het algemeen. Verwandlung is de kern van het mens-zijn in één woord samen-
gebald. Het is bijna alles waarin wij van dieren verschillen, waarom wij verder zijn 

                                                 
9 Zelfs haringen blijken te kunnen leren volgens marinebioloog Ad Corten: ‘Nieuwe tradities worden gevestigd 
door jonge generaties. Maar het gegeven dat vissen kunnen leren, wilde er bij mijn collega’s niet in. Men vindt 
het maar een fantastisch verhaal. Postduiven en trekvogels kunnen wel leren, maar die beschouwen wij over het 
algemeen dan ook als veel intelligenter dan vissen. Maar voor mij staat vast dat haring als populatie leert. Hij 
kan dat heel snel. Hij leert niet alleen zijn overwinteringsgebied terug te vinden, maar ook zijn paaigronden. De 
paaigronden zijn heel scherp gelokaliseerd op banken met aflopende grindbodems’. In: Huib Stam, Haring, 
Meulenhoff, Amsterdam 2011, p. 146. 
10 Behalve empathie, nieuwsgierigheid en ecologische belangen spelen ook technische ontwikkelingen een rol 
bij natuur(historische) onderzoeken. Verfijnde apparatuur registreerde de voor ons onhoorbare ultrasone 
geluiden waarmee olifanten op grote afstand met elkaar communiceren, en de chemische alarmsignalen die in 
de flora worden afgegeven, konden ook pas met zeer nauwkeurige meetmethoden worden ontdekt.  
Zie voor het vogelgedrag o.a.: H. Löhrl, Vogels in hun omgeving (Zutphen 1985). Ook Karl von Frisch’ 
beroemde en inventieve De honingbij (1978; Aus dem Leben der Bienen, 1927) maakt duidelijk wat dieren van 
eenzelfde soort allemaal aan elkaar te melden hebben. Dankzij veelvuldig onderzoek wordt steeds meer 
communicatie ontdekt – in de eeuw van de communicatie, dat wel. (Zoals Durkheim als eerste suggereerde dat 
de manier waarop wij over de werking van het universum denken dikwijls een weerspiegeling is van de manier 
waarop onze eigen samenleving functioneert). 
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geëvolueerd, talen en culturen hebben laten bloeien en ze weer verwoest hebben, ingewik-
kelde communicatie met anderen kunnen hebben, veel kunnen leren en zowel vooruit als 
achterom in de tijd kunnen kijken. Verwandlung is het inlevingsvermogen, het zich 
verplaatsen in een ander, de imitatie, de gedaanteverandering, het mededogen en de 
empathie. Moeten we een ruime definitie van het begrip geven, dan zou die kunnen luiden: 
Verwandlung is de vaardigheid en de vorm waarin menselijk inlevingsvermogen zich 
uitdrukt, en de daarbij behorende handeling of toestand.  

Verwandlung is natuurlijk een zichzelf versterkend proces, maar in welke mate, dat 
laat zich moeilijk meten. Wie zal bijvoorbeeld kunnen zeggen hoeveel hersenruimte en 
energie er vrijkwam doordat de mens geleidelijk steeds minder ‘natuurlijke’ vijanden kreeg 
waarvoor hij permanent op zijn hoede moest zijn. Kijk naar de meeste dieren, die constant 
alert moeten zijn op vijanden – een activiteit die ruim beslag legt op de hersencapaciteit. 
Bovendien verbergen de meeste dieren zich bij voorkeur, terwijl de mens zich graag 
exposeert. Ook is verwandlung een belangrijke machtsfactor omdat de ultieme machthebber, 
aldus Canetti, niet meer hoeft te metamorfoseren – waarom zou hij, anderen passen zich wel 
aan hem aan. Er zal blijken een nauw verband te bestaan tussen dictatuur en gebrek aan 
verwandlung. Anders gezegd: hoe meer verwandlung hoe democratischer het gehalte van de 
samenleving. 
 
 

Niet vertalen 
 

Verwandlung is in de betekenis die Canetti eraan geeft eigenlijk niet goed vertaalbaar; het is 
als gezegd de essentie van het mens-zijn. Het veelgebruikte ‘gedaanteverwisseling/ 
verandering’ of  ‘metamorfose’11 is vaak een te ruime vertaling; een maskerade is bijvoor-
beeld wel een verwandlung maar geen complete gedaanteverandering. Tegelijk is metamor-
fose te krap als vertaling omdat bijvoorbeeld het zich verplaatsen in een ander levend wezen 
nauwelijks associaties oproept met gedaanteverandering; dat verplaatsen is eerder een 
psychisch proces. Het lijkt daarom zinnig het begrip ‘verwandlung’ niet te vertalen en als 
typisch Canettiaanse homunculus (zonder beginkapitaal) te hanteren – zoals hij ook het 
zelfgemunte begrip ‘bevelsangel’ in 1955 in zijn Aantekeningen typeert. Inlevingsvermogen 
zou misschien nog het dichtst in de buurt komen, maar dan worden activiteit en situatie naar 
de achtergrond geschoven. Verwandlung echter kan zowel het (denk)proces als de handeling 
als de toestand omvatten – in allerlei gradaties en combinaties. Wat wij van generatie op 
generatie leren, aan elkaar doorgeven, is een voorbeeld van alomvattende verwandlung: de 
leraar die zich in de leerling inleeft, de leerling die zich in de materie verplaatst, de stof die 
in geschreven vorm zijn neerslag vindt. Huizinga vond geschiedenis een oefening in 
gedaanteverandering: ‘Het is een metamorphose van gegeven voorstellingsmassa’s in andere 
voorstellingen’.12 Zo zijn er vele, gedetailleerde voorbeelden te geven – steeds van 
verschijnselen die de dieren niet kennen.13 Het is misschien al heel vroeg begonnen met de 

                                                 
11 Ovidius’ beroemde Metamorphosen behandelt in 15 boeken 250 gedaanteverwisselingen, van de schepping 
(‘In den beginne was er Chaos’) tot aan zijn eigen tijd (‘Lof voor keizer Augustus’) en is geïnspireerd op 
Griekse verzamelingen die verloren zijn gegaan. ‘Van het enorme erfgoed van de klassieke oudheid zijn het 
levendst de gedaanteveranderingen’. (Vliegenpijn, p. 97; EC-W, V, 102). 
12 Geciteerd in W. Otterspeer, Orde en trouw. Over Johan Huizinga, Bezige Bij, Amsterdam 2006, p. 168.  
Op p. 216 zegt hij dat Burckhardt geschiedenis ‘een wonderlijk proces van verpoppingen’ had genoemd. En 
vervolgt dan: ‘Zo had Huizinga haar ook vormgegeven, letterlijk, met de vorm als trait-d’union tussen het 
veranderlijke leven en de onveranderlijke mens. De variatie van het leven was eindeloos, vormen waren er 
maar weinig, terwijl wat de mens in essentie was vrijwel gelijk bleef’.  
13 Jonge dieren leren wel van hun ouders en van hun omgeving, maar dat is in vergelijking met de mens 
marginaal, en het levert geen complexe cultuur op. Het blijft overigens wel raadselachtig waarom jonge 
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jager die tactisch bedenkt wat de prooi zal gaan doen; de prooi daarentegen bleef in lengte 
van tijden hetzelfde doen: aanvallen, zich verstoppen, vluchten of in de val lopen.  
 Ook is er tot slot nog een esthetisch argument tégen vertaling te geven: verwandlung 
is gewoon een mooi woord en kan na enige gewenning heel Nederlands klinken.     
 
 

Dieren 
 

Ook mensen zijn dieren en daarmee worden diergedrag en evolutionisme onvermijdelijke 
componenten van een analyse van verwandlung. Dieren kwamen al even ter sprake en het 
moet gezegd dat Canetti een van de betrekkelijk weinige schrijvers is die regelmatig en met 
veel empathie over dieren heeft geschreven.14 In 2002 verscheen zelfs de aparte bundel Űber 
Tiere waarin vrijwel al zijn teksten daarover bijeen staan. Vermoedelijk heeft hij zelf, anders 
dan bijvoorbeeld Friedrich  Hebbel die ook aforistische dagboeken bijhield, nooit een (huis-) 
dier gehad.15 Maar hij heeft zich met een superieur inlevingsvermogen, verwandlung, in 
onze (veelal laborerende) mede-aardbewoners verdiept.  
 Domesticatie, zo belangrijk bij Darwin, is verwandlung en het is bij nader inzien 
misschien wel logisch – en in ieder geval typerend – dat het vooral vreedzame, herbivore 
kuddedieren zijn die de mens tot zijn eigen voordeel heeft gedomesticeerd. Dan is het ener-
zijds vreemd dat hij het vegetarische kuddedier ‘zebra’ nooit heeft kunnen temmen,16 en 
anderzijds een carnivoor (en omnivoor) als het roedeldier ‘hond’ al enkele duizenden jaren 
aan zijn zijde heeft staan. Als we een ruime definitie van het begrip ‘huisdieren’ hanteren, is 
minder dan een half procent van alle soorten zoogdieren en vogels gedomesticeerd. Bij wat 
strengere normen voor de definitie komen we niet boven de 2,5 promille, volgens de bioloog 
Naaktgeboren in zijn indringende studie over mens en huisdier.17 Hij wijst er ook op dat 
Eurazië het belangrijkste domesticatiecentrum is; in andere werelddelen – met een 
bescheiden uitzondering van Zuid-Amerika – is daarvan nauwelijks sprake. In Afrika, waar 
de menselijke beschaving begon, kon men destijds kennelijk nog niet zo doelgericht met 
dieren omgaan.18 Daarnaast zijn er theorieën die zeggen dat domesticatie zich om plausibele 
redenen met name ontwikkelde in de gematigde klimaatzones. 
 Om gedomesticeerd te worden – wat een ruimer begrip is dan ‘tam gemaakt’, want 
dat kan bij veel individuele dieren gebeuren – moet de soort allereerst niet schuw zijn of zijn 
schuwheid nogal gemakkelijk kunnen afleggen. Een cultuurvolger als bijvoorbeeld de mus is 
overigens lang niet altijd gemakkelijker te domesticeren dan een cultuurvluchter als het 
paard. Of een soort zijn vluchtgedrag aflegt wordt bepaald door de erfelijk vastgestelde 

                                                                                                                                                     
roofdieren van hun ouders moeten leren hoe een prooi te vangen en te doden, of waarom een olifantenjong na 
een jaar les van zijn moeder nog maar nauwelijks met z’n slurf overweg kan, terwijl daarentegen jonge 
zwaluwen zonodig zelfstandig de grote trek naar het Zuiden kunnen ondernemen. De nature/nurture discussie 
in een notendop; wat is aangeleerd en wat is genetisch bepaald? 
14 Een typerende Aantekening uit 1943: ‘De ontbrekende dieren: de soorten wier ontstaan de opkomst van de 
mens heeft verhinderd’. (EC-W, IV, 66). 
15 ‘Ik heb me al die jaren nooit bij een dier aangesloten. Mijn schuwheid daarvoor was te groot. Als er iets 
goddelijks in mijn leven is geweest, dan was het die schuwe verering voor dieren’ (Slotsom (1993), p. 84; EC-
W, V, 434). Let op de woordvolgorde in het eerste zinnetje. De meeste mensen zouden het omgekeerd 
formuleren. 
16 Behalve dan die enkele exemplaren voor de koets van de Rothschilds.  
17 C. Naaktgeboren, Mens & huisdier, Thieme, Zutpen 1984, p. 91. 
18 Alleen de Masai, die zijn voor zover mij bekend niet alleen niet bang voor leeuwen maar heten ook een van 
de weinige stammen die hun vee vakkundig kunnen hoeden. D. Christian geeft in Maps of time op p. 219 in de 
tabel ‘First recorded evidence of domesticates’ voor Afrika alleen ‘cat’; voor Southwest, Central/East Asia en 
Americas veel meer dieren.  
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vluchtdistantie, die vermoedelijk samenhangt met het feit of hij al dan niet in sociaal verband 
leeft. 

‘Met uitzondering van de kat zijn alle huisdieren dieren, die van sociaal levende soorten 
afstammen. Sociaal levende dieren zijn gewend aan lichamelijk contact met soortgenoten en 
kunnen deze natuurlijke aanleg omstellen op het contact met de mens. Vooral diersoorten, 
die in kleine kuddes of groepen met een duidelijke rangorde leven, blijken zich in de 
omgeving van de mens gemakkelijker aan te passen, dan solitair levende diersoorten.(…) 
Dieren, die in kleine kudden leven [meuten] of waarbij binnen de grotere kudden kleinere 
groepen met een hecht onderling verband bestaan, lenen zich veel beter voor domesticatie’.19 

Naast het afleggen van schuwheid zijn er nog ten minste vijf voorwaarden waaraan een 
diersoort moet voldoen om succesvol te kunnen domesticeren: – het gedrag van het dier 
moet passen bij de mens, – de verzorging van het dier moet geen buitensporige eisen stellen, 
– het dag- of nachtritme van het dier moet aansluiten bij dat van de mens, – het dier moet 
bereid zijn de vrije partnerkeuze op te geven, – en tenslotte moet het dier (economisch 
verantwoord te exploiteren) nut hebben.20 Daar kunnen we nog aan toevoegen dat voor een 
kuddedier de rol van het alfadier door de mens kan worden overgenomen, wat domesticatie 
aanmerkelijk vergemakkelijkt.  

Groepsgedrag heeft voor veel diersoorten evidente (overlevings)voordelen: de 
waarschuwing voor, de verdediging tegen en het ontsnappen aan vijanden is solidair 
natuurlijk veel gemakkelijker dan solitair. Het groepsverband waarin dieren leven is vaak dat 
van de familie of van enkele families die zich aaneengesloten hebben. Om in zo’n groep te 
functioneren zijn bepaalde sociale capaciteiten noodzakelijk. Daarbij komt een beperkte 
vorm van verwandlung kijken: ‘Veel veranderingen in sociale structuren treden op 
tengevolge van leerprocessen’, zegt Tinbergen.21 ‘Deze maken de banden vaak specifieker; 
de reactor die aanvankelijk reageerde door prikkels die door elke actor gegeven konden 
worden, begint zijn reacties te beperken tot de prikkels die door één bepaald individu 
gegeven kunnen worden. Dit wordt meestal bereikt door conditionering, een leerproces van 
een vrij eenvoudig type’. 
 Eigenlijk zijn de animale vormen22 als domesticatie, het leerproces, conditionering, 
het tam worden of het aan elkaar doorgeven van boodschappen en signalen wel vormen van 
dierlijke verwandlung te noemen, maar eerder toch zijn het – in vergelijking met de 
ontwikkeling die de mens, de Homo erectus, faber en sapiens doormaakte – aanzetten of 
initiatieven tot verwandlung, vergelijkbaar met hoe Canetti bijvoorbeeld voorgevoelens of 
nabootsing benoemt. 
 Het ligt voor de hand om verwandlung min of meer gelijk te stellen aan evolutie, 
maar dat is niet juist. Want evolutie is in wezen een passieve, onbewuste ontwikkeling, 
terwijl verwandlung, tenminste van oorsprong, actief en bewust is. Misschien is 
verwandlung wel de katalysator en in ieder geval de motor van de evolutie te noemen; 
tegelijk is ze het resultaat daarvan. Verwandlung is een neutraal begrip en kan dus moreel 
gezien zowel positief als negatief zijn. Het hoeft net zomin als evolutie aan ‘vooruitgang’ 
gekoppeld te zijn, wel aan ‘voortgang’. 
                                                 
19 Naaktgeboren, Mens & huisdier, p. 92. 
20 Naaktgeboren, Mens & huisdier, p. 94-95. 
21 N. Tinbergen, Sociaal gedrag bij dieren, Het Spectrum, Utrecht 1973 (1968; oorspr: Social Behavior in 
Animals, 1965; vert: L.E. Pihlajamaa-Glimmerveen), p. 139.    
22 Ook planten geven signalen af, zoals onderzoekers nog niet zo lang geleden ontdekten. Hoe harder men 
zoekt, hoe meer (chemische) signalen er door de flora verspreid blijken te worden. Het gaat echter te ver om 
ook deze processen onder (aanzetten tot) verwandlung te rangschikken. We kunnen namelijk tot nog toe niet 
spreken van een aantoonbaar bewustzijn bij planten; dat met name hoger ontwikkelde dieren een of andere 
vorm van bewustzijn hebben, is nogal evident, ondanks wat Descartes hierover te melden had. (Vgl. o.a. p. 96-
98 van het met veel verwandlung geschreven Mens en dier. Vriend of vijand? van Barbara Noske).  
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 ‘Harde culturen’ is een gebrek aan verwandlung te verwijten. Sociale en economische 
argumenten ter verdediging van die culturen gaan in de meeste gevallen niet op; het kost 
bijvoorbeeld nauwelijks meer geld of moeite om goed voor dieren te zorgen. Het gebrek aan 
inlevingsvermogen, ofwel onverschilligheid, is in die gevallen veel overheersender dan 
gebrek aan geld of tijd. De Bijbel en Descartes hebben wat dat betreft in het Westen veel op 
hun geweten met hun onderwerpings- en machine-opvattingen.23 Nog daargelaten wát er hier 
en elders aan de diverse goden geofferd moest en moet worden, is de vanzelfsprekendheid en 
gretigheid waarmee deze bloederige plichten van generatie op generatie worden 
doorgegeven – ook weer een vorm van verwandlung – voor een buitenstaander veelal 
verbijsterend. En bij oorlogen, hongersnoden en natuurrampen wordt steeds nauwkeurig het 
aantal slachtoffers geteld – dat zijn altijd mensen, dieren doen er dan meestal niet toe.24 Dan 
is er sprake van beperkte (mens-mens) verwandlung; een ruime verwandlung zou de hele 
natuur moeten omvatten.   
 
 

Oertijden      
 

Waar verwandlung vandaan komt of hoe deze gevormd of gegroeid kan zijn, daarover laat 
Canetti zich niet uit – allicht niet, kun je denken gezien zijn zuinige theoretische over-
wegingen, of gebrek aan heuristiek. Een indicatie trouwens waarom Beerling destijds in De 
Gids zijn studie apodictisch noemde.25 Toch kennen we vermoedelijk de oorsprong van 
verwandlung. Darwin legde in The descent of man in 1871 al een accent op de rol die 
imitatie speelt bij mens en dier (met name bij ‘de mens in een barbaarse toestand’). Daarbij 
vermeldt hij expliciet dat imitatie bij mensen steeds samengaat met leren terwijl het 
imitatievermogen sec bij dieren of wel of niet aanwezig is. Bovendien vermoedt hij (als 
exponent van zijn tijd?) dat de vrouw markanter vermogens van imitatie heeft dan de man.26 
In de negentiende eeuw werd verder gesproken van de ‘Baldwinian adaptation’:27 een 
evolutionaire verandering die darwinistische én culturele elementen combineert.28 Verder 
poneert Romer’s rule dat veel evolutionaire aanpassingen organismen eerder in staat stellen 

                                                 
23 Aantekening uit 1943: ‘De bijbel is in overeenstemming met het ongeluk van de mens’.[en het dier]. (EC-W, 
IV, 57). En, willekeurig voorbeeld, hoe het Christendom vol overtuiging de beer uitroeide: ‘Almost everywhere, 
from the Alps to the Baltic, the bear stood as a rival to Christ. The Church thought it appropriate to declare war 
on the bear, to fight him by all means possible, and to bring him down from his throne and his altars’. (Michel 
Pastoureau, The Bear. History of a fallen king. Belknap Press Harvard UP, Cambridge 2011, p. 3).  
24 In WO I sneuvelden dankzij menselijke agressie net zoveel paarden als soldaten: ruim negen miljoen. In 2010 
verscheen de (UU) dissertatie van Jan Egter van Wissekerke, Van kwade droes tot erger. Gebruik en veterinaire 
verzorging van paarden in het leger (1762-1874) (Erasmus Publ., Rotterdam), waarin hij constateert (p. 16): 
‘Door de geschiedenis heen waren paarden dus essentieel voor de krijgskansen, maar de keerzijde, het lijden 
van het paard om menselijke ambities te verwezenlijken, komt in de geschiedschrijving veel minder aan bod 
evenals de wijze waarop legers en staten hun militaire paarden inzetbaar trachtten te houden’.  
25 Meer nog: ‘Het is hybridisch, apodictisch en pretentieus’. R.F. Beerling, ‘Massa, macht en geweld; 
onorthodoxe beschouwingen over Elias Canetti’, in: De Gids, 140e jrg., 1977, nr. 7, pp. 504-512; p. 505.  
26 Wat dan aardig overeen zou komen met de rol van de vrouw in de massatheorieën (zie voorgaande 
hoofdstukken). 
Charles Darwin, De afstamming van de mens en selectie in relatie tot sekse, vertaling: Ludo Hellemans, Uitg. 
Nieuwezijds, Amsterdam 2002, m.n. pp. i.39, i.45, i.161 en ii.327.   
27 Van de Amerikaanse psycholoog/filosoof James Mark Baldwin (1861-1934), uit 1896, die er overigens 
vanuit gaat dat verworven eigenschappen niet worden doorgegeven aan de volgende generatie (vgl. Lamarck, 
die het tegendeel dacht; nt. 106 in hfdst. IV). Koppeling van leren en natuurlijke selectie, dat is de kortste 
omschrijving van zijn theorie. 
28 Vgl. David Christian, Maps of time. An introduction to big history, Univ. of California Press, 
Berkeley/London 2004, p. 160. Cultuur speelt dan een minstens zo grote – en zelfversnellende – rol als biologie 
in de evolutie. 
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zich beter aan de verandering van de bestaande leefomgeving aan te passen om hetzelfde 
soort leven te blijven leiden dan om nieuwe omgevingen te bezetten en zich daaraan aan te 
passen.29 Een vorm van verwandlung dus die de mens in beide richtingen heeft toegepast: 
zich zowel inleven in verbeterde aanpassing aan bestaande als nieuwe aanpassing aan andere 
milieus. 
 Intussen is er, decennia na het verschijnen van M&M, zelfs een plausibele hypothese 
over, alleen wordt die anders genoemd dan verwandlung: de sociale evolutie. Of nauw-
keuriger: de ‘theory of mind’, wat we misschien wel mogen vertalen als zielsinblazing, 
waarmee dit dan een geleidelijk proces is geweest.30 Ter completering van dit paradigma is 
nog te wijzen op de ‘joint-attention’-theorie van de Amerikaanse primatoloog en psycholoog 
Michael Tomasello, die zegt dat uiterst nauwe samenwerking en mentale afstemming het 
meest typische menselijke gedrag is. En op het aanvullende inzicht van de Zweedse neuro-
bioloog Björn Merker dat gemeenschappelijk ritmegevoel als de kern van menselijke muziek 
ziet.31 En dit is weer aan het ritme van de massa en de meute te koppelen, een gegeven dat 
met name in de eerste twee hoofdstukken van M&M wordt uitgewerkt. 
 De voorgeschiedenis. Lang nadat de dinosaurussen vijfenzestig miljoen jaar geleden 
uitstierven ontstond zo’n twintig miljoen jaar geleden de taxonomische groep die mensen en 
mensapen omvat: de superfamilie van de hominoïden.32 We weten niets over de evolutielijn 
van chimpansee of gorilla nadat hun voorouders zich van de onze hadden afgesplitst, en heel 
weinig van wat er met de algemene stam is gebeurd tussen de tijd dat de orang-lijn zich 
splitste (zo’n elf miljoen jaar geleden) en de tijd dat de lijnen van de gorilla, chimpansee en 
mens zich tussen zeven en vijf miljoen jaar geleden scheidden.33 Daarna gaan de ontwikke-
lingen wat sneller – hoe meer naar het heden hoe onstuimiger. Want onze evolutie kent 
volgens fossielen van hominoïden en uiteraard voor zover onze uitgebreide en toch schaarse 
en vaak speculatieve kennis nu reikt, vijf grote overgangen. De eerste begon zo’n vijf 
miljoen jaar geleden toen onze voorouders naar de Afrikaanse savannen verdrongen werden. 
Bij de tweede werd zo’n tweeënhalf miljoen jaar geleden voor het eerst stenen gereedschap 
gemaakt en gingen onze hominide voorouders meer vlees eten dan chimpansees, waardoor 
lichaam (met name darmkanaal) en hersenen (omvang) veranderden.34  
 En bij de derde, een miljoen jaar later, is het onbeholpen hak- en schraapgereedschap 
vervangen door de stevige vuistbijl. 

                                                 
29 Genoemd naar de Amerikaanse paleontoloog Alfred S. Romer (1894-1973). Zo zou evolutie van de 
beenachtige elementen die de ‘ledematen’ van vissen verstevigden ze in staat hebben gesteld over land te 
kruipen om nieuwe plassen te vinden toen het klimaat droger werd. De idee lijkt veel op het Red Queen effect 
van L. van Valen, verwijzend naar Carrolls  Through the Looking-Glass, waarin de koningin zo hard ze kon 
moest rennen om op dezelfde plaats te blijven.     
30 Opmerkelijk is dat over dit essentiële facet in de mensontwikkeling weinig gezegd wordt in de literatuur; ook 
Christian roert het niet aan in zijn recente ‘Big history’, Maps of time. Kennen we over het ontstaan van leven 
tenminste drie theorieën (in de aarde: leven via vulkanen; op de aarde: eindeloze bliksem boven de oersoep; 
boven de aarde: levenbrengende meteorieten), het moment van menswording is niet duidelijk, of het zou 
inderdaad de lange evolutionaire voorgeschiedenis moeten zijn. Paleo-antropoloog Richard Klein meent dat er 
een biologische oorsprong is: volgens hem vond er zo’n vijftigduizend jaar geleden een verandering in de 
hersenen plaats. (Zimmer, Evolutie, p. 303; zie nt. 36). 
31 H. Spiering, ‘Met zijn allen. De wetenschap begint iets te begrijpen van het wezen van muziek’, in: NRC Hbl. 
27-12-03. 
32 Colin Groves, ‘Onze vroegste voorouders’, in: Göran Burenhult (red.), De eerste mensen. Ontstaan en 
ontwikkeling van de mensheid tot 10.000 v.C. (Geïllustreerde geschiedenis van de mensheid, deel I), Kosmos-
Z&K, Utrecht/ Natuur & Techniek, Maastricht 1994, p. 34. 
33 Groves, ‘Onze vroegste voorouders’, p. 36. 
34 Hal Herzog, We aaien ze, we haten ze, we eten ze. Waarom logisch nadenken over dieren zo lastig is. 
(Antrozoölogie) Ten Have, z.p. 2011 (Harper 2010, vert. Dick Lagrand), p. 183. 
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Bij de vierde overgang van een half 
miljoen jaar geleden gingen de 
hersenen expansief groeien en leerden 
onze voorouders vuur te gebruiken en 
betere speren en andere gebruiks-
voorwerpen te maken. Zo’n twee-
honderdvijftigduizend jaar geleden 
ontstaat in Afrika de ‘moderne mens’, 
die vanaf pakweg honderdduizend jaar 
geleden over de aarde uitwaaiert.35  

            En toen, bij de vijfde overgang van 

De enige, sobere, beroemde ‘illustratie’ uit Darwins                vijftigduizend jaar geleden kwam de 
The origin of species (in het hoofdstuk ‘Natural selection’)       moderne geest van de mens in zicht: 
grotschilderingen, vakkundig  bewerkte sieraden, gecompliceerde wapens en uitgebreide 
begrafenis ceremonies.36 Kort daarna, zo’n dertig-duizend jaar geleden, bleef alleen de homo 
sapiens over als voorvader van de mens. De tiental andere, vaak naast elkaar levende 
hominide soorten van de evolutionaire stamboom die ook aanzetten tot menswording in zich 
hadden (Neanderthaler,37 homo erectus, homo ergaster e.d.)  waren toen verdwenen – Homo 
sapiens (sapiens) bleek het beste toegerust.       
 Of deze ontwikkelingen in gang werden gezet doordat de toenemende groepsgrootte 
hersengroei veroorzaakte (men moest steeds meer gezichten onthouden; sociale intelligentie) 
of omdat een groter hersenvolume de nieuwe mens in staat stelde met grotere groepen 
mensen om te gaan, is niet helemaal duidelijk; oorzaak of gevolg is wel vaker een punt van 
discussie in de evolutieleer. Hoe dan ook ontwikkelde zich taal, of beter: de taal kwam tot 
bloei, als voertuig van de flexibele intelligentie waardoor de mens kon gaan nadenken over 
de natuur en over zichzelf en symbolische zaken kon gaan weergeven. De sociale evolutie 
baarde de culturele evolutie; de ‘theory of mind’ werd van toepassing: de theorie om te 
begrijpen wat er in een ander omgaat. De opeenstapeling van kennis, verkregen via 
verwandlung, was hét kenmerk van de mens: ‘Collectief leren is wat de mens een 
geschiedenis geeft (…) onze levens als individuen zijn afhankelijk van de geaccumuleerde 
kennis van miljoenen andere mensen uit vele generaties. De mens als individu is niet zoveel 
slimmer dan de chimpansee of Neanderthaler, maar als soort zijn we beduidend creatiever 
omdat onze kennis gedeeld wordt binnen en tussen generaties’.38 

                                                 
35 Vermoedelijk heeft vervolgens de enorme Toba-eruptie van 74.000 jaar geleden (resulterend in het grootste 
calderameer, tientallen km lang en breed, op Sumatra) een grote invloed gehad. Slechts enkele duizenden 
Homo sapiens zouden die ramp in Oostelijk Afrika hebben overleefd. (En wat Neanderthalers, gezien noot 
37?). 
36 Carl Zimmer, Evolutie. Triomf van een idee, Het Spectrum Utrecht i.s.m. Teleac/NOT en Natuur & Techniek, 
2002, p. 262; vert: R. Rutten-Vonk en W. Rutten. Een buitengewoon toegankelijke overzichtsstudie. En: 
Christian, Maps of time, p. 139-203. Met eenzelfde kwalificatie.  
37 Of de moderne mens Neanderthaler-DNA in zich heeft is lang omstreden geweest, maar nu lijkt het duidelijk: 
‘Eén tot vier procent van het DNA van Europeanen is afkomstig van Neanderthalers. Dat is een verrassende 
conclusie van de langverwachte ontcijfering van het genetisch materiaal van de Neanderthaler’, berichtte NRC 
Handelsblad op 6 mei 2010. Afrikanen hebben het als enigen niet. Neanderthalers hadden vrijwel even grote 
hersenen als de moderne mens maar konden niet praten, alleen wat grommen, wat de bouw van de schedel en 
de plaats van de tong duidelijk maken. (Steve Jones, De onbekende Darwin, Ambo/Anthos, Amsterdam 2009, 
p. 57). 
38 ‘Collective learning is what gives humans a history.(…) our lives as individuals depend on the accumulated 
knowledge of millions of other humans over many generations. Humans as individuals are not that much 
cleverer than chimps or Neanderthals; but as a species we are vastly more creative because our knowledge is 
shared within and between generations.’ Christian, Maps of time, p. 147 (mijn curs.). 
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 Landbouw ontstond zo’n tienduizend jaar geleden en de hersenen groeiden intussen 
gestaag door. Uiteindelijk zijn deze ten minste twee- tot driemaal zo groot geworden als die 
van onze verre voorvaderen. En dit is wel zeker: het causale verband tussen intellectuele 
vermogens en de omvang van de hersenen. Die van de mens zijn het grootst en dienten-
gevolge beheersen wij de wereld.39 Ook kunnen wij ons als geen ander in andere dieren 
verplaatsen, wat de mens zijn macht over het leven heeft gegeven, slechts geremd door 
natuurkrachten waarvoor hij diep moet buigen. 
 Er zijn diverse theorieën in omloop, die elk een wat ander accent leggen, maar twee 
zaken hebben ze gemeen: de geleerden zijn het er wel over eens dat zo’n vijftigduizend jaar 
geleden – om nog niet nauwkeurig opgehelderde redenen – de ontwikkeling van de homo 
sapiens in een grote stroomversnelling kwam, én verwandlung is impliciet in al hun theo-
rieën aanwezig: een vorm van Romer’s rule, de darwinistische evolutie en de Baldwinian 
adaptation, de sociale, de culturele of de mimetische evolutie, de flexibele en de sociale 
intelligentie, symboolontwikkeling, taallogica en collective learning, de theory of mind en de 
joint-attention theory.      
 In Nietzsche’s Nagelaten fragmenten is deze toepasselijke overweging te vinden, 
waaruit blijkt dat ook de filosoof met de hamer zich gevoelsmatig bewust was van de 
enorme selectie die in het verleden moet hebben plaatsgehad, een selectie waarbij gebrek aan 
verwandlung (van de hoofd-stroming) een cruciale rol moet hebben gespeeld:40 

‘Ik ben als ik naar buiten ga altijd verbaasd als ik bedenk met hoeveel fantastische 
welomschreven-heid alles op ons inwerkt, het bos op deze en de berg op die manier 
en dat er bij ons absoluut geen wirwar van gevoelens en geen mistasten en geen 
aarzeling optreedt. En toch moet de allergrootste onzekerheid en iets van chaos 
hebben bestaan, pas na verloop van enorme tijdspannes werd dat alles zo vast 
overgeërfd; mensen die ten aanzien van ruimtelijke afstanden, licht en kleur enz. heel 
andere gewaarwordingen hadden, zijn gemarginaliseerd en konden zich moeilijk 
voortplanten. Die andere wijze van gewaarworden moet hele millennia lang als ‘de 
grote waanzin’ ervaren en gemeden zijn. Men begreep elkaar niet meer, men liet de 
‘uitzondering’ langs de kant te gronde gaan. Er heeft sedert het begin van al het 
organische een enorme wreedheid bestaan, die alles uitschiftte wat ‘anders 
gewaarwerd’. – Wetenschap is misschien niets anders dan een voortzetting van dit 
schiftingsproces, ze is compleet onmogelijk, als ze niet de ‘normale mens’ als 
opperste maatstaf erkent die met alle middelen moet worden aangehouden! – Wij 
leven in de overblijfselen van de gewaarwordingen van onze voorvaderen: als het 
ware in versteningen van ons gevoel.’  

Misschien is dat wel het antwoord op Canetti’s retorische vraag: ‘De grootste aanpasser zou 
moeten verdwijnen. Maar waarom verdwijnt er niemand?’41  
 
 
 
 

                                                 
39 Onze hersenen zijn niet in alle gevallen ook relatief het grootst: ‘Hoewel de omvang van de hersenen van de 
moderne mens indrukwekkend is, is deze zeker niet bijzonder in verhouding tot de omvang van het lichaam dat 
ze dienen: onder zoogdieren scoren het eekhoornaapje [spookdiertje], de bruinvis, de huismuis en de toepaj 
[primaat die lijkt op een kruising van muis en eekhoorn] hoger op de schaal van 
hersengewicht/lichaamsgewicht. Onder de hominoïden echter staan de hersens van de Homo sapiens aan de 
top’. (Richard E. Leakey/ R. Lewin, Origins, BCA London 1977, p. 197). 
40 Fr. Nietzsche, Nagelaten fragmenten, dl. 3, p. 406 (voorjaar-herfst 1881). SUN Amsterdam 2005, vertaling 
Mark Wildschut. 
41 Slotsom, p. 55; EC-W, V, 409. ‘Der beste Anpasser müßte verschwinden. Aber warum verschwindet keiner?’  
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Mimicry 
 

Mimicry, nabootsing/aanpassing in kleur en vorm, is wel een – eenvoudige – vorm van 
verwandlung die in de fauna en flora voorkomt, zij het niet zo veelvuldig. Bioloog/essayist 
Tijs Goldschmidt omschrijft de ingewikkelde functie van mimicry voor de dierenwereld, en 
trekt de parallel daarna door naar de mensenwereld.42 Drie jaar na Darwins Origins of 
Species verschijnt de mimicrytheorie van Henry Walter Bates (1825-1892) waarin hij,43 als 
voorbeeld voor zijn theorie, een verklaring geeft voor de treffende uiterlijke gelijkenis van 
enkele niet-verwante vlindersoorten in het Amazonegebied. Dat is een giftige vlindersoort 
met een opvallend kleurenpatroon en een nabootser hiervan, die wel eetbaar is. De roof-
vijand is in dit geval een insectenetende vogel. De nabootser nu heeft er belang bij zoveel 
mogelijk op het giftige voorbeeld te lijken zodat de vijand ze niet uit elkaar kan houden. Het 
giftige exemplaar heeft er belang bij dat de vijand het verschil juist wel ziet. De ingrediënten 
voor een coëvolutionaire race zijn zo aanwezig. Metaforisch gezien probeert de giftige 
vlindersoort een eetbare nabootser van zich af te schudden door van uiterlijk te veranderen 
zodra de gelijkenis zo sterk wordt dat de roofvijand geen onderscheid meer maakt.  

Zoiets wordt door Carry van Bruggen geparafraseerd als zij het heeft over de sociale 
distinctiedrift van mensen: “De meid draagt haar horloge om haar pols, Mevrouw speldt het 
op haar boezem, de meid speldt het op haar boezem, Mevrouw hangt het om haar hals, de 
meid hangt het om haar hals, Mevrouw draagt het weer om haar pols”.44 Mimicry gaat 
weliswaar niet om sociale status maar de belangen van de mevrouw en van het giftige 
vlindervoorbeeld zijn tot op zekere hoogte analoog: ze willen opvallen en voor niemand 
anders dan zichzelf gehouden worden. 

Ook bijvoorbeeld mieren hebben in de loop der evolutie andere insecten geïnspireerd 
tot mimicry, want ‘vele insecten, zoals verschillende wantsen en kevers, en zelfs enige kleine 
spinnen bootsen zeer duidelijk uiterlijk, houdingen en gedrag van mieren na. De spinnen, 
zoals de Myrmarachne en Synemosyna van Noord-Amerika bijvoorbeeld hebben een 
allerminst bij spinnen passende, dunne taille. Ook aan het feit dat zij acht poten hebben tegen 
de mieren zes, komen zij tegemoet door hun eerste pootpaar vooruit te steken en als 
antennen op en neer te bewegen. Men neemt aan dat de nabootsers voordeel van hun 
gelijkenis met mieren hebben en door roofvijanden die andere spinnen grijpen, met rust 
gelaten worden’.45 En bijvoorbeeld Amerikaanse melkslangen zijn niet giftig maar imiteren 
tekening en gedrag van zeer giftige koraalslangen. Wandelende takken, verscholen platte 
schollen, uiterst kleurrijke zeeduivels, dieren die eruit zien als struikgewas of als een 
steenhoop; alle denkbare bizarre varianten in kleur en vorm zijn te vinden in rijk 
geïllustreerde encyclopedieën, op vele websites en intussen bijna dagelijks op tv via 
National Geographic, Discovery Channel of Animal Planet – zij het dat de kleuren en 
vormen van die dieren in veel gevallen eerder expliciete aanpassingen aan de omgeving, 
camouflage, dan zuivere mimicry betreffen. Daarnaast heeft menig ornitholoog zijn hand 

                                                 
42 Tijs Goldschmidt, Darwins hofvijver. Een drama in het Victoriameer, Prometeus Amsterdam, 1996, pp. 101-
102. 
43 Zowel J.F.T. Müller als G.W. Peckham verfijnde later elk op zijn manier Bates’ theorie. 
44 Aldus citeert Goldschmidt uit Van Bruggens (1881-1932) Hedendaags fetisjisme (1925; in 2006 door AUP 
herdrukt). 
45 A.B. & E.B. Klots, Elseviers wereld der dieren, dl: Insekten, Amsterdam 1970, p. 248. 
Dat kleine gedierte inspireerde Lichtenberg al tot vergelijkingen met de mensenwereld: ‘Űberall zu betrachten, 
wieweit das Bienenartige, auch allenfals Spinnen- und Wespenartige im Menschen geht. (Was der Mensch tut, 
ohne es zu wissen)’. O.a. in: G.C. Lichtenberg, Aphorismen, Manesse, Zürich 2003, p. 462 (Sudelbücher, L 
1796-1799).  
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snel teruggetrokken uit een verlaten konijnenhol toen hij meende daarin een ratelslang te 
horen – wat een holen- of konijnenuiltje46 bleek te zijn; vocale mimicry.47  

Edward Wilson48 besteedt in zijn aanvankelijk omstreden en nu zo gewaardeerde 
Sociobiology49 (een goudmijn voor studie van diergedrag) aandacht aan sociale mimicry en 
verwijst daarbij naar Moynihan die dit ziet als een vorm van sociaal en verzoenend contact 
van dieren onderling om vijandigheid van de soorten in gemengde kudden zoveel mogelijk 
te voorkomen. Daarnaast bespreekt Wilson broedparasitisme en de ‘egg-mimicry’ bij 
koekoeken en ‘vocal mimicry’ bij bijvoorbeeld dolfijnen die geluiden imiteren. Deze 
voorbeelden bewijzen overigens dat kleur- en vormnabootsing niet de enige mimicry-
voorbeelden zijn, en in het algemeen dat het begrip in het Engels kennelijk wat ruimer wordt 
geïnterpreteerd dan in het Nederlands.50  

Valt een ethologisch begrip als ‘oversprong’ of een antropomorf begrip als 
‘metempsychose’, zielsverhuizing, ook onder verwandlung?51 Dat lijkt me wel. Oversprong 
is een bewuste verandering van houding: de vogel die halverwege de strijd met een rivaal 
een slaaphouding aanneemt of de kat die in een gespannen situatie ineens iets anders gaat 
doen, of bij de mens: wie in een restaurant vergeefs de ober maant, maakt van die armheffing 
in één vloeiende beweging een krabhandeling – zich bewust van de omgeving, en van zijn 
eigen onmacht om de omgeving naar zijn hand te zetten. Het zijn allemaal bewuste 
handelingen die met inlevingsvermogen van doen hebben, en dus vallen ze onder (de aanzet 
tot) verwandlung. Metempsychose is typisch menselijk, al kan het vaak zielsverhuizing naar 
een dier of plant betreffen; een mythe dus, een bewuste overlevering. En het is een gedaante-
verandering. Dus ja, ook dit begrip is – specifieke – verwandlung, want verwandlung kan, 
als gezegd, zowel reële als verbeelde, psychische vormen aannemen of weergeven. 

Nietzsche weet in zijn zoekende en tegelijk stellige teksten over mimicry als aan-
passing aan het dagelijkse leven – wat dus een vorm van verwandlung te noemen is – dit te 
melden: ‘Ik versta onder geest, zoals men ziet, de voorzorg, het geduld, de list, het veinzen, 
de grote zelfbeheersing en alles, wat mimicry is – tot dit laatste hoort een groot deel van de 
zogenaamde deugd’.52 In Die fröhliche Wissenschaft heeft hij het over toneelspelers als 
meesters van de ingelijfde en verstokte kunst van het eeuwige verstoppertje-spelen, dat men 

                                                 
46 Athene cunicularia, familie van de Steenuil. 
47 Frances Backhouse, Owls of North America (Firefly Books, Buffalo NY 2008), p. 56. ‘This vocal mimicry 
may well have evolved to deter predators such as badgers and weasels from entering nest burrows. It has 
definitely proven effective on occasion in discouraging ornithologists from reaching blindly into burrows’.    
48 Hij muntte in 1984 biofilie: onze soort zou een instinctieve verwantschap voelen met de wereld van de 
natuur. 
49 Edward O. Wilson, Sociobiology. The new synthesis, 25th anniversary edition, The Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge Mass./ London 2000 [1975]. 
50 ‘Mimicry’ volgens Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal: 1. benaming voor verschillende 
vormen van (quasi-)nabootsing in het dierenrijk, bv. het zich in vorm en kleur aanpassen van sommige planten 
en dieren aan andere die voor de levensstrijd beter toegerust zijn; 2. (in de kunst) mislukte navolging van grote 
voorgangers. En volgens Van Dale Groot Woordenboek Engels/Nederlands: 1. nabootsing/namaaksel (kunst); 
2. mimiek/het nabootsen (navolging, na-aperij); 3. kleur/vormaanpassing.  
‘Mimesis’ wordt voor typisch menselijk handelen gereserveerd: nabootsing, met name van de natuur, en als 
literair begrip de voorstelling van de werkelijkheid in het kunstwerk. 
En ‘mimiek’ is volgens Van Dale: 1. uitdrukkingsbewegingen van het gelaat; 2. de kunst om door gebaren 
gewaarwordingen en denkbeelden uit te drukken.  
51 Vgl. Tijs Goldschmidt, Oversprongen. Beschouwingen over cultuur en natuur, Bakker, Amsterdam 2002, p. 
50 en 121. 
52 ‘Ich verstehe unter Geist, wie man sieht, die Vorsicht, die Geduld, die List, die Verstellung, die grosse 
Selbstbeherrschung und alles, was mimicry ist (zu letzterem gehört ein grosser Teil der sogenannten Tugend)’. 
(Nietzsche, Werke, II, 999). 
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bij dieren mimicry noemt.53 En in Morgenröte opent de  paragraaf over het dier en de moraal 
wel erg Canettiaans, en ook Trotteriaans:54 ‘De praktijken die in verfijnd gezelschap 
verlangd worden: het zorgvuldig vermijden van het lachwekkende, het opvallende, het 
aanmatigende, het opzij zetten van zijn deugden evenals van zijn heftige begeerten, het zich 
schikken, zich aanpassen, zich beperken, – dit alles is als maatschappelijke moraal in grote 
lijnen overal, tot diep in de dierenwereld toe, te vinden, – en pas in deze diepte zien wij de 
achterliggende bedoeling van al deze beminnelijke voorzorgsmaatregelen: men wil zijn 
vervolgers ontgaan en in het opzoeken van de buit bevoordeeld zijn’.55     
 
Mimesis & mimetisch verlangen 
 

‘Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehn’.  
(Nietzsche, Nachlaß 80er Jahre, III, 832) 

 

Ook in kunst en cultuur spelen velerlei vormen van verwandlung al heel lang een grote rol. 
Translatio of interpretatio, imitatio en aemulatio zijn klassieke begrippen van nabootsing, in 
deze volgorde met een toenemende waardering voor de betekenis en een groeiende graad 
van intensiteit. 

Van translatio is sprake als een schrijver een tekst vertaalt of er een parafrase van 
geeft of wanneer een kunstenaar een kunstwerk namaakt; imitatio is het nadoen van de stijl 
van de kunstenaar en bij aemulatio wordt het voorbeeld overtroffen. Imitatio en aemulatio 
werden bij de Romeinen al gewaardeerd, waarbij Griekse originelen hun voorbeelden 
vormden en in de Renaissance is de voorbeeldige invloed van de klassieke beelden over-
duidelijk. In Renaissance en Barok worden de antieken de bron voor thema en vorm van de 
literatuur. En dat bijvoorbeeld Leiden vanaf eind achttiende eeuw een teken- en kunst-
academie onder de naam ‘Ars Aemulae Naturae’ kende waarin onder anderen de bekende 
plaatselijke fijnschilders actief waren, is sprekend voor de waarde die werd gehecht aan de 
kunstzinnige nabootsing, met name ‘naar de natuur’. Dit zijn allemaal voorbeelden van – 
culturele – navolging die de twee millennia oude westerse beschaving doelbewust heeft 
toegepast; men zag in dat de kwaliteit van voorouderlijk werk van bijzondere betekenis kon 
zijn. Dat dit inzicht vervolgens vaak tot verstarring leidde, is van een andere orde. De mens 
leert en neemt van een ander – creatief – mens over; duidelijke vormen en vormgevingen 
van (partiële) verwandlung. Translatio, imitatio en aemulatio zijn bij elkaar te vegen onder 
één paraplu: mimesis, dat daarmee tevens een ruimer begrip is. 

Het zoeken in de westerse cultuur naar de bronnen van mimesis gaat gebruikelijk 
terug tot Socrates’ leerlingen. Plato behandelt in boek X van zijn Politeia de kunst en daarin 
de mimesis (eerder moreel dan esthetisch) onder de vlag van Socrates natuurlijk: ‘Onder ons 
gezegd en gezwegen – en laten de tragediedichters en al die andere nabootsers van de 
werkelijkheid het maar niet horen – lijkt dat soort poëzie op een aantasting van het gezonde 
verstand van de toehoorders, als die niet beschikken over het tegengif van kennis aangaande 

                                                 
53 ‘Meister jener einverleibten und eingefleischten Kunst des ewigen Verstecken-Spielens, das man bei Tieren 
mimicry nennt’. (Nietzsche, Werke, II, 235). 
54 Met excuses voor het anachronisme. 
55 ‘Die Praktiken, welche in der verfeinerten Gesellschaft gefordert werden: das sorgfältig Vermeiden des 
Lächerlichen, des Auffälligen, des Anmaßenden, das Zurückstellen seiner Tugenden sowohl wie seiner 
heftigeren Begehrungen, das Sich-gleichgeben, Sich-einordnen, Sich-verringern, – dies alles als die 
gesellschaftliche Moral ist im groben überall bis in die tiefste Tierwelt hinab zu finden, – und erst in dieser 
Tiefe sehen wir die Hinterabsicht aller dieser liebenswürdigen Vorkehrungen: man will seinen Verfolgern 
entgehen und im Aufsuchen seiner Beute begünstigt sein.’ In de paragraaf ‘Die Tiere und die Moral’ in 
Morgenröte, Nietzsche, Werke, I, 1031 (mijn curs.). 
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de ware aard van de dingen’.56 Gerard Koolschijn vertaalt dat wat ruiger: ‘(…) het is een 
pest, alles wat die mensen maken, een groot gevaar voor de geest van iedereen die ermee in 
aanraking komt (…)’.57 Afgezien van het gegeven dat ‘translatio’ meerdere vormen kan 
aannemen, zoals ook hier blijkt, is het direct duidelijk dat Plato de kunst ver achter de 
werkelijkheid en ook na de filosofie geclassificeerd wil hebben.  

Hoewel kleine kinderen en veel volken die dichter bij de natuur staan het begrip 
‘werkelijkheid’ niet eens kennen en filosofen het over dit begrip niet erg eens zijn,58 zou men 
in de stijl van Plato wel vijf of zes ‘werkelijkheden’, realiteiten van het bestaan, kunnen 
onderscheiden – bijvoorbeeld aan de hand van een verkeersongeluk of van mishandeling: 
niveau 1: men kan weten dat zoiets gebeurt  
 2: men kan er over lezen of het zien op film of tv 
 3: men kan er fysiek bij aanwezig zijn (en toekijken of ingrijpen) 
 4: men kan het zelf aan den lijve ondervinden  
 5: men kan het ervarene aan derden vertellen, schrijven of uitbeelden 
 6: men kan het dromen of verzinnen 
Niveau 4 is dan het meest indringend, niveau 1 het meest abstract en niveau 3 het meest 
confronterend (en verwandlung-vragend), zoals niveau 2 vooral een beroep doet op het 
absorptie- en inlevingsvermogen en niveau 5 op de narratieve kwaliteit van het individu 
terwijl niveau 6 ten slotte aan de fictie vrij spel geeft. Alleen 3 en 4 (en 6?) kennen dieren 
ook, de rest is typisch menselijk; verwandlung vereisend. Niveau 2 en 5 zijn het meest 
typisch mimetisch, in al dan niet kunstzinnige betekenis. Zo’n indeling geeft wel aan op 
hoeveel manieren het leven, de werkelijkheid waarvan we in veel gevallen zo weinig weten, 
kan worden ervaren. Het springen tussen al die niveaus, die werelden, is typisch menselijk 
en houdt de samenleving gaande – ondanks vaak welig tierend onbegrip, moedwil en 
misverstand.  

Ter verduidelijking van zijn kunst en mimesis stellingen werkt Plato met het voor-
beeld van de stoel (in andere vertalingen een bed): ‘We hebben dus drie soorten stoelen, – 
één is die “oorspronkelijke” stoel, waarvan we naar mijn idee moeten zeggen dat hij door 
God is ontworpen – want door wie anders? –, vervolgens één die door de timmerman wordt 
gemaakt, en dan nog één door de schilder, zo is het toch?’59 In dit geval is God de oer-
schepper, de eeuwige Idee/Vorm; de timmerman is de vervaardiger en de schilder is de 
nabootser. De schilder beeldt uit wat de meubelmaker maakt en zo is zijn werk in wezen 
‘een kopie van een kopie, het derde stadium gerekend vanaf de werkelijkheid’. Voor de 
literatuur hanteert Plato, dat kun je wel aan hem overlaten, eenzelfde logica.  
 Zijn leerling Aristoteles verwierp Plato’s ideeënleer van de onveranderlijke en 
onvergankelijke gestalte (de ‘oorspronkelijke stoel’ in het bovenstaande) en paste Plato’s 
abstracte eidos (vorm) toe op de concrete vorm en essentie van een voorwerp, met de vorm 
als bepalend element. Hij verdiepte zich eveneens in kunst en mimesis maar was duidelijk 
coulanter voor de kunsten dan Plato, wat ongetwijfeld voortkwam uit het verschil in beider 
eidos-opvatting; hij ging dus niet zozeer uit van de metafysische aard, gericht op de eeuwige 
Vormen. Wel maakt Aristoteles bijvoorbeeld duidelijk onderscheid in de waarde van toneel: 
de tragedie krijgt meer waardering van hem dan de komedie. Maar kunst blijft ook voor hem 
de nabootsing van de natuur. 

                                                 
56 In de vertaling van de School voor de Filosofie, Uitg. De Driehoek, Amsterdam 1991: Platoon, Verzameld 
werk, dl. 10,  Politeia. Wat is rechtvaardigheid?, p. 529.  
57 Plato, Politeia, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1975, p. 257. 
58 Kernproblemen: waarheid, juistheid, effectiviteit, waarschijnlijkheid, sub/objectiviteit, meetbaarheid, 
beleving. 
59 Plato, Politeia, p. 259 (Koolschijn-vertaling). 
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Canetti, die Aristoteles een systeembouwende, droomloze denker vond en van Plato 
een levenslange afkeer had,60 las in Burckhardts Weltgeschichtliche Betrachtungen61 deze 
zin: ‘Het is mogelijk dat in Thucydides bij voorbeeld een hoogst belangrijk feit verscholen 
ligt dat pas over honderd jaar door iemand zal worden opgemerkt’ en vond dat ‘het intiemste 
wat ik aan Burckhardt te danken heb, mijn rechtvaardiging voor die jaren [werk aan M&M], 
is deze zin’.62 Zie ik het goed, dan zouden we op zo’n belangrijke, maar bijna terloops 
geformuleerde zin in Aristoteles’ Poetica kunnen stuiten als hij – over de natuurlijke 
oorsprong van de dichtkunst – zegt: ‘Want de nabootsingsdrift is de mens van kindsbeen 
aangeboren, en daardoor onderscheidt hij zich van de overige levende wezens’.63 Dit inzicht 
bewijst nú tenminste vijf zaken: dat Aristoteles een zeer scherpzinnig waarnemer was; dat 
Aristoteles zegt dat aanleg tot verwandlung aangeboren en typisch menselijk is; dat er 
inderdaad vaak, cf. Prediker, niets nieuws onder de zon is; dat Canetti een heel oud, vergeten 
thema in het centrum van zijn werk trekt; en dat het Westen in zijn streven naar 
individualiteit en originaliteit een inspiratiebron – het oeroude gegeven van de erfelijkheid 
en het onderscheidende – heeft laten liggen (omdat het ‘maar over nadoen’ ging) die pas 
helemaal aan het eind van de twintigste eeuw is opgepakt, zoals zal blijken. In de late 
Middeleeuwen worden Plato en Aristoteles en hun mimesis-opvattingen weer bestudeerd,64 
maar de erfelijkheid waarover Aristoteles het heeft wordt over het hoofd gezien. De 
romantici zijn geporteerd voor een eigen wereld, door de literatuur geschapen met behulp 
van de creatieve verbeelding; aan mimesis hebben zij geen boodschap, hoewel er wel iets 
metafysisch in hun ideeën zit, à la Plato dus. Hun literaire werk wordt een schepping, 
voortkomend uit de verbeelding van de kunstenaar; de ‘werkelijkheid’ geeft niet primair de 
kaders aan. En intussen is er – nadat symbolisten en esthetici de rollen omkeerden: ‘life 
imitates art’65– sprake van een mimetisch karakter van de literatuur, omdat bijvoorbeeld het 
niet-bestaande of immateriële (geesten e.t.q.) met empirische of antropomorfe termen kan 
worden omschreven. Waarvoor, zo is nog toe te voegen, de nodige (volledig culturele) 
verwandlung weer noodzakelijk is. 
 

In de twintigste eeuw hielden enkele tijdgenoten van Canetti zich intensief bezig met 
mimesis66 en daardoor herleefde de belangstelling voor Gabriel Tarde’s ideeën in zijn Lois 
d’imitation uit 1890.67 Hij wordt gezien als de belangrijkste negentiende-eeuwse 

                                                 
60 ‘Die erste Begegnung mit den Ideen Platos 15jährig und die unauslöschliche Abneigung gegen sie noch nach 
60 Jahren. In der Jugendgeschichte weggelassen’. (Aufzeichnungen 1973-1984 (1980); EC-W, V, 306). 
61 KTA, Kröner, Stuttgart 1969, p. 21-22: ‘Es kann sein, dasz im Thukydides z.B. eine Tatsache ersten Ranges 
liegt, die erst in hundert Jahren jemand bemerken will’. [1868-1873]. 
62 Het geheime hart van het uurwerk (1973-not.), p. 9 (EC-W, IV, 375).  
63 (mijn curs.) De zin vervolgt: ‘dat hij het meeste zin in nabootsing heeft en dat hij zijn eerste vaardigheden 
door imitatie verwerft, en daarmee beleven alle mensen genoegen aan de kunst van de nabootsing’. Aristoteles, 
Hauptwerke, ‘Poetik’, openingszin van de 2e paragraaf, pp. 340-341 (eigen vert.). Dit hoeft niet tegenstrijdig te 
zijn met Aristoteles’ tabula rasa-idee (vgl. nt. 52 in hoofdstuk IV); het gaat om aanleg voor verwandlung, niet 
om een overerfde verwandlung-inhoud.  
64 Enkele gegevens uit de Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur/MEW (1982), dl. 6, p. 215, ‘Mimesis’. 
65 Van Oscar Wilde, of course. Hij bezigde als motto ‘Life imitates art far more than art imitates life’ voor zijn 
The decay of lying: an observation uit 1889 – een  anti-mimesis essay met een hoog verwandlungsgehalte. 
66 Mimesis studies verschenen o.a. van Verdenius in 1949 (herdr. 1972) Hermann Koller in 1954 en Göran 
Sörbom in 1966, en in de jaren negentig: van Gunter Gebauer & Christoph Wulf (1992), Michael T. Taussig 
(1993), Christoph Wulf (1995), Arne Melberg (1995), Zofia Mitosek (1997) en Bernard Scholz (1998); in 2002 
van Stephen Halliwell en in 2006 verscheen van Matthew Potolsky Mimesis (Routledge, New York/London) 
waarin hij na Plato en Aristoteles drie versies van mimesis (retorica, theater, realisme) behandelt en vervolgens 
de 20e eeuw bespreekt, met o.a. Freud, Lacan en Girard.  
67 Ook genoemd bij de massa-auteurs in hfdst. IV. De Engelstalige heruitgave uit 1962 tekent die herleefde 
belangstelling. 
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psychologische theoreticus van mimesis; imitatie is voor hem een fundamentele levens-
kracht, een van de drie vormen van universele herhaling die het fysieke, biologische en 
sociale leven organiseren.68 Imitatie is voor Tarde een expansief begrip dat alles omvat van 
het gebruik van taal tot de verspreiding van intellectuele ideeën, het ontstaan van manieren 
en zelfs het besmettelijk lachen; geheugen en gewoonten zijn ook vormen van imitatie. 
‘Waar een sociale relatie tussen twee levende wezens bestaat, daar hebben we imitatie, 
nabootsing’.69   
 

← De Zwitserse filoloog/romanist Erich Auerbach (1892-1957) schreef 
tijdens WO II,70 afgezonderd van de westerse wereld in Istanbul zijn klassiek 
geworden Mimesis. De weergave van de werkelijkheid in de westerse 
literatuur.71 Daarin geeft hij weliswaar geen theoretische uiteenzetting over 
het begrip mimesis (geen stromingen, esthetica, kunsttheorieën, -ismen of 
structuren), maar behandelt het onderwerp praktisch, op basis van de 
teksten, geciteerd in de originele taal.72 In twintig hoofdstukken die lopen  

van Homerus tot Virginia Woolf, ofwel van ‘Het litteken van Odysseus’ tot ‘De bruine 
kous’, wordt de literatuur in de werkelijkheid gevangen, en vice versa. Hij wil daarin drie, in 
de tijd terugwerkende hoofdgedachten uitspinnen die betrekking hebben op ‘de antieke en 
nadien door elke classicistische stroming hernomen leer van de verschillende niveaus van 
literaire uitbeelding’.73 Het moderne realisme dat aan het begin van de negentiende eeuw in 
Frankrijk ontstond (Stendhal,74 Balzac), zo werd hem duidelijk, was een afscheid van die 
antieke leer, completer en belangrijker dan die van de romantici van die tijd die de vermen-
ging van het verhevene met het groteske proclameerden. Zij, die realisten, ‘baanden de weg 
voor het moderne realisme dat zich sindsdien in steeds rijkere vormen heeft ontplooid, in 
overeenstemming met de zich voortdurend wijzigende en verbredende werkelijkheid van ons 
leven’.  
 Die begin negentiende-eeuwse ‘revolutie’ kon echter niet de eerste in haar soort zijn 
geweest, zo luidde het tweede inzicht dat het literaire materiaal Auerbach verschafte. In de 
Middeleeuwen, en ook nog wel in de Renaissance, had er een serieus realisme bestaan, waar-
in de banaalste voorvallen uit de werkelijkheid in serieuze en gewichtige samenhang werden 
uitgebeeld. Pas eind zestiende en de hele zeventiende eeuw werden strenge nabootsings-
regels – van de antieke literatuur – opgelegd. Het middeleeuws realisme scheelt dan wel van 
het moderne, ‘in deze fundamentele zienswijze stemmen ze met elkaar overeen’. Maar al ver 
vóór de Middeleeuwen, zijn derde inzicht, had zich de eerste inbreuk op de klassieke theorie 
voltrokken: ‘het was het lijdensverhaal van Christus, met zijn onbarmhartige mengeling van 

                                                                                                                                                     
Overigens merkt McClelland op dat Canetti’s massakristallen Tarde’s corporations zijn, met eenzelfde 
voorbeelden van religieuze en militaire orden. (The crowd and the mob, p. 306).  
68 Potolsky, Mimesis, p. 117. 
69 Uit Tarde’s The laws of imitation, p. XIV, geciteerd in Potolsky, Mimesis, p. 117. 
70 Vandaar dat hij zijn werk afsluit met: ‘moge mijn studie (…) ertoe bijdragen diegenen weer bijeen te brengen 
die de liefde voor onze westerse geschiedenis onverstoord hebben behouden’. 
71 Agon, Amsterdam 1991, 504 pp. (oorspr: Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen 
Literatur, Bern 1946; vertaald door Wilfred Oranje). Enige informatie uit David Rijser in de serie ‘De oogst 
van onze eeuw’, in NRC Hbl. 29 mei 1998. 
72 En doet daarmee sterk denken aan Canetti’s werkwijze in MuM, zij het dat hij wel vertaalde citaten 
hanteerde. 
73 Opgenomen in het ‘Nawoord’, pp. 495-498.  
74 Marie-Henri Beyle’s ‘kristallisatietheorie’: ‘een mentaal proces van idealisering waardoor men aan een 
geliefd object uit de werkelijkheid kwaliteiten gaat toeschrijven die het niet heeft, net zoals een tak die in de 
zoutmijnen blijft liggen na enkele weken overdekt wordt met schitterende kristallen’. (Mod. Encycl. van de 
Wereldlit.,  9, p. 135), wat klinkt als een voorstadium van Girards ideeën die hier verderop ter sprake komen.  
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banale werkelijkheid en hoogste, verhevenste tragiek, dat de klassieke stijlregel schond’. 
Samengevat: ‘Voor de genoemde opvatting betekent een op aarde geschied voorval, 
ongeacht zijn concrete realistische kracht hier en nu, niet alleen zichzelf, maar tegelijk ook 
een ander, dat het vooraf aankondigt of door herhaling bevestigt. En de samenhang tussen 
voorvallen wordt niet primair als temporele of causale ontwikkeling opgevat, maar als 
eenheid binnen het goddelijke plan, waarvan de schakels en reflecties allemaal voorvallen 
zijn. Hun rechtstreekse samenhang op aarde is van minder belang, en voor de interpretatie is 
de kennis daarvan soms in het geheel niet nodig’.75 Waarmee Auerbach impliciet wijst op de 
historiserende, prognosticerende en comparatieve rol die verwandlung kan spelen; mogelijke 
metafysica laten we rusten als verondersteld symbolisch.  
 

De Hongaarse (onder veel meer) marxistische filosoof, literair criticus/ 
analyticus ← Georg (György) Lukács (1885-1971)76 hield zich al van 
jongsaf bezig met literair mimetische vragen. Naast heel veel andere 
geschriften resulteerde dit uiteindelijk in (onder meer) Die Eigenart des 
Ästhetischen in 1963,77 waarmee hij het debat stempelde. 

Kunst is wezenlijk evocatieve mimesis; in Lukács studie staat, 
volgens de dialectisch en historisch materialistisch ontworpen indeling, de 
filosofische motivering van het esthetische centraal: de afleiding van de  

http://www.marxists.           speciale categorie der esthetiek en haar begrenzing ten opzichte van 
org/archive/lukacs/            andere gebieden. Begin en eindpunt van iedere menselijke bezigheid is 
het dagelijks gedrag van mensen,  waaruit wetenschap en kunst als hogere ontvangst- en 
reproductievormen  ontstaan. Beide zijn vormen van weerspiegeling van de  werkelijkheid, 
zelfgeschapen organen van de mensheid om de werkelijkheid de baas te kunnen. Terwijl de 
wetenschap die werkelijkheid door een breuk met de personifiërende beschouwingswijze, 
door ont-antropomorfiseren tracht te begrijpen, is de kunst op antropomorfiserende, antropo-
centrische weerspiegeling en kopieerbaarheid van het aardse leven gericht.78 Beide staan 
echter tegenover de religie, aangezien die op gene zijde uit is en een behoud van de mense-
lijke particulariteit najaagt. Uitvoerig worden de problemen van de mimesis behandeld met 
de ontfetisjerende opgave van de kunst daarin vervat. Kunst en religie, die de werkelijkheid 
als wereld van de mensen afbeelden en ondervindelijk maken, blijven lange perioden van 
hun historische ontwikkeling met elkaar verbonden. Pas in de loop van hun bevrijdingsstrijd, 
pas met de negatie van alle transcendente betrekkingen en de concentratie op de historische 
werkelijkheid, verovert de kunst haar eigenlijke functie als zelfbewustzijn van de mensheid, 
als herinnering en voorstelling van haar ontwikkeling als genre. Aldus de marxistisch 

                                                 
75 Auerbach, Mimesis, p. 496. 
76 Zie over Lukács naast veel literatuur o.a: 
http://www.phillwebb.net/History/Twentieth/Continental/Marxism/Lukács/ Lukács/.htm   
77 Navolgende uit István Fehér over Georg Lukács, Die Eigenart des Ästhetischen (1963) in F. Volpi & J. Nida-
Rümelin (Hg.), Lexikon der Philosophischen Werke (KTA 486, Kröner, Stuttgart 1988) p. 197; plus enige 
aanvulling uit Konrad Lotter, ‘Georg Lukács’ in J. Nida-Rümelin (Hg.), Philosophie der Gegenwart in 
Einzeldarstellungen (KTA 423, Kröner, Stuttgart 1991), p. 360-368; 365-6.  
78 Kanttekening: ‘yet there is hardly any space allotted to this kind of anthropomorphizing in his aesthetics. The 
reason may be that this at least is a feature of art clearly based on a fallacy which can by no means be explained 
away as being non-fallacious, as being ultimately a reflection of objective reality. This cannot be done even if 
one realizes (as Lukács certainly does) that in art, as opposed to magic, the pathetic fallacy is known for what it 
is: we know that there are no sermons in stones, even though there seem to be.’ Uit: András Horn, ‘The concept 
of “mimesis” in Georg Lukács’ (via: bjaesthetics.oxfordjournals.org). Verder is nog te vermelden: David H. 
Miles ‘Reality and the two realisms: Mimesis in Auerbach, Lukács, and Handke’, in Monatshefte, vol. 71, no. 
4, 1979, p. 371 e.v. 
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geïnterpreteerde, in grote lijnen geformuleerde mimesis-opvattingen.79 Intussen is mimesis 
begin eenentwintigste eeuw trouwens een ruim bestudeerd onderwerp met diverse nieuwe 
invalshoeken geworden.80  
 

Ook Adorno hield zich bezig met mimesis in de literatuur. Maar Canetti, Adorno, verwand-
lung en mimesis blijkt een merkwaardig kwartet te zijn. Los daarvan ontwikkelt René Girard 
in dezelfde tijd zijn eigen hypothese met betrekking tot de uitingen van mimetisch verlangen 
– ook een vorm van verwandlung, zoals verderop blijkt. Bij de Canetti-Adorno controverse 
komt op twee manieren (gebrek aan) verwandlung uit de verf: eerst in Canetti’s denken 
versus het geijkte wetenschappelijke denken van Adorno – en diens feitelijke gebrek aan 
inlevingsvermogen. En daarna het verwandlungsonderdeel mimesis dat Adorno in zijn 
laatste levensjaar behandelt maar dat door Canetti niet meer gelezen zal worden.  

← Filosoof en (muziek)socioloog Theodor W. Adorno (1903-1969)81 en 
Elias Canetti hebben eenmaal de degens gekruist: in een radiodebat in maart 
1962 over MuM.82 Dat werd een schoolvoorbeeld van langs elkaar heen 
praten en onwelwillendheid van de boekbespreker – of was het alleen 
vasthouden aan eigen axioma’s van Adorno? Hoewel hij te boek staat als 
iemand die levenslang probeerde te strijden tegen ‘begrippen’,83 kon hij 
volstrekt niet uit de voeten met een uiterst concreet boek als Massa & 
Macht dat ook nog vol staat met mythen en waarin dogma’s en definities  

ontbreken. Deze aantekening uit 1962 slaat dan ook ongetwijfeld op Adorno: ‘Hij bespeelt te 
veel instrumenten tegelijk. Maar denken is geen componeren. In het denken wordt iets 
meedogenloos op de spits gedreven. Het proces dat leidt tot inzicht bestaat er vooreerst uit 
dat alles overboord wordt geworpen om sneller en gemakkelijker het ene bevroede doel te 
bereiken. A. kan niets overboord werpen. Hij sleept zich zelf altijd in zijn geheel mee. Hij 
komt nergens. Alles wat hij weet, staat hem altijd voor de geest. Hij klopt aan alle deuren en 
gaat nergens naar binnen. Omdat hij heeft aangeklopt, denkt hij dat hij er is geweest’.84 

Medio jaren zestig kreeg Adorno er na die radioconfrontatie op papier steeds weer 
van langs bij Canetti, aldus zijn biograaf Hanuschek. Die vist uit de niet-gepubliceerde 
aantekeningen bijvoorbeeld op dat het de kunst van Adorno was ‘zo lang mogelijk zo veel 
mogelijk zo slim mogelijk te formuleren zonder één woord te zeggen dat de geest werkelijk 
raakt’, wat nog erger was ‘dan wanneer hij helemaal niets te zeggen had’.85 En precies een 

                                                 
79 Die ook wel eens aan Rodins ‘Penseur’ doen denken: nogal ongemakkelijk met de rechterarm op de 
linkerknie steunend mooi maar weinig comfortabel nadenkend. 
80 De actualiteit van mimesis als onderzoeksobject blijkt uit Potolsky’s tekst uit 2006: ‘Drawing upon genetics 
and evolutionary biology, mimetics tries to understand the spread of ideas according to the model of Darwinian 
evolution. Just as sexual reproduction spreads genes, so acts of imitation spread what theorists call memes. This 
theory is only in its infancy, but it has become a controversial topic and constitutes the latest addition to the 
thematic complex of mimesis’. (Mimesis, p. 10). 
81 Misschien is hij wel het eerste fysieke intellectuele slachtoffer van de studentenrevolte van ’68.  
82 ‘Gespräch mit Theodor W. Adorno’, zie EC-W, X, 140-163. Omdat Adorno aangetrouwde familie was van 
Canetti’s minnares, schilderes en mecenas Marie-Louise von Motesiczky (1906-1996) zagen ze elkaar ook wel 
eens privé, maar spraken elkaar dan niet of nauwelijks. In de rellen rond de opvoering van Bruiloft in 1965 
sprong Adorno wel in het krijt voor Canetti. Walter Weyns analyseert het Adorno-Canetti debat uit 1962 
geamuseerd en geschoffeerd (door Adorno’s denken) op pp. 111-119 van Het geval Canetti (2008), dat eindigt 
met ‘het tragische onvermogen van Adorno’.  
83 ‘Adorno’s dialectiek, die onrustig en weerspannig dogmatische beweringen en zekere waarheden schokt, 
openbaart de scheuring van de wereld, de misvormdheid van de mensen in een messianistisch licht’, is n.a.v. 
zijn Minima Moralia uit 1951 te lezen in een filosofisch naslagwerk, wat moeilijk is om zo zelf te bedenken.  
84 Wat de mens betreft, p. 258; EC-W, IV, 266.  
85 Notitie van 23 maart 1965, in de nalatenschap van Canetti in de Centrale Bibliotheek van Zürich; geciteerd in 
Hanuschek, Elias Canetti, p. 495 (orig. ed.), p. 425 (Ned. vert.). Eind jaren negentig verschenen bij Suhrkamp 
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week later: ‘Een denker die van niets concreets kan uitgaan is voor mij geen denker, en één 
enkel fragment van een Griekse filosoof van wie verder niets bestaat, één enkele zin is mij 
meer waard dan alle werken van de levende Adorno’.86 En om dan meteen maar het laatste 
biografenkruit te verschieten: ‘Een jaar voor de dood van Adorno sloot Canetti als het ware 
zijn dossier. Tijdens de research voor zijn Kafka-boek Der andere Prozeß had hij Adorno’s 
Aufzeichnungen zu Kafka (1953) gelezen en was zijn irritatie nog groter geworden. De 
filosoof had “Kafka op zijn mooie rad gelegd” en talrijke overbodige autoriteiten geciteerd; 
hij besloot Adorno niet meer te lezen’.87 Als Canetti later correspondeert met Claudio Magris 
(*1939), vooral bekend van Donau uit 1986, blijkt dat met name de veronachtzaming van 
zijn panacee, zoals hij het eerder noemde, hem stak: ‘Dat alles wat met religies te maken 
heeft hem [Adorno] niet interesseerde, had ik verwacht. Ik had echter ook de indruk dat hij 
bij het lezen van het boek [M&M] het deel over de metamorfose [Verwandlung] gewoon had 
overgeslagen als irrelevant’.88 Toen in 1979 een van de eerste Canetti-monografieën 
verscheen van de Duits/Amerikaanse Dagmar Barnouw (1936-2008) constateerde ook zij 
‘dat Adorno, een van de meest prominente vertegenwoordigers van de eigentijdse Duitse 
wetenschapskritiek, zich tegenover Canetti’s werk hulpeloos heeft getoond’.89  

Adorno’s Ästhetische Theorie is in 1970 postuum verschenen90 en Canetti heeft het 
gezien zijn besluit uit 1968 dus niet meer gelezen. Adorno hield zich niet alleen bezig met 
Hegel, Husserl, Kierkegaard, de Verlichting en met heel veel muziek, maar ook met mimesis 
– zich afvragend hoe dat na de gruwelen van Auschwitz nog zou kunnen, gezien de crisis in 
de kunst en de onmacht van schoonheid, het onzuivere geheel van de rationaliteit der natuur-
beheersing, de logica van het geïndustrialiseerde leven en de manipulatieve trekken van de 
cultuurindustrie. Niet ontsnapt aan de dwang van de maatschappelijke verhoudingen maakt 
de kunst deel uit van de onderdrukking en verdinglijking zoals ze dit tegelijk empathisch 
tegenspreekt in haar sympathie voor de vernederden. Ziedaar enkele Adorno-paradoxen die 
inderdaad nog met een veelheid van woorden en formuleringen kunnen worden uitgebreid – 
daarbij helaas zelden de eloquentie en transparantie van Canetti’s taal bereikend.  

In zijn Ästhetische Theorie zegt Adorno dat kunst alleen nabootsing is in zoverre het 
objectieve uitdrukking is, ver verwijderd van psychologie: ‘lang geleden werd deze 
expressieve kwaliteit van de objectieve wereld waargenomen door de menselijke zintuiglijke 
organen – maar dat is niet langer zo. Expressie leeft tegenwoordig alleen in de kunst. Door 
middel van expressie kan de kunst het moment van voor-de-ander-zijn op afstand houden, 
wat het altijd dreigt te verzwelgen. Kunst is dus in staat voor zichzelf te spreken. Dit is de 
verwezenlijking door mimesis. De uitdrukking van de kunst is de antithese van ‘iets 
uitdrukken’. Mimesis is het ideaal van kunst, niet een of andere praktische methode of 

                                                                                                                                                     
Taschenbuch Wissenschaft twintig delen Gesammelte Schriften, zo’n 10.800 pagina’s van Adorno, die ¾ van 
Canetti’s leeftijd bereikte en een oeuvre van dubbele omvang heeft. Dat de geëngageerde Frankfurter Schüler 
niet altijd even helder en bondig formuleren zal intussen niemand ontkennen. 
86 Idem, notitie van 30 maart 1965. 
87 Hanuschek, Elias Canetti, p. 495 (D.) resp. 425 (N.); a.h.v. ongepubliceerde notitie van medio juli 1968.  
88 Brief van 22 sept. 1974, in bezit C. Magris; geciteerd in Hanuschek, Elias Canetti, p. 495 (D.) resp. 425 (N.).  
89 ‘dasz Adorno, einer der prominentesten Vertreter der zeitgenössischen deutschen Wissenschaftskritik, sich 
Canettis Werk gegenüber hilflos gezeigt hat’. Dagmar Barnouw, Elias Canetti, J.B. Metzlersche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 1979, p. 67. 
90 In 1984 vertaald als Aesthetic Theory; herdrukt als deel 7 van Adorno’s Gesammelte Schriften. 
Navolgende informatie over die studie uit: F. Volpi & J. Nida-Rümelin (Hgb), Lexikon der Philosophischen 
Werke, KTA 486, Kröner, Stuttgart 1988, p. 8 (‘Ästhetische Theorie’); Julian Nida-Rümelin (Hgb), Philosophie 
der Gegenwart in Einzeldarstellungen, KTA 423, Kröner, Stuttgart 1991, pp. 1-9 (‘Theodor W. Adorno’); 
Amresh Sinha, ‘Adorno on Mimesis in “Aesthetic Theory”’, via: http://www.wbenjamin.org/mimesis.html (11 
pp.), uit: H. Briel & A. Kramer (eds), In Practice: Adorno, Critical Theory and Cultural Studies, Lang, Bern 
2000, pp. 145-159. 
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subjectieve houding. Wat de kunstenaar bijdraagt aan uitdrukking is zijn vermogen na te 
bootsen, wat in hem de uitgedrukte werkelijkheid vrijlaat’.91 

Adorno roept de mimesis-doctrine van Walter Benjamin (1892-1940) in herinnering92 
en in zijn theorie wordt het niet-significante karakter van taal voorrang gegeven boven het 
betekenishebbende of communicatieve aspect van taal, wat uitmondt in de wisecrack ‘de 
ware taal van kunst is sprakeloos’. Amresh Sinha reflecteert hierop verder in zijn aange-
haalde artikel. Hier lijkt het voldoende te constateren dat de kunst- en mimesisopvattingen 
tot een wel heel andere houding dan die van Plato zijn geëvolueerd. Plato zette graag de 
wereld naar zijn hand c.q. hoofd en Adorno vraagt in wanhoop hoe het verder moet na de 
wereldbrand – dat satanisch resultaat van alles naar je hand willen zetten. Bij beiden 
figureert gewild of ongewild een vorm van verwandlung. En Adorno doet tegelijk toch ook 
denken aan Nietzsche’s toepasselijke opmerking ‘want de theoretische mens begrijpt van het 
in wezen dichterlijke, de mythe, precies zo veel als een dove van muziek’.93  
 

← René Girard (*1923) maakt duidelijk dat verlangen een (centrale) rol 
speelt bij verwandlung, al komt dat woord niet uit zijn pen of toetsenbord. 
Hij is een Frans-Amerikaans mediëvist, literatuurwetenschapper, antropo-
loog en filosoof, die vanaf 1961 een lange lijst aan publicaties op zijn naam 
heeft staan, in 2005 lid werd van de Académie Française en wordt gezien 
als vernieuwer van de menswetenschappen. Het lukte hem op een andere  

manier tot de academische wereld door te dringen,94 een naam te vestigen (met diverse 
eredoctoraten, waaronder van de VU) en deze vast te houden (er zijn diverse studiekringen 
rond zijn werk) dan Canetti, de ‘kluizenaar van Hampstead’. Ze excelleren allebei in diverse 
disciplines, zijn in veel talen vertaald en hebben het voor een groot deel over hetzelfde: 
verwandlung, zonder elkaar te noemen. Girard gaat uiteindelijk een iets andere richting in en 
bij hem heet het mimesis of mimetisme, nog preciezer: mimetisch verlangen.95 Zijn 
onderzoek is veelal gebaseerd op zuivere literatuurvergelijking en zijn liefde voor de mythe, 
individueel te interpreteren,96 komt overeen met de sterke voorkeuren van Canetti. De 
kritiek97 op zijn veelzijdig en origineel genoemde werk luidt dat hij religie en cultuur wil 
terugvoeren tot één enkele factor, wat een beetje negentiende-eeuws aandoet, een mono-
causaliteit die kan leiden tot een eenzijdige kijk op de functie van godsdienst en van cultuur. 

                                                 
91 (Duidelijk?) vertaald uit Sinha’s Engelse citaat; vgl. voorgaande noot.  
92 In de Engelse vertaling van Benjamins ‘On the Mimetic Faculty’ (1933): ‘Nature creates similarities. One 
need only think of mimicry. The highest capacity for producing similarities, however, is man’s. His gift of 
seeing resemblance is nothing other than a rudiment of the powerful compulsion in former times to become and 
behave like something else. Perhaps there is none of his higher functions in which his mimetic faculty does not 
play a decisive role.’ (Hij ziet verwandlung dus als evenzo essentieel als Canetti.) Geciteerd in: Michelle Puetz, 
‘Mimesis’, http://csmt.uchicago.edu/glossary2004/mimesis.htm. Beatrice Hanssen schreef over ‘Language and 
mimesis in Walter Benjamin’s work’, in: David S. Ferris (ed.), The Cambridge Companion to Walter 
Benjamin. Cambridge University Press, Cambridge 2004, pp. 54-73.   
93 ‘denn der theoretische Mensch versteht von dem eigentlich Dichterischen, dem Mythus, gerade so viel als ein 
Tauber von der Musik’ (in zijn beschouwing over Wagner in Bayreuth).   
94 Waarbij hier in de eerste plaats de situatie in Nederland wordt bedoeld. 
95 De meest omvattende website over René Girard en zijn werk, samengesteld door de Universiteit Innsbruck: 
www.uibk.ac.at/theol/cover, waarbij COVER staat voor Colloquium On Violence & Religion. De ingangen: 
René Girard/ Girard Network/ News & Archives/ Fortcoming Events/ Past Events/ Mimesis Database/ 
Contagion/ Bulletin/ COV&R.  
96 Niet als Levi-Strauss (Mythologiques I-IV, 1964-1971) die de mythen meer schematisch en in onderling 
verband behandelt. Dus zijn structuralisme versus Girards (en Canetti’s) fenomenologie – waarbij beide 
stromingen proberen op een eigen manier tot het wezen der dingen door te dringen. 
97 (Godsdienstsocioloog) M.B. ter Borg, ‘René Girard en de begeerte’, Intermediair, 23e jrg. 4, 23-01-1987, p. 
49 & 53. 
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Tegelijk had hij een soort wetenschappelijke moed (ook wel vergelijkbaar met Canetti) 
omdat ‘in de tijd dat Foucault, Lacan en Derrida in Frankrijk begonnen door te breken, 
Girard met inzichten kwam die daar haaks op stonden’.98 Maar hij was overtuigd van zijn 
inzichten, hield vol en vormde school – met internationale aandacht. Niet alleen van de 
wetenschap maar ook van afgeleide projecten die zich uitstrekken tot ‘Pesten in de klas’ of 
‘Mobbing op het werk’. 

De eerste studie waarmee Girard direct naam maakte is van één jaar na MuM: De 
romantische leugen en de romaneske waarheid.99 Daarin wordt met chirurgische precisie het 
werk van Cervantes, Stendhal, Proust en Dostojevski gefileerd op het thema van mimesis, 
jaloezie en afgunst, het ‘laatste taboe’. Het lijkt erop dat deze beschrijving uit zijn eerste 
boek tegelijk het (mimetisch) programma voor zijn hele oeuvre weet te verwoorden: ‘De 
ijdele romanticus probeert zichzelf voortdurend ervan te overtuigen dat zijn begeerte gelegen 
is in de natuur der dingen, of, wat op hetzelfde neerkomt, dat het voortvloeit uit een zelf-
genoegzame subjectiviteit, de creatie ex nihilo door een zo goed als goddelijk Ik. Of de 
begeerte nu vanuit het object of vanuit het eigen ik ontstaat, komt op hetzelfde neer; het is in 
ieder geval nooit vanuit de Ander. Het vooroordeel van de objectiviteit gaat hand in hand 
met het vooroordeel van de subjectiviteit, en dit dubbele vooroordeel is gegrond in het beeld 
dat we allen maken van onze eigen begeerten. Subjectivisme en objectivisme, romantisme en 
realisme, individualisme en sciëntisme, idealisme en positivisme, lijken tegenovergesteld, 
maar zijn het stilzwijgend eens als het gaat om het verbergen van de aanwezigheid van de 
bemiddelaar. Al die dogma’s zijn esthetische of filosofische vertalingen van wereld-
beschouwingen die horen bij de interne bemiddeling. Meer of minder direct zijn ze stuk voor 
stuk gebaseerd op de leugen van de spontane begeerte. Ze houden alle dezelfde illusie van 
autonomie hoog waaraan de moderne mens zo hartstochtelijk is gehecht.’100  

Girard verdiepte zich daarmee in een thema, imitatie, dat op dat moment niet erg 
gangbaar was in de wetenschappen – nabootsing is immers het tegendeel van originaliteit, 
het vlaggenschip van westerse cultuur: in denken en onderzoek – en kon zo in alle rust zijn 
concept uitbouwen. Imitatie heeft zijns inziens niet direct betrekking op de uiterlijke 
fenomenen als wel op de intenties, op het verlangen: het mimetisch verlangen, veelal 
resulterend in mimetische rivaliteit. Om dit gegeven te zien als een afspiegeling of onderdeel 
van Schopenhauers ‘Wil’ die de wereld regeert, dat gaat wat ver, maar heeft er natuurlijk wel 
trekken van. Zowel het mimetische als het verlangen-facet komt hierna bij de spiegel-
neuronen eveneens ter sprake en vormt daar een centraal thema, vooral omdat werd aan-
getoond dat pasgeborenen begrip lijken te hebben voor de intenties, niet alleen voor de 
handelingen van de onderzoekers.  

                                                 
98 Michael Elias ‘De satan van René Girard, in In de marge 3, 2001, p. 4. Elias is sociolinguïst en was 10 jaar 
secretaris van de Studiekring  René Girard van de VU. (via: www.girard.nl (VU) is veel Nederlandstalige 
informatie te vinden). 
99 Mensonge romantique et vérité romanesque, Paris 1961; vert. Hans Weigand, Kok Agora, Kampen 1986. 
100 Uit zijn Romantische leugen, bron: http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/girard/g/Girard_Rene_2.pdf; 
p. 19. Met de bemiddelaar is hier bedoeld: Wij begeren niet spontaan, maar we begeren wat de voor ons 
belangrijke ander, de bemiddelaar, begeert. De begeerte is daarom niet lineair maar driehoekig: er is het 
subject, het object en de bemiddelaar. Girard maakt onderscheid tussen twee soorten bemiddeling: de externe 
en de interne. Eigenlijk zijn dit twee uitersten van een continuüm. Bij externe bemiddeling is het model 
onbereikbaar. Het kan een ideaalbeeld zijn, een figuur uit een ver verleden of de held uit een mythe. Omdat er 
tussen subject en bemiddelaar een onoverbrugbare kloof bestaat, kan er van concurrentie geen sprake zijn. 
Naarmate de sociale afstand tussen subject en model kleiner wordt, komen we dichter bij de pool van de 
interne bemiddeling. Het model is in principe gelijk aan het subject. Hoe dichterbij de bemiddelaar, hoe groter 
de mogelijke rivaliteit, des te groter de behoefte om de bemiddeling te ontkennen en de spontaniteit te 
benadrukken, des te groter ook de innerlijke tegenstrijdigheden en conflicten, vooral bij het subject. (M. ter 
Borg). 
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 Als iedere menselijke begeerte volgens Girard mimetisch van aard is en via een ander 
tot stand komt, kan dat de kijk op menselijke betrekkingen verhelderen: willen en begeren 
wat de ander wil en begeert. Passen we dat op een grotere schaal toe dan geeft dat een ander 
soort inzicht. In standenmaatschappijen of in verzuilde samenlevingen is de kans op 
ontsporing van de mimetische rivaliteit namelijk minder groot, omdat daarin niet alle 
mensen potentiële rivalen van elkaar zijn. Maar in onze egalitaire samenleving is iedereen 
een potentiële rivaal van een ander, wat door de globalisering erger is gemaakt. Volgens 
Girard ervaren we nu mimetische rivaliteit op wereldschaal. De moslims die zich tegen het 
Westen keren doen dat niet omdat zij van de mensen in het Westen verschillen, maar omdat 
zij er steeds meer op gaan lijken. Ook op het niveau van de wereldpolitiek zijn het volgens 
Girard de gelijkgeschakelde verlangens die tot rivaliteit en geweld leiden.101 Geweld speelt 
dan ook een grote rol in Girards ideeën – daarom zal er die ruime maatschappelijke en 
wetenschappelijk interesse zijn voor zijn mimesis-theorie – wat expliciet blijkt uit zijn 
bekendste en meest vertaalde werk: La violence et le sacré/God en geweld uit 1972, waarin 
hij zich na de literatuur meer op de antropologie toelegt. Hij wil daarin laten zien hoe de 
mimetische crisis wordt bezworen door het zondebok-mechanisme. Als bijna iedereen elkaar 
gekopieerd heeft en vrijwel alle mensen rivalen van elkaar zijn geworden, dreigt de oorlog 
van allen tegen allen. Op dat moment kan het zondebokmechanisme in werking treden; de 
oorlog van allen tegen allen wordt dan omgevormd tot een oorlog van allen tegen één. Alle 
opgekropte frustraties richten zich op één persoon die wordt aangewezen als de bron van het 
kwaad. Vervolgens wordt dit individu collectief uitgedreven. Het principe van de zondebok 
is in alle culturen terug te vinden. In heksenvervolgingen, zoals die vandaag nog in zuidelijk 
Afrika voorkomen, is het patroon heel herkenbaar: slechte omstandigheden, bijvoorbeeld het 
mislukken van de oogst, worden toegeschreven aan de boze invloed van oudere vrouwen, 
heksen (het zijn altijd doelwitten die geen groep mensen om zich heen hebben) die dan 
verdreven of gedood worden, waarna de vrede tijdelijk terugkeert. Ook in Nederland zijn er 
overigens nog genoeg voorbeelden van het zondebokmechanisme te vinden: in de voetbal-
wereld is het heel gebruikelijk om de slechte prestaties te wijten aan één persoon, speler of 
trainer, die dan vervolgens wordt verjaagd door de woedende massa fans. Op school wordt 
vaak het meisje of jongetje dat slimmer of lelijker is dan de anderen tot zondebok gemaakt, 
waardoor de rest van de klas verbroedert en de docent zelf even geen zondebok hoeft te zijn. 
Of denk aan een feestje waar over een bepaalde kennis geroddeld wordt: opeens ontstaat een 
sfeer van gemeenschappelijkheid, te danken aan de uitgestoten zondebok.102  

En zo blijkt wederom verwandlung op alle niveaus een rol te spelen en is een 
duidelijk verband van verwandlung met massa te leggen. De zondebok van Girard lijkt op 
het offer van Canetti, die in het hoofdstuk over ‘Het bevel’ schrijft:   

‘De massa-angst van een vluchtende kudde is de oudste en – men zou kunnen zeggen 
– vertrouwdste massatoestand die ons bekend is. Uit deze toestand van massa-angst is 
zeer waarschijnlijk het offer ontstaan. Een leeuw, die achter een kudde gazellen aan 
zit die allen gezamenlijk in angst voor hem vluchten, staakt zijn achtervolging zodra 
het hem gelukt is een der dieren te pakken. Dit dier is zijn slachtoffer en bij 
uitbreiding ook zijn offer. Het verschaft de andere kuddegenoten rust. (…) Als de 
gazellen een geloof hadden, als de leeuw hun god was, dan zouden ze hem, om zijn 
begeerte te stillen, vrijwillig uit hun midden een gazelle uitleveren. En dat is nu 
precies wat bij de mensen gebeurt: uit de vorm die de massa-angst bij hen heeft 

                                                 
101 Journalist/filosoof Yoram Stein, ‘Navolging is de sterkste menselijke drijfveer’, in Trouw, 23 jan. 2006. 
Artikelen over Girard zijn o.a. te vinden op: www.bezinningscentrum.nl/links/special_links3/inleidingen.shtml 
102 Idem, Trouw, 7 febr. 2006. 
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gekregen, is het religieuze offer ontstaan. Het schort de achtervolging en de honger 
van de gevaarlijke macht voor een ogenblik op’.103  

Externe onrust of bedreiging leidt dus tot het ontstaan van Canetti’s offer, en interne onrust 
of vermeende externe dreiging tot Girards slachtoffer (zondebok). En over de dynamiek van 
oorlog, tot op heden te constateren maar vastgesteld aan de hand van oud meutegedrag: ‘Het 
is de eerste dode die aan allen het gevoel meedeelt van bedreigd te worden. De betekenis van 
deze eerste dode voor het uitbreken van oorlogen kan beslist niet worden overschat’.104 Over 
klaagreligies, waarvan ‘het christendom de belangrijkste is’, lezen we in een goed voorbeeld 
van Canetti’s denk- en schrijfstijl:  

‘Waarom sluiten zo veel mensen zich bij de weeklacht aan? Waaruit bestaat haar 
aantrekkingskracht? Welk nut heeft ze voor de mensen? In allen die zich erbij 
aansluiten vindt hetzelfde plaats: de jacht- of hetzemeute reinigt zich als klaagmeute 
van de zonde. Als vervolgers hebben de mensen geleefd, en als vervolgers leven ze 
op hun manier altijd door. Ze zoeken naar het vlees van andere diersoorten, en ze 
snijden erin, en ze voeden zich met de pijn van de zwakke schepsels. In hun oog 
weerspiegelt zich het brekende oog van het slachtoffer, en de laatste kreet, waarin zij 
zich verlustigen, grift zich onuitwisbaar in hun ziel. Misschien hebben de meesten 
van hen er geen idee van dat ze met hun lichaam ook het duistere in zich voeden. 
Maar schuld en angst nemen in hen onophoudelijk toe, en daarom verlangen ze 
zonder het te beseffen naar verlossing. Daarom sluiten ze zich bij iemand aan die 
voor hen sterft, en in de weeklacht om hem voelen ze zichzelf als vervolgden. Wat ze 
ook hebben gedaan, hoe wreed ze zich ook hebben gedragen, voor dit ogenblik 
stellen ze zich op aan de kant van het lijden. Het is een plotselinge en vérstrekkende 
wisseling van de partijen. Ze bevrijdt hen van de opgehoopte schuld van het doden en 
van de angst dat de dood hen zelf zal treffen. Wat zij anderen ooit hebben aangedaan, 
dat neemt een ander nu op zich, en door hem trouw en onvoorwaardelijk aan te 
hangen hopen zij de wraak te ontlopen.’105 

Beide facetten, oorlog en religie, vormen de kern van Girards meest recente studie, Achever 
Clausewitz uit 2007, waarin een wel erg somber beeld van de toekomst wordt geschetst; een 
atoomexplosie siert de omslag van het boek. (Wellicht is die somberheid mede veroorzaakt 
door zijn bekering tot actief, belijdend christen? Oorzaak en gevolg kunnen hierin echter ook 
verwisseld zijn).106 Anglicaans geestelijke Pierre W. Whalon bespreekt onder de titel ‘Off 
with On war’107 enthousiast (‘read the original. Learn French if you have to. It is that 
urgent’) maar in mineur Girards laatste studie die voortkomt uit de mimetische crisis. Girard 
neemt daarin Carl von Clausewitz’ (1780-1831) Vom Kriege (jaren 1830) uitgebreid onder 

                                                 
103 M&M, p. 350-351 (EC-W, III, 365). 
104 M&M, p. 155-156 (EC-W, III, 162). 
105 M&M, p. 164 (EC-W, III, 170-171). Dit lijkt bijna een pleidooi voor vegetariër zijn – die niet religieus hoeft 
te zijn. Vergelijk ook Veza’s brief van 2 juli 1947 aan Georges (Veza & Elias Canetti, Briefe an Georges, 
Hanser, München/Wien 2006, p. 279): ‘Canetti hat eine wunderbare Erklärung warum es Melancholiker gibt: 
weil wir Fleisch essen. Wir töten Tiere und das rächt sich bei manchen von uns, in dem wir darüber 
Melancholisch werden. Niveau, was?’ 
106 Najaar 2009 werd de ‘Girard Darwin Conference’ gehouden in Cambridge, en medio november 2010 op 
Stanford University als ‘the second symposium of a series funded by Imitatio’ het internationaal congres 
‘Thinking the human with Girard and Darwin’, ‘to discuss René Girard’s hermeneutics of origin and its 
theoretical and epistemological relationship with Darwin’s evolutionary theory, in order to find a theoretical 
convergence between Mimetic Theory (MT) and Evolutionary Theory (ET)’. De Michigan State University geeft 
sinds 2000 een tijdschrift uit waarvan de naam herinneringen oproept aan massastudies begin 20e eeuw, maar 
direct is gelieerd aan Girards theorie: Contagion. Journal of Violence, Mimesis and Culture.  
107 http://anglicansonline.org/resources/essays/whalon/OnWar.html (4 pp.).  
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de loep.108 ‘Oorlog is dus een daad van geweld ten einde de tegenstander te dwingen onze 
wil te doen. (…) Geweld, dat wil zeggen het fysieke geweld (want er is geen moreel geweld 
buiten de begrippen Staat en Wet), is derhalve het middel; de vijand onze wil op te leggen is 
het doel’, zo definieert Clausewitz’ in het openingshoofdstuk de oorlog. (p. 34) De apoca-
lyptische tekst in het Nieuwe Testament is niet voorspellend voor een algeheel cataclysme, 
aldus Girard, nee het is het christendom dat zijn eigen falen voorspelt – de enige religie die 
dit ooit gedaan heeft. Als wij als soort vertrouwen op geweld als middel van samenleven109 
en als we nu gestuurd worden door de technologie in plaats van dat wij die sturen (een 
Heidegger-these), betekent dit onvermijdelijk dat het menselijk ras afstevent op eigen 
uitroeiing; de technologie ervoor hebben we. En het oorlogsbegrip is buitengewoon 
stempelend: ‘Beroofd als we zijn van het archaïsche zondebok mechanisme door het 
lijdensverhaal en de opstanding van Jezus Christus [een centrale Girard-these], hebben we 
geprobeerd nieuwe voorwaartse wegen te vinden binnen een getransformeerd religieus 
perspectief. Die zijn gedoemd te mislukken, want oorlog is een deel van het wezen van 
menselijk leven en samenleven, niet eenvoudig een aberratie waar we in tuimelen’.110  

Hierin ligt de link met Clausewitz, want Girard kan nu opvallende parallellen 
trekken tussen Clausewitz’ erkenning van wederkerige acties die neigen naar 
escalatie tot het extreme, en zijn eigen concept van de mimetische crisis. 
Generaal Clausewitz voorzag, als man van de late Verlichting, terecht heel 
andere soorten legers en dito oorlogvoering na de Franse Revolutie – die     
uiteindelijk met dank aan Napoleon de conscription, de dienstplicht, dus het  

Carl von Clausewitz  levée en masse, de algemene volksbewapening opleverde. Twee eeuwen later 
is een nieuwe ommekeer in de soort van oorlogvoering en geweld te zien in de zogeheten 
bandietenstaten, het mondiale (zelfmoord)terrorisme en gebruik van kindsoldaten, dit alles 
ten bewijze van een wijdverspreide haat. De ‘mimetic double’ van de escalatie in oorlogs-
extremen kan worden gezien in de vernietiging van de leefomgeving. En heel Canettiaans 
geformuleerd leidt Girard uit een vaak verwaarloosde observatie van Clausewitz af dat 
‘commerce is a low-grade form of war’. Een vaststelling die in deze tijd geen nader bewijs 
behoeft. Ook dit alles valt onder verwandlung. Daarom kan Simon De Keukelaere de 
Januskop daarvan zo samenvatten: ‘Onze fenomenale nabootsingscapaciteit die van ons 
intelligente en meevoelende wezens maakt, is ook de paradoxale oorzaak van constante 
frustratie, concurrentie en rivaliteit tussen mensen’.111  

Al het voorgaande betreft sociale, culturele en politieke facetten en vormen van 
verwandlung. Maar verwandlung blijkt ook een duidelijk fysieke component te hebben want 
onze hersenen spelen er, zoals recent is ontdekt, een grote rol in en kunnen wellicht 
aanjagers van het systeem zijn – zoals in de nu volgende paragraaf zal blijken.    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
108 Over de oorlog. Nederlandse vertaling van Hans Hom. Wereldvenster, Bussum 2e dr. 1983 [1982], 240 pp.  
109 Waarmee de naoorlogse EU des te unieker is, zou men kunnen stellen; de interstatelijke kwetsbaarheid wordt 
er wel mee aangetoond, en over intern geweld wordt dan niet gesproken. ‘This writer is the first of his lineage 
since the eighteenth century not to fight Germans. No one in Europe is spoiling for a fight’, schrijft Whalon. 
110 ‘Deprived as we are of the archaic scapegoat mechanism by the Passion and Resurrection of Jezus Christ, 
we have been trying to find new ways forward within a transformed religious perspective. These are bound to 
fail, for war is part of the essence of human life and society, not simply an aberration we fall into’. Whalon, 
‘Off with On War’, p. 2. 
111 Zij het dat hij dit bedoelt met betrekking tot Girards mimetische rivaliteit-theorie.  
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Spiegelneuronen 
 

    Spiegelneuronen zijn breder dan empathie 
 
Naar men aanneemt spelen ze een rol bij het 
begrijpen en interpreteren van de acties van 
anderen en het leren van nieuwe vaardig-
heden door imitatie. Ook zouden spiegel-
systemen een rol kunnen spelen bij het inzicht 
in denkpatronen bij anderen (theory of mind), 
emotioneel inlevingsvermogen (empathie) en 
de taalverwerving. 

 
         ↑ http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://trainers cursus.  
            web-log.nl/photos/uncategorized/spiegelneuronen_ etc.  

 
http://wetenschap.ning.com/forum/topic/show?id=2119736%3ATopic%3A2673   ↑   
 

Evenzogoed hadden ze dus Canetti-neuronen of verwandlungsneuronen kunnen heten, want 
de theorie was er al voordat het bewijs er was. Canetti’s concept – weliswaar niet in de eerste 
plaats biologisch of neurologisch gefundeerd – bestaat sinds de jaren zestig, de praktijk-
ontdekking sinds 1991, drie jaar vóór zijn dood. In dat jaar ontdekten de Italiaanse neuro-
fysiologen Giacomo Rizzolatti, Vittorio Gallese en Leonardo Fogassi in Parma bij toeval iets 
opmerkelijks. Uit hersenonderzoek112 bij handacties van makaken bleek dat in bepaalde 
hersengebieden een soort hersencel niet alleen actief was bij specifieke handelingen die het 
dier zelf uitvoerde maar ook als het een andere aap die handeling zag doen. Of de aap dus 
zelf een handeling uitvoerde of een andere aap dat zag doen, in beide gevallen kwamen 
dezelfde hersencellen in actie. Daarmee was het begrip van de spiegelende hersencel of 
spiegelneuron of spiegelcel geboren,113 waarnaar sindsdien bij mens en dier veel onderzoek 
wordt gedaan dat verstrekkende gevolgen zal hebben voor de interpretatie van het sociale 
wezen ‘mens’ maar ook van diens cultuur.114        

In het artikel van Rizzolatti c.s. worden de consequenties van het ontdekte spiegel-
neuronen-systeem samengevat: ‘Een categorie stimuli van groot belang voor primaten, 
mensen in het bijzonder, is die welke gevormd zijn door handelingen van andere individuen. 
Als we willen overleven, moeten we de handelingen van anderen begrijpen. Verder is zonder 
begrip van handeling sociale organisatie onmogelijk. Bij de mens is er nog een andere 
faculteit die afhankelijk is van de waarneming van handelingen van anderen: imitatie leren. 
Anders dan de meeste soorten zijn wij in staat te leren door imitatie, en deze faculteit ligt aan 
de basis van de menselijke cultuur. In dit artikel volgen data over een neurofysiologisch 
mechanisme – het spiegelneuronen mechanisme – dat een fundamentele rol blijkt te spelen 
in zowel het begrijpen van handelingen als van imitatie. We beschrijven eerst de functionele 
eigenschappen van spiegelneuronen bij apen en bekijken vervolgens de karakteristieken 
                                                 
112 Met behulp van FMRI (functional magnetic resonance imaging), TMS (transcraniële magnetische stimulatie) 
en EEG (elektro-encefalografie). 
113 Zie: 
http://www.leerwiki.nl/De_ontdekking_van_spiegelneuronen._Is_de_mens_een_psychische_kameleon%3F  
114 Marco Iacoboni, Het spiegelende brein. Over inlevingsvermogen, imitatiegedrag en spiegelneuronen. 
Nieuwezijds, Amsterdam 2008 (Mirroring people, 2008; vert. F. Hendriks); Joachim Bauer, Waarom ik voel 
wat jij voelt. Intuïtie en het geheim van spiegelneuronen. Archipel, Amsterdam 2009 (Warum ich fühle, was du 
fühlst, 2005; vert. G.J.F. Schermer-Lodema); http://keck.ucsf.edu/~houde/sensorimotor_jc/GRizzolatti04a.pdf 
geeft het pdf-bestand van: Giacomo Rizzolatti & Laila Craighero, ‘The mirror-neuron system’, in: Annu. Rev. 
Neurosci. 2004, 27, p. 169–192; 
http://www.ted.com/talks/VS_Ramachandran_The_neurons_that_shaped_civilization.html: een filmpje via TED 
(Ideas worth spreading) van 7:44 min. waarin in hoog tempo een toelichting van de Indiaas/Amerikaanse 
(gedrags) neuroloog Villayanur Ramachandran (*1951; bekend van Het bizarre brein, 1998) uit nov. 2009 is te 
zien. 
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ervan bij mensen. We benadrukken in het bijzonder die eigenschappen die specifiek zijn 
voor het menselijk spiegelneuronensysteem dat de menselijke capaciteit om te leren door 
imitatie zou kunnen verklaren, en sluiten af met een bespreking van het verband tussen het 
spiegelneuronensysteem en taal’.115  

Omdat een deel van zijn archief (met name brieven & dagboeken) tot 2024 gesloten 
is zullen we voorlopig niet weten of Canetti nog van het concept ‘spiegelneuronen’ heeft 
kennisgenomen116 – en toen van zijn stoel is opgeveerd –, vrijwel exact een eeuw na Freuds 
‘ontdekking’ van het on(der)bewuste.117 Wel blijft het de vraag, die hij ongetwijfeld direct 
gesteld zou hebben, waarom wij mensen cultuur zo ver hebben kunnen ontwikkelen en de 
andere hominiden niet, terwijl die over eenzelfde soort neuronen lijken te beschikken.118  
Dat vraagt ook Ramachandran (zie noot 114) zich niet af als hij het enthousiast119 heeft over 
‘The great leap forward’ waarbij hij de ‘Mirror neurons’ de kracht van ‘Imitation & 
Emulation’ toedicht met vijf centrale verworvenheden als resultaat: ‘Tool use, Fire, Shelter, 
Language, and Theory of Mind’, dat alles uitmondend in ‘Culture and Civilization’. Veel is 
nog te onderzoeken, zo besluit hij, maar er is nu een uitgesproken kans om ‘Science & 
Humanities’ elkaar echt te laten ontmoeten en via gezamenlijke research naar de ‘mirror 
neurons’ voortschrijdende en nieuwe inzichten te verwerven. Inzichten in verwandlung dus. 
Wie weet worden (of zijn?) de spiegelneuronen voor de psychologie van even groot belang 
als de DNA-ontdekking voor de biologie, zoals Iacoboni (zie noot 114) suggereert; ze kunnen 
een raamwerk leveren en wellicht uiteindelijk het raadsel van het bewustzijn oplossen? En 
aangezien verwandlung veelal bewuste evolutie is, liggen er heel wat theoretische 
vergezichten in het verschiet.  

In Groningen wordt sinds 2003 aan het Neuro Imaging Center/NIC van het 
Universitair Medisch Centrum/UMCG en de Rijksuniversiteit/RUG onderzoek gedaan naar het 

                                                 
115 ‘A category of stimuli of great importance for primates, humans in particular, is that formed by actions done 
by other individuals. If we want to survive, we must understand the actions of others. Furthermore, without 
action understanding, social organization is impossible. In the case of humans, there is another faculty that 
depends on the observation of others’ actions: imitation learning. Unlike most species, we are able to learn by 
imitation, and this faculty is at the basis of human culture. In this review we present data on a 
neurophysiological mechanism – the mirror-neuron mechanism – that appears to play a fundamental role in 
both action understanding and imitation. We describe first the functional properties of mirror neurons in 
monkeys. We review next the characteristics of the mirror-neuron system in humans. We stress, in particular, 
those properties specific to the human mirror-neuron system that might explain the human capacity to learn by 
imitation. We conclude by discussing the relationship between the mirror-neuron system and language’. Via: 
http://keck.ucsf.edu/~houde/sensorimotor_jc/GRizzolatti04a.pdf  
116 Jelle Reumer, Een prachtige puinhoop. Een bioloog kijkt naar de wereld. Contact, Amsterdam 2009, p. 186-
187, traceert ze ook bij olifanten en noemt het wat anders: ‘De biologische basis voor zelfreflectie en empathie 
ligt in een speciaal type hersencel, de zogenoemde spoelcel’.  
117 Meer een uitwerking dan een ontdekking, in het kader van zijn eerste theorie van het psychisch apparaat; Es, 
Ich en Über-Ich vielen onder de tweede theorie. Onbewuste en onderbewuste worden intussen veelal synoniem 
gebruikt, hoewel de aanvankelijke betekenis verschilde: het onbewuste als dat deel van de psyche waarvan de 
inhouden voor het bewustzijn niet toegankelijk zijn omdat ze verdrongen worden (Freud) of omdat ze tot het 
collectief onbewuste horen (Jung); het onderbewuste is de psychische sfeer die zich onder het normale actieve 
bewustzijn bevindt, tussen bewust en onbewust, niet gestuurd door het bewustzijn (vgl. dromen).  
118 Waar niet zo gauw een antwoord op te geven is, zij het dat het voor de Cetacea/walvisachtigen, die er ook 
een vorm van hebben (Spindle of Von Economo neuronen, VENs) wel begrijpelijk is. De Amerikaanse 
antropologe/ primatologe Sarah Blaffer Hrdy doet er (speculatief) onderzoek naar in Een kind heeft vele 
moeders, waarin zij oppert dat haarloosheid van mensachtige moederapen een belangrijke ontwikkeling was: de 
jongen kunnen zich niet vastgrijpen, worden ergens neergelegd en door moeder of anderen verzorgd maar 
moeten daartoe leren aan gelaatsuitdrukkingen en geluiden van die anderen te zien of het veilig is – en moeten 
via gedragsrepertoire anderen duidelijk maken dat het aantrekkelijk is om voor ze te zorgen.  
119 ‘There is no independent self aloof from other beings’, zei hij onder meer; om massastudies te stimuleren? 
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MNS/Mirror Neuron System.120 In 2006 haalde die onderzoeksgroep de internationale weten-
schapspers met de ontdekking dat men empathie in het mensenbrein kan meten (spiegel-
neuronen in de Insula). Bij autisten wordt het ontbreken van die spiegelcellen als oorzaak 
van hun sociale handicap gezien. Dat niet iedereen evenveel empathie blijkt te hebben – of 
het (gedeeltelijk) kan uitschakelen – heeft wellicht een evolutionaire reden: een jager of 
bewaker kan het niet zo goed gebruiken, net zoals in onze tijd de harde-maatregelen-
nemende (crisis)manager.121 
 Twee decennia vóór de spiegelneuronen-ontdekking hadden Amerikaanse onder-
zoekers – Meltzoff en Moore – kinderen getest en vastgesteld dat pasgeborenen uitstekend in 
staat zijn te leren door imitatie. Dit stond haaks op de tot dan geldende opvattingen van de 
Zwitserse bioloog en kinderpsycholoog Jean Piaget (1896-1980) die meende dat imitatie pas 
rond het eerste levensjaar optreedt. Vóór die periode zou er, zo concludeerde hij na veel en 
nauwgezet onderzoek, sprake zijn van symbolische representatie. Pasgeborenen bleken 
echter in staat om nauwkeurig na te bootsen wat ze bij volwassenen zagen. Later, zo rond de 
eeuwwisseling, suggereren uitvoerige experimenten dat pas-geborenen zelfs in staat zouden 
zijn de intentie van de onderzoeker na te bootsen, dus niet in de eerste plaats alleen de 
uitingsvorm; ze lijken te weten wat er bedoeld wordt. Dit alles voorzichtig opgeteld bij de 
ontdekking van de spiegelneuronen bij pasgeborenen (dus erfelijkheidsdebatten oproepend) 
maakt het begrijpelijk dat psycholoog/pedagoog Robert Sylvester enkele jaren geleden stelde 
dat ‘de adembenemende ontdekking van de spiegel-neuronen verwaarloosd is omdat ze zo 
monumentaal is dat niemand weet wat ermee aan te vangen’.122 Dat komt overeen met het 
verwandlung-openingscitaat van dit hoofdstuk, ook reden waarom de daar gesuggereerde 
‘benadering van verschillende kanten’ hier zoveel mogelijk aan de orde komt. Daar hoort tot 
slot ook de biochemische kant nog bij, in dit geval een hormoon dat de tegenhanger is van 
testosteron: oxytocine. Het speelt een rol bij bevalling en borstvoeding: moederinstincten en 
sociale bindingen worden erdoor vergemakkelijkt. Er bestaat een verband tussen het 
hormoon en inlevingsvermogen; vrouwen zowel als mannen blijken er gevoelig voor te zijn. 
‘Een vleugje oxytocine kan hun emotionele intelligentie tijdelijk verbeteren en hen een stuk 
grootmoediger maken’.123 Er is, uiteraard, nog het een en ander aan te onderzoeken, 
bijvoorbeeld hoeveel invloed het heeft in onze omgang met (huis)dieren.   
 

Een indicatie van wat ons op filosofisch terrein nog te wachten kan staan vinden we in een 
samengaan met het honderdvijftig jaar oude, niet bekroonde betoog over de grondslag van de 
moraal van Arthur Schopenhauer, waarin hij onder meer zegt: ‘Wat tot dusver verklarings-

                                                 
120 Zie: http://www.bcn-nic.nl/ 
121 Waarmee die manager overigens niet wordt vrijgepleit. Diverse gegevens in deze alinea uit de bijdrage van 
wetenschapsjournalist Mark Mieras, ‘Spiegelneuronen – het sociale brein’, in: Intermediair, 7 febr. 2007. In 
datzelfde jaar publiceerde hij zijn bestseller over hersenonderzoek: Ben ik dat? (Nieuw Amsterdam).  
122 Een en ander uit: Simon De Keukelaere, ‘Neurologie en experimentele psychologie. Een nieuwe, 
revolutionaire kijk op nabootsing, intentie en geweld’, via het VU Blaise Pascal Instituut, Portal René Girard: 
http://www.bezinningscentrum.nl/teksten/girard/k/Keukelaere_  
123 Hal Herzog, We aaien ze, we haten ze, we eten ze. Waarom logisch nadenken over dieren zo lastig is. 
(Antrozoölogie) Ten Have, z.p. 2011 (Harper 2010, vert. Dick Lagrand), p. 150. Wiki-info: Oxytocine is een 
hormoon en een neuro-transmitter. Oxytocine wordt opgeslagen in zogenoemde Herringlichaampjes bij axon-
uiteinden in de neurohypofyse en kan hier worden afgegeven. Oxytocine (en bij mannen vasopressine) wordt 
door iedereen aangemaakt bij positief onderling contact, zoals bij aankijken, aanraken, knuffelen en vrijen. Ook 
bij het verrichten van zorgtaken wordt er meer oxytocine aangemaakt. Een hoog oxytocinegehalte wordt 
geassocieerd met een gevoel van vertrouwen en verbonden-heid. Bij hogere niveaus is er sprake van een hogere 
weerbaarheid tegen stress en verslaving en komt het lichaam sneller tot rust. Angst wordt makkelijker 
onderdrukt. Bovendien bevordert oxytocine dat er sneller een gevoel van verzadiging bij het eten optreedt. Bij 
mensen met autisme wordt een lagere hoeveelheid oxytocine aangetroffen, hetgeen suggereert dat dit hormoon 
het onderkennen en begrijpen van sociale codes bevordert. 
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grond was, wordt nu zelf ons probleem, namelijk dat aangeboren, onuitroeibare, natuurlijke 
medelijden dat ieder mens eigen is en dat de enige bron bleek te zijn van alle niet-egoïstische 
handelingen, de enige handelingen die morele waarde bezitten’.124 Dat is conform zijn 
inzicht dat het individu een wezenlijk deel is van het geheel, een verschijningsvorm van een 
metafysisch grondbeginsel dat Schopenhauer formuleert als de ene ongedeelde Wil. Dat 
adstrueert hij op zijn eigen briljante manier met de oudste Indische traktaten, de 
Upanishaden – waarmee nu dus een verbindend inzicht tussen heel oude kennis en heel 
nieuwe revelaties is te leggen.125 En wat is dat ‘aangeboren medelijden’ anders dan: 
verwandlung? Het ligt voor de hand dat de recente en komende ontdekkingen en theorieën 
die verband houden met het spiegelneuron telkens de media zullen weten te vinden en het 
actuele nieuws gaan voeden. Dit betekent in feite dat verwandlung voorlopig een urgent 
onderwerp blijft voor de wetenschap en een brandpunt voor de actualiteit. Toch een kleine 
victorie over zijn graf heen voor Canetti, al weten veel onderzoekers dat misschien nog niet. 
 
 
Empathie 
 

De slotzin van Darwins Descent of Man/Afstamming van de mens uit 1871 benadrukt al de 
empathische vermogens van de mens: ‘wij moeten, naar het mij toeschijnt, erkennen dat de 
mens met al zijn nobele kwaliteiten, met sympathie voor de meest verlaagden, met wel-
willendheid die zich niet alleen uitstrekt tot andere mensen, maar tot het nederigste levende 
schepsel, met zijn goddelijke intellect dat is doorgedrongen tot de bewegingen en bouw van 
het zonnestelsel – met al deze verheven vermogens – de Mens in zijn lichaamsstructuur nog 
steeds het onuitwisbare stempel draagt van zijn eenvoudige afkomst’.126 En drie decennia 
later, aan het begin van de twintigste eeuw wilde het anarchistisch-libertaire Mutual Aid. A 
factor of evolution van Peter Kropotkin (1842-1921) als tegenhanger fungeren van het toen 
krachtige sociaaldarwinisme.127 Dieren spelen daarin een duidelijke rol. Een eeuw later en 
twee wereldoorlogen verder echter is er nog geen sprake van een apollinische wereld in 
harmonie. Begin eenentwintigste eeuw is het De Waals Empathie dat als tegenhanger wil 
fungeren van doorgeslagen ideeën over de al te vrije kapitalistische markt wier ideologie is: 
                                                 
124 Arthur Schopenhauer, Dat ben jij. Over de grondslag van de moraal. Wereldbibliotheek, Amsterdam 2010, 
p. 175; vertaling Hans Driessen van Über die Grundlage der Moral uit 1840. ‘Dat ben jij’ is de vertaling van 
het Sanskriet ‘Tat tvam asi’.  
125 ‘Deze leer dat alle veelheid slechts schijn is, dat in alle individuen van deze wereld, hoe oneindig het aantal 
ook is waarin ze, na en naast elkaar, verschijnen, zich toch maar één en hetzelfde, in hen allen presente en 
identieke, waarachtig zijnde wezen manifesteert, deze leer dus bestond al vóór Kant, ja men kan zeggen dat ze 
altijd al heeft bestaan. Want in de allereerste plaats is het de hoofd- en basisleer van het oudste boek ter wereld, 
de heilige Veda’s, waarvan het dogmatische, of beter, esoterische deel ons in de vorm van de Upanishads 
gegeven is. Daar is die grootse leer op bijna elke bladzijde te vinden: ze wordt onvermoeibaar, in talloze 
variaties herhaald en met allerlei beelden en parabels geïllustreerd. Dat ze eveneens aan de wijsheid van 
Pythagoras ten grondslag lag, is, zelfs op grond van de schaarse gegevens die we over zijn filosofie bezitten, 
aan geen enkele twijfel onderhevig. Dat in die leer bijna de hele filosofie van de Eleatische school besloten lag, 
is maar al te bekend. Later waren de neoplatonici ervan doordrongen; zij leerden immers: Vanwege de eenheid 
van alle dingen zijn alle zielen één [Plotinus, Enneades]’. Dat ben jij, p. 178-179. 
126 Charles Darwin, De afstamming van de mens en selectie in relatie tot sekse, vertaling Ludo Hellemans, Uitg. 
Nieuwezijds, Amsterdam 2002 (The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex, London 1871).  
127 Het boek uit 1902 bestaat uit een serie reacties op T.H. Huxley’s Darwin-essay ‘The struggle for existence’ 
met ‘continuous free fight’ als grondtoon. In 1972 verscheen de Engelse vertaling & inleiding van Paul Avrich 
bij de New York University Press. De eerste en langste hoofdstukken gaan over wederzijdse hulp bij ‘animals’ 
(mieren en bijen, vogels en zoogdieren komen ter sprake), daarna volgen er over ‘savages’, ‘barbarians’, 
‘medieval city’ en ‘ourselves’. Het sluit af met exemplarische voorbeelden van ‘Mutual Aid arrangements in 
the Villages of Netherlands at the Present Day [1896]’, alwaar collectieve dorsmachines, het lenen van paarden, 
de bede voor het gezamenlijk werk, de burendienst en de coöperaties kort ter sprake komen.  
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geen ideologie dan ‘greed is good’ en het ‘dog-eat-dog’-recht van Wall Street. Daarin spelen 
apen een grote rol.128  

Tijd voor empathie is de interpretatie van onderzoek en de optimistische theorie-
vorming van de in Amerika wonende en werkende Nederlandse bioloog/primatoloog/ 
psycholoog  

← Frans de Waal (*1948).129 Zijn boek uit 2009 – en eerder werk130 – is 
tevens een manmoedig schotschrift tegen wat wel de ‘vernislaag-theorie’ 
kan worden genoemd: de menselijke beschaving zou slechts een dun laagje 
vernis zijn (dat gemakkelijk in alcohol oplost, volgens Voltaire’s 
formulering).131 Valt dat laagje weg, ‘dan wordt de mens een beest’, zoals 
men dan zegt, tot ontsteltenis van Schopenhauer overigens, die dit een 
belediging van het dier vond. De Waals uitvoerig gedocumenteerde studie is  

een reactie op en een impliciete aanklacht tegen de nu bestaande sociaaleconomische 
verhoudingen, met de welbekende superbeloningen voor opperapen. Maar het is vooral een 
pleidooi voor empathie (‘Hebzucht is uit, empathie is in’ luidt de uitdagende openingszin), 
gebaseerd op een grote hoeveelheid (vaak proefondervindelijke) voorbeelden uit het 
dierenrijk. Een rijk waarvan men tot voor kort dacht dat empathie en imitatie daar niet 
voorkwamen, omdat het zo ‘typisch menselijk’ zou zijn – zoals men, omgekeerd, tot de jaren 
zeventig dacht dat moord en doodslag onder chimpansees niet voorkwam.132 Dat westers 
antropocentrisch denken de oorzaak van die ‘Blendung’ is, ligt meer voor de hand.  
 Wat hierboven spiegelneuronen of eventueel spoelcellen worden genoemd, is bij De 
Waal bij uitbreiding terug te vinden als ‘belichaamde cognitie’, als body-mapping, het in 
kaart brengen van het eigen lichaam verbonden met dat van de ander – waaraan dan weer het 
correspondentie-probleem is gekoppeld. Want wetenschappers spreken wel van neurale 
resonantie en van spiegelneuronen, maar hoe weet met name een pasgeborene op de juiste 

                                                 
128 Frans de Waal, Een tijd voor empathie. Wat de natuur ons leert over een betere samenleving. (Contact, 
Amsterdam 2009). De Waal stond in 2007 op nr. 79 van de Time-100 lijst van wereldveranderaars. Informatie 
over zijn onderzoeken o.a. via http://www.psychology.emory.edu/nab/dewaal van Neuroscience & Animal 
behavior van de Emory University, en http://www.emory.edu/LIVING_LINKS/ van het Center for the 
Advanced Study of Ape and Human Evolution. 
129 Hij publiceerde titels als: Chimpansee-politiek. Macht en seks bij mensapen (1982); Verzoening. Vrede 
stichten onder apen [bonobo’s] en mensen (1988); Van nature goed. Over de oorsprong van goed en kwaad in 
mensen en andere dieren (1996); De aap en de sushimeester. Culturele bespiegelingen van een primatoloog 
(2001); De aap in ons. Waarom we zijn wie we zijn (2005) en De aap en de filosoof. Hoe de moraal is ontstaan 
(2007).  
130 Zij het dat hij in eerder werk juist meer nadruk legde op machtsstudies over apen; zijn inzichten zijn 
geleidelijk veranderd. Voordat hij met Empathie kwam, werden geleerden (Robert Wright, Christine 
Korsgaard, Philip Kitcher, Peter Singer)  uitgenodigd op zijn stellingen te reageren. De resultaten daarvan zijn 
geboekstaafd in Frans de Waal, Primates and philosophers. How morality evolved. Ed. and introd. by Stephen 
Macedo & Josiah Ober, Princeton University Press, Princeton/Oxford 2006, xix+209 pp.    
131 En ‘een dun appelschilletje om een gloeiende chaos’ volgens Nietzsche. (Herwaardering, p. 626). 
132 Totdat Jane Goodall het tegendeel aantoonde, waaruit een grote wetenschappelijke en maatschappelijke 
discussie voortkwam. Ook zij erkent, onder andere steunend op Darwin, dat oorlogvoering in prehistorische 
tijden een sterk evolutionaire rol moet hebben gespeeld en concludeert dat ‘net als al onze culturele 
verworvenheden heeft ook oorlogvoering zich in de loop der eeuwen geleidelijk ontwikkeld van primitieve, 
chimpanseeachtige agressie tot de hedendaagse georganiseerde gewapende conflicten’. Jane Goodall, Hoop 
voor de toekomst, p. 130 (Autobiografie; Muntinga/Elmar, Amsterdam 2005 [2000]; vertaling van Reason for 
Hope (1999) door Uta Anderson). In het compacte, heldere hoofdstuk ‘Voorlopers van oorlogvoering’ legt zij 
de nadruk op de pseudo- (of culturele) soortsvorming waarbij individueel verworven gedrag van de ene 
generatie op de andere overgaat binnen een bepaalde groep. De in-groep, de uit-groep, groepsidentiteit en 
taboes, slavernij en marteling – het past bijna als vanzelfsprekend in deze benadering (die ook de heftigheid 
van burgeroorlogen en revoluties verklaart), welke overigens een hoog indirect Trotter-gehalte heeft. Het 
volgende hoofdstuk ‘Mededogen en liefde’ besteedt voor een deel aandacht aan dezelfde facetten als De Waal. 
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wijze andermans lichaamsdelen (bij voorbeeld-handelingen) op zijn eigen lichaam in kaart te 
brengen?133 En het wordt – voorlopig – nog raadselachtiger als body-mapping tussen 
verschillende soorten plaatsvindt, zoals ongetrainde dolfijnen die bewegingen van mensen 
nadoen; mooie voorbeelden van intersoortelijke lichamelijke correspondentie. Het feit dat 
‘de literatuur over empathie volledig op de mens is gericht en dieren er nooit in worden 
vermeld’ (p. 93) zegt niet alleen wat over onze achteloosheid ten opzichte van dieren en ons 
slordige kijken maar ook over het enorme onderzoeksterrein dat open ligt.134 Overigens is er 
nog een verfijning in terminologie aan te brengen: ‘medegevoel of sympathie verschilt van 
empathie doordat het proactief is. Empathie is het proces waarmee we informatie over een 
ander vergaren. Medegevoel weerspiegelt daarentegen bezorgdheid om de ander en een 
verlangen om de situatie van de ander te verbeteren’. (p. 104) Empathie wordt gemakkelijk 
opgewekt, medegevoel is een afzonderlijk proces dat anders wordt aangestuurd.  
 Ter afronding een citaat over wat actueel op veel plaatsen aan de orde is: ‘Mencius 
[hij komt in het China hoofdstuk hier ter sprake] liet ons nadenken135 over de oorsprong van 
empathie en deed ons beseffen hoeveel ze aan lichamelijke banden verschuldigd is. Deze 
banden verklaren ook waarom het ons zo’n moeite kost om empathie voor buitenstaanders te 
voelen. Empathie moet het hebben van nabijheid, gelijksoortigheid en vertrouwdheid, en dat 
is volstrekt logisch gezien het feit dat ze is geëvolueerd om samenwerking binnen groepen te 
stimuleren. In combinatie met ons belang bij sociale harmonie, waarvoor een eerlijke 
verdeling van hulpbronnen vereist is, stuurde empathie de menselijke soort in de richting van 
kleinschalige samenlevingen waar de nadruk op gelijkheid en solidariteit lag. Tegenwoordig 
leven de meesten van ons in veel grotere samenlevingen, waar deze nadruk moeilijker te 
handhaven is, maar we zitten psychologisch nog altijd zo in elkaar dat we ons bij deze 
uitkomsten het meest op ons gemak voelen.’136 
 Aanpak en gegevens van De Waals empathie-studie geven indirect nader zicht op de 
verdiensten van Canetti’s denkbeelden, met name in Masse und Macht en in de Aufzeich-
nungen. Want hij is met zijn verwandlungsconcept duidelijk visionair geweest en zijn afkeer 
van staffelende en statistieken bouwende wetenschap is legitiem voor wie de verwaterende 
resultaten daarvan in ogenschouw neemt. Analyse van het vlooiende apengedrag of van 
functie en verleden van de hand zijn voorbeelden,137 naast heel veel andere, van zijn 
‘voorlijke’ aanpak. Goed kijken naar en overdenken van wat vlak onder je ogen gebeurt 
hoorde vaker bij praktijkmensen dan bij wetenschappers, waardoor een discrepantie tussen 
die gelederen en dus in de theorievorming – of het ontbreken daarvan – kon ontstaan. Het 

                                                 
133 ‘Hoe weet de baby dat zijn eigen tong, die hij niet eens kan zien, de tegenhanger is van het roze, vlezige, 
gespierde orgaan dat hij tussen de lippen van een volwassene ziet verschijnen. Het woord “weten” is in feite 
misleidend, want dit alles gebeurt duidelijk onbewust’. (De Waal, Empathie, p. 66).  
134 Dat het onderwerp intussen meerdere mensen intensief als alternatief bezighoudt, bewijzen enkele 
voorbeelden van recente titels als David Brooks, The social animal (The hidden sources of love, character and 
achievement); Martin Nowak, Supercooperations (Altruism, evolution and why we need each other to succeed) 
en Tina Rosenberg, Join the club (How peer pressure can transform the world) uit 2011; Rachel Botsman & 
Roo Rogers, The rise of collaborative consumption, Clay Shirky, Cognitive surplus: Creativity and generosity 
in a connected age uit 2010 of Jean Decety & William Ickes, The social neuroscience of empathy uit 2009. 
135 Met name gebaseerd op zijn uitspraak dat iedereen ter wereld komt met een geest die de aanblik van het leed 
van anderen niet kan verdragen. Vgl. De Waal, Empathie, p. 244, evenals het slotcitaat. 
136 Zelfs bij muizen is een vorm van empathie (met pijn van de ander) vastgesteld, mits het een verwante muis 
of kooigenoot betreft; dat gaat alleen via visuele waarneming. Zie voor de tamelijk onfrisse experimenten om 
dit te kunnen vaststellen: Hal Herzog, We aaien ze etc., p. 235-236.  
137 Vgl. het hoofdstuk ‘De hand’ in: Richard Sennett, De ambachtsman. De mens als maker (Meulenhoff, 
Amsterdam 2010 [2008]), p. 171-202, waarin nog worden genoemd Raymond Tallis, The hand: A 
philosophical inquiry in human being uit 2003 en Charles Bell, The hand. Its mechanisms and vital 
endowments as evincing design uit 1833.   
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naar elkaar toe werken van onderzoeker en ervarings-deskundige is een proces dat pas ruim 
na de Tweede Wereldoorlog inzette.138 Canetti bekommerde zich niet erg om zo’n 
onderscheid; wat evident is, hoeft niet honderdmaal getest te worden om vervolgens het 
predicaat ‘wetenschap’ te verwerven. Een wetenschap trouwens die dan ook nog vaak niet 
onafhankelijk is of in dienst staat van heersende machten of belangen. De Waals theorieën 
passen in een tijdgeest waarin het failliet van het vigerende denken evident lijkt: survival of 
the fittest, hiërarchisch denken, recht van de sterkste, superbonussen, management-
suprematie, monotone nadruk op concurrentie, zaligverklaarde marktwerking, vooral 
agressie onderzoeken en coöperatie verwaarlozen – het zijn accenten die een gezonde wereld 
beter kan milderen of achter zich laten om meer oog te krijgen voor empathie, dus voor 
verwandlung.139 Grondstoffelijk geformuleerd: wat de aardolie is voor de economie, zou de 
verwandlung voor de sociale cohesie moeten zijn. 
 
 

Actualiteit 
 

Specialismen en specialisten, het tegendeel van universaliteit, vormen een bedreiging van de 
verwandlung.140 Een gegeven waartegen de Frankfurter Schule – geen vrienden van Canetti 
– ook al fundamentele bezwaren uitte, in andere bewoordingen, zoals Marx dat deed in zijn 
vervreemdingsconcept en Confucius al heel veel eerder: om te voorkomen dat een mens een 
werktuig wordt. Specialismen geven de mens geen kans zich in zijn geheel te ontwikkelen en 
facetten te ontdekken die helemaal niet bij zijn studie, beroep of sociale positie horen. Steeds 
meer beheersen deskundigen intussen de wereld. Vaak zijn ze goed in één specialisme, maar 
veelal ontberen ze het zicht op het totaal, waardoor ze verantwoordelijkheid nemen of 
krijgen voor slechts een enkel facet van de samenleving: een pars pro toto engagement.  
 Als, willekeurig voorbeeld, de minister van Onderwijs meent dat grote scholen 
efficiënter en dus goedkoper zijn, houdt hij geen rekening met langere en meer reistijden, 
onpersoonlijke organisatie, demotiverende klassengrootte, groeiende bureaucratisering en 
sociale desoriëntatie. De minister krijgt op die manier zijn begroting wel rond maar 
verschuift de problematiek waarvoor hij gesteld is naar andere delen van de samenleving. Hij 
heeft dus niet genoeg verwandlung toegepast – en krijgt vaak later de rekening 
gepresenteerd. Maar dan zit er alweer een andere bewindsman of -vrouw op die post en die 
beroept zich op de eigen verantwoordelijkheid respectievelijk het niet verantwoordelijk zijn 
voor beslissingen van een voorganger. 
 Of, om een voorbeeld uit de dierenwereld te geven: wat te denken van de stuitende 
oormerkverplichtingen. Een systeem dat in gang werd gezet en als een stoomwals niet meer 
gestopt kon worden, ook niet toen men eraan twijfelde. De boeren die toepassing weigerden 
omdat zij hart voor hun dieren hadden zijn intussen overstag (enkele) of failliet (de meeste). 

                                                 
138 Terwijl in het bedrijfsleven sinds die tijd de afstand tot de werkvloer juist groter lijkt te worden omdat 
leidinggevenden niet meer, zoals voorheen vaak het geval was, vanaf de werkvloer omhoog klimmen maar 
vanuit de collegebanken op leidinggevende functies terechtkomen.  
139 Rond 1990 zei Canetti tegen Peter Laemmle (EC-W, X, 344): ‘Ich kann mir sehr wohl vorstellen, daß es eine 
Menschheit gibt, die nicht mehr ausschließlich nach Berechnungen handelt, nach kleinen Zwecken, nach 
kleinen privaten Vorteilen, ich kann mir das sehr gut vorstellen’. En Petra Kuhnau sluit haar Masse und Macht 
in der Geschichte (1996) af met de wetenschappelijk geformuleerde plausibele conclusie (p. 402) dat Canetti’s 
verwandlungsconcept meer kan bijdragen aan een ethiek dan de begrippen massa en macht die geen concept 
van geschiedfilosofie en ethiek ontwikkelen: ‘… daß  nur die Konzeption der Verwandlung, die im Rückgriff 
auf den Mythos zur einzig transzendenten Kategorie gegenüber dem Macht-Physiologismus, dem 
Mechanismus des Űberlebens und der fundamentalen Massenenergetik wird, überhaupt Möglichkeiten für den 
Entwurf einer Ethik eröffnen kann’.   
140 Wat m.i. al begint bij een ‘beperkt vakkenpakket’ op de middelbare school. 
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Dit is economische, bureaucratische tirannie ten koste van zowel de betrokken mensen als 
van de zwaksten, de dieren die geen enkel verweer hebben; verwandlung is ver te zoeken. 
Zouden we bij mensenbaby’s forse perforaties in de oren maken en daarin een vlaggetje 
hangen om ze in het administratieve systeem te kunnen blijven traceren? 
 En ook: voor reorganisaties worden veelal onderzoeksbureaus aangetrokken. Na 
verschijning van de rapportage hebben belanghebbenden de kans zich daarachter te 
verschuilen: de rapporteur achter de opdrachtgever, de opdrachtgever achter de uitkomsten 
van het rapport. En de werknemer – die heeft meestal het nakijken, aangezien ‘objectief 
onderzoek’ tot de conclusies heeft geleid; daar is niemand aansprakelijk voor. Uitbesteding 
van eigen verantwoordelijkheid leidt tot verlies van verwandlung. 
 Zo zijn er legio voorbeelden te geven van wat filosoof Zygmunt Bauman ‘sociale 
productie van onverschilligheid’ zou kunnen noemen. Die komen, ontdaan van alle 
theoretische exposés, telkens neer op (excuses dat het zo plat blijkt): men veegt zijn straatje 
schoon of verschuilt zich achter een ander: de kiezer, de markt, de concurrent, de klant, de 
wet, de baas, de vakbond, de partij, de regering, Brussel en wat niet al. ‘Das wird erreicht 
durch die Arbeitsteilung (so dass niemand die ganze Verantwortlichkeit mehr hat)’ schreef 
Nietzsche in de ‘Nachlass der achzigerjahre’.141 Afgezien van toegenomen snelheid en 
schaalvergroting van de ontwikkelingen is dit alles wel verwarrend maar niet echt nieuw: 
deelbelang en algemeen belang botsen al zo lang de mens bestaat en de geschiedenis van het 
begrip ‘verantwoordelijkheid’ is al even oud; religie en filosofie ontlenen er hun bestaans-
recht aan. Het verdwijnen van ouderwetse integrale handwerk-beroepen is echter wel een 
betrekkelijk recente ontwikkeling. Juist daar was vaak sprake van verwandlung – die 
intussen, om met Marx te spreken, in vervreemding is omgeslagen.  
 Het is wel duidelijk dat democratie, als de minst slechte regeringsvorm die we 
kennen, gebaat is bij verwandlung – en er in feite op drijft. Hoe meer iemand zich in ander-
mans argumenten kan verplaatsen, hoe genuanceerder zijn oordeel uiteindelijk zal worden. 
En wie te hoop loopt tegen ontwikkelingen en besluiten, daar wordt naar geluisterd – al is 
het vaak mondjesmaat of schoorvoetend. In een dictatuur daarentegen heeft vrijwel de hele 
bevolking een andere psyche, een andere instelling, die van bovenaf wordt opgelegd – met 
geweld.142 Aangezien geweld de nuance vermoordt – alles van waarde is tenslotte weerloos – 
wordt door zo’n systeem als vanzelf ook de verwandlung aangetast. Men wordt helemaal 
niet meer geacht zich in een ander te verplaatsen. Dat gebeurt dan hoogstens nog in familie-
kring, maar voor het openbare leven is de verstarring kenmerkend. Bovendien staat volgens 
Plato (Politeia) rekenkundig bezien de tirannieke mens drie maal drie stappen verwijderd 
van zuiver geluk. Of het nou een democratie of een tirannie is, mensen zijn afhankelijk van 
de sociale structuur waarin ze leven, en van de traditie van alle dode geslachten, die volgens 
Marx als een nachtmerrie op de hersenen van de levenden drukt. Structuren vormen derhalve 
de mens, maar dat neemt niet weg dat uiteindelijk de mens die structuren zelf vormt. Kent de 
mens veel verwandlung, dan zullen de structuren inlevend, dus sociaal zijn. Dat idee is in 
wezen net zo eenvoudig als dat het oud is. In een veelgelezen tiende-eeuwse Arabische tekst 
is het al te vinden, in een prachtpleidooi van de dieren tegen de mensen: ‘Het bewijs daarvan 
is dat mensenkoningen en leiders [i.i.t. dierenleiders in het boek als die van bijen, mieren, 
roofdieren en vogels] zich meestal niet verdiepen in de zaken van hun onderdanen en 
ambtsdragers. Ze doen dat alleen als ze daar zelf voordeel van hebben of om te zorgen dat 
hun niets kwaads overkomt. Soms doen ze het ook vanwege iemand voor wie ze lust en 

                                                 
141 Nietzsche, Werke, III, 659. 
142 Vgl. bv. de studie uit de jaren vijftig van Zevedei Barbu, Democracy and dictatorship. Their psychology and 
patterns of life. (I. The psychology of democracy. II. The psychology of nazism. III. The psychology of 
communism.) Routledge & Kegan Paul, London 1956. 
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begeerte voelen; dat kan zowel iemand zijn die ver weg is als nabij. Verder wijden ze aan 
niemand ooit een gedachte en interesseren zich voor geen mens, of hij nu dichtbij is of ver 
weg. Dat is niet de manier waarop verstandige koningen en barmhartige leiders die weten 
hoe ze moeten besturen zich horen te gedragen. Nee, tot de voorwaarden van goed bestuur 
en de kenmerken van leiderschap behoort dat de koning en de leider barmhartig en mee-
voelend zijn ten opzichte van hun onderdanen en dat ze medelijden en sympathie voelen 
voor hun soldaten en ambtsdragers’.143 Aldus de papegaai, die namens de roofvogels 
procedeert tegen de mensen, omdat die de dieren als slaaf behandelen. Op ten minste drie 
terreinen is in de gehele, serene tekst verwandlung te duiden: (gebrek aan) dierenzorg, 
(pleidooi voor) samenwerking en (respect voor) andere religies. De vertaalster vat de 
essentie zo samen: ‘Het is het punt dat ze [de Zuivere Broeders] telkens opnieuw 
benadrukken en dat ook in De zaak van de dieren [een onderdeel van de veel omvangrijker 
Verhandelingen] telkens aan de orde komt: de mens gaat voortdurend voorbij aan de 
wonderbaarlijkheden van de schepping in plaats van er met aandacht naar te kijken en zo 
vervuld te raken van bewondering en ontzag voor de schepper’.144   
 In die situatie is in het afgelopen millennium niet zo heel veel veranderd; het pleidooi 
van de dieren had evenzogoed van vandaag kunnen zijn. Ook op dat gebied ligt er voor 
verwandlung dus nog een dringende taak, waarbij Canetti’s diereninlevingsvermogen een 
voorbeeldige rol zou kunnen vervullen. 
 
 

Alleen schrijverstaak?  
 

Het verwandlungsconcept is natuurlijk niet een idee dat dankzij Canetti uit de lucht is komen 
vallen als een soort E=mc2. Tenslotte zijn wij mensen volgens Democritus in de belang-
rijkste zaken leerlingen van de dieren, poneerde Spinoza in zijn Ethica (III-27) ‘door het feit 
dat wij ons voorstellen dat een wezen, dat ons gelijkt en waardoor wij niets [bepaalds] 
gevoelen, een of andere aandoening ondergaat, wordt ook in onszelf een dergelijke aan-
doening opgewekt’,145 wees Schopenhauer op het mededogen als bron van alle moraal en 
wemelt Nietzsches Zarathustra van de verwandlungen.146 Het is zoals wel van Marx’ of 
Freuds ideeën gezegd wordt: geen uitvinding maar een ontdekking van iets wat dus al 
bestaat. Het is maar waar men oog voor heeft en welke verbanden worden gelegd; Immanuel 
Kant wees er indringend op. Voordat dit hoofdstuk wordt afgerond met enkele literaire 

                                                 
143 Te weten: Tadāci’ al-hayawānātcalā al-insān. De zuivere broeders van Basra, De zaak van de dieren tegen 
de mensen. Uit het Arabisch vertaald en van een nawoord voorzien door Remke Kruk. Bulaaq, Amsterdam 
2010, p. 176. Het citaat eindigt met: ‘Ze moeten zich immers laten leiden door Gods wijze van doen, de 
Barmhartige, de Genadevolle, de Goedgunstige, de Edelmoedige, Die vol van sympathie en genegenheid  is 
voor Zijn schepselen en dienaren, wie het ook zijn. Hij is de Leider der leiders, de Koning der koningen’. Als 
de koning die in deze rechtszaak uitspraak moet doen, van de djinn-filosofen hoort dat dierenkoningen 
(malik=koning) eigenlijk engelen (malak=engel) zijn, doet dit aan de essentie van het betoog natuurlijk niet af.  
144 De zaak van de dieren tegen de mensen, p. 266. Vergelijk Darwins ‘Introduction’ tot zijn On the origin of 
species: ‘No one ought to feel surprise at much remaining as yet unexplained in regard to the origin of species 
and varieties, if he makes due allowance for our profound ignorance in regard to the mutual relations of all the 
beings which live around us’. (1859). 
145 In de toegevoegde Opmerking: ‘Deze nabootsing van aandoeningen heet, voor zover zij onder Droefheid 
thuis horen, Medelijden; behoren zij evenwel tot de Begeerte, dan noemt men haar Wedijver, die dus niets 
anders is dan een Begeerte tot een of ander ding, die in ons ontstaat door ons voor te stellen dat anderen, die 
ons gelijken, dezelfde begeerte hebben’. (Wereldbibliotheek, Amsterdam 1979, pp. 150-151, vertaling Nico 
van Suchtelen). In verwandlung- en mimesis-verband te omschrijven als een pre-Girard tekst. 
146 Meer praktisch geformuleerd ook: ‘De gedaanteverwisseling van de mens kost eerst duizenden jaren voor de 
vorming van het type, en daarna generaties: ten slotte doorloopt één mens tijdens zijn leven verscheidene 
individuen’, aldus een soort fylo- en ontogenetische samenvoeging. (Herwaardering van alle waarden, Boom, 
Meppel 1997, p. 655).  



 188

benaderingen nog een passende tekst waarmee tevens een oude universaliteit van het 
verwandlungsidee wordt bevestigd. Zhuang Zi zegt namelijk: “Ieder wezen is ‘de ander’ 
[voor een ander wezen], en ieder wezen is jezelf [voor zichzelf]. Ga je uit van ‘de ander’, 
dan zie je het verschil niet, maar ga je uit van jezelf, dan besef je het wel. En daarom kan 
gezegd worden dat ‘de ander’ voortkomt uit jezelf, en ‘jezelf’ berust op de ander. Dat is de 
redenering van het wederzijds voortbrengen van complementaire tegengestelden”.147  
 

‘Toen Gregor Samsa op een morgen uit onrustige dromen 
ontwaakte, ontdekte hij dat hij in zijn bed in een monsterachtig 
ongedierte was veranderd’. Zo luidt de eerste zin van de meest 
beroemde literaire verwandlung – die van Franz Kafka (1883-1924) 
natuurlijk.148 Een mokerslag voor veel lezers (waaronder Canetti en 
García Márquez) omdat het verhaal een schok van herkenning kan 
veroorzaken.   
 Een andere Nobelprijswinnaar, Ivan Boenin (1870-1953), dacht 
ook een heel eind in de richting van Canetti’s ideeën. In 1925 
schreef hij met ‘Nacht’ een bijbels geïnspireerde mijmering over het 
vorige leven en het voortleven van de schrijver. Hij komt daarbij 
verbazend dicht in de buurt van Canetti’s opvattingen over zowel 
verwandlung als over de rol van de schrijver, zonder overigens die 
overwegingen op theoretisch niveau nader uit te werken: ‘Wat is dat 
voor categorie? Wat zijn dat voor mensen? Degenen die dichters en 
kunstenaars worden genoemd. Waarover moeten zij beschikken? 
Over het vermogen zich bijzonder sterk te kunnen inleven niet 
alleen in hun eigen tijd maar ook in een andere, verleden tijd, niet 
alleen in hun eigen land of stam, maar ook in andere vreemde landen 
en stammen, niet alleen in zichzelf maar ook in anderen – dus, zoals 
dat heet, over het vermogen zich te reïncarneren, en daarnaast over 
een bijzonder levendig en bijzonder beeldend (zintuiglijk) 
Geheugen. En om tot die categorie te behoren moet men iemand zijn 
die in de keten van zijn voorouders een zeer lange weg van levens 
heeft doorlopen tot hij plotseling de exacte replica van zijn  

Ivan Boenin op       primitieve oervader is geworden met alle directheid van diens 
Russische postzegel (1990)   gevoelens, met al het beeldende van diens gedachten en met diens 
enorme onderbewustzijn, en tegelijk ook iemand die mateloos verrijkt is gedurende  zijn 
lange reis, iemand met een enorm bewustzijn’.149 

In zijn rede ter gelegenheid van de ontvangst van de Goetheprijs in 1976, ‘Der Beruf 
des Dichters’, zegt Canetti dat het de belangrijkste taak van de schrijver is om ‘Hüter der 
Verwandlung’ te zijn. Hij postuleert daarmee dat het niet alleen een menselijke faculteit is, 
maar ook een sociaal-intellectuele plicht. Het is tevens een voorbeeld van zijn ‘actuele 
onactualiteit’150 omdat een in wezen oeroude evolutionaire gave vanzelfsprekend naar de 

                                                 
147 Zhuang Zi, De innerlijke geschriften, p. 59 (zie verdere gegevens in het hiernavolgende China-hoofdstuk). 
148 Geschreven in 1912, gepubliceerd in 1915. Er  is intussen vermoedelijk geen modern literair werk dat nog 
uitvoeriger is besproken en vaker geciteerd en geanalyseerd dan deze vijftig pagina’s tellende novelle. 
149 I.A. Boenin, Verzamelde Werken, II (Verhalen 1913-1930), v. Oorschot, Amsterdam 1996, p. 489 (vert.: M. 
Wiebes & M. Berg). 
150 Vgl. Ivan Klíma, ‘Elias Canetti’s aktuelle Unaktualität’, in: M. Krüger (Hrsgb.), Einladung zur 
Verwandlung, Hanser, München 1995, p. 523 e.v. 
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tegenwoordige tijd wordt doorgetrokken; een denk- en werkwijze die ook M&M kenmerkt. 
In één, voor zijn doen lange maar empathische volzin zegt hij:151              

‘In een wereld die op prestatie en specialisatie is afgestemd, die niets dan toppen ziet 
die men in een soort lineaire beperking tracht te bereiken, die al haar krachten 
spendeert aan de koude eenzaamheid van de toppen, maar wat daarnaast ligt, het 
veelvoudige, het eigenlijke, dat zich niet aanbiedt om de top te helpen bereiken, 
minacht en wegvaagt, in een wereld die de gedaanteverandering [verwandlung] 
steeds meer verbiedt, omdat deze tegen het algemene doel van de productie indruist, 
die zonder enig bezwaar de middelen tot haar zelfvernietiging vermenigvuldigt en 
tegelijkertijd probeert te verstikken wat er wellicht aan vroeger verworven 
kwaliteiten van de mens nog voorhanden is dat haar zou kunnen tegenwerken, in zo’n 
wereld, die ik als de meest verblinde van alle werelden zou willen bestempelen, 
schijnt het bepaald van kardinale betekenis dat er enkelen, die wereld ten spijt, deze 
gave van de gedaanteverandering [verwandlung] in praktijk blijven brengen’. 

Tot slot als symbolische samenvatting van dit en als overgang naar het volgende hoofdstuk, 
de woorden die Mencius 2300 jaar geleden sprak: 
 ‘Bezorgdheid is de kiem van menselijkheid [ren];  
 schaamte en afkeer zijn het begin van plichtsbesef [yi];  
 bescheidenheid en toegeeflijkheid zijn de kiem van ceremonieel gedrag [li];  
 gevoelens van goedkeuring en afkeuring zijn de kiem van inzicht [zhi].  
 Mensen hebben deze vier kiemen zoals ze vier ledematen hebben’.152   
 

                                                 
151 Elias Canetti, Het geweten in woorden, Arbeiderspers, Amsterdam 1984, p. 293 (‘Het beroep van 
schrijver’). (EC-W, VI, 366). 
152 Mencius. Inleiding, vertaling en commentaar door Karel L. van der Leeuw. Damon, Budel 2008, p. 44 en 
108.  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. ‘De hemel van de Chinezen’1: Canetti & China  

   
      -‘Wees schroomvallig! Ga eerbiedig om met woorden!’ 

-‘Juiste woorden lijken tegenstrijdig’  
(Tao, uit tekst nr. 17 en 78) 

 
 

 ‘Zhŏng Huá Mín Zú’ (= Chinese natie) met zijn 56 nationaliteiten waarvan de 94% Han-
Chinezen veruit in de meerderheid zijn,2 een totaalbevolking van 1350 miljoen zielen,3 een 
oppervlakte van bijna 250 keer Nederland en een keizerlijke historie van tenminste drie 
millennia, pas één eeuw een republiek (1912) en sinds ruim zes decennia een (commu-
nistische) Volkrepubliek (1949). Begin eenentwintigste eeuw is het de ‘werkplaats van de 
wereld’ met een welhaast exploderende economie, met veel bestaande maar onderdrukte en 
nog veel meer verwachte sociale onrust. Het is ook de oudste cultuur4 (‘wen’) op aarde waar 
eeuwen en eeuwenlang ‘wen yi zai dao’ gold: literatuur is het eigenlijke wezen van Tao, en 
waar literaire vorming heel lang de belangrijkste voorwaarde was voor opname in 
staatsdienst. Een ideaal voor Canetti: ‘Chinese examenkandidaten die schrijver werden 
omdat ze gezakt waren. – Van al het verleden datgeen wat hij het liefst geweest zou zijn’.5  

Hoe Chinees zijn Die Blendung en MuM? Elders is al veel gepubliceerd over de 
roman, die regelmatig naar het Chinese denken verwijst. Hoe er aan de andere kant van 
Eurazië in een heel andere cultuur over wordt gedacht en geschreven is hier minder bekend. 
Vandaar de navolgende beschouwing over de Chinese invalshoek met betrekking tot de 
auteur en zijn werk: vanuit China gezien en vanuit Canetti gezien, en eerder een inventari-
satie dan een uitputtende analyse. Het niet, de negatie, het ongenoemde zal blijken een 
prominente rol te spelen. Massa en verwandlung daarentegen zijn in de Chinese samenleving 
en filosofie duidelijke aanwezig, en de Achsenzeit lijkt ook hier gevolgen te hebben gehad. 
Eerst komen, thema van dit onderzoek, oude en nieuwe Chinese massaopvattingen aan bod.6 
Vervolgens een korte schets met daarna de receptie van Canetti’s roman en een beknopte 
uitwerking van Chinees denken. Daarin worden eerdere opmerkingen over de massa, de 
roman en M&M toegelicht en in hun context geplaatst. 
 

                                                 
1 ‘De hemel van de Chinezen, bloeitijd van de menselijke geest, toen deze ons nog wilde beschermen’. 
(Geheime hart (1981); EC-W, IV, 464). 
2 De resterende 6% vormt dus 55 nationaliteiten, die 60% van het Chinese grondgebied bewonen; de 
minderheden in vijf ‘autonome’ gebieden: Tibet, Binnen-Mongolië, Ninghia, Xinjang en Guangxizhuang. 
3 In het begin van de westerse jaartelling waren er vermoedelijk zo’n 65 miljoen zielen, daarna lijkt het 
eeuwenlang onduidelijk maar in ieder geval vanaf 1776 een gestage stijging: 270 miljoen, in 1851 407, in 1911 
420 en in 1933 477 miljoen. In de tweede helft van de 20e eeuw loopt het op van 563 (in 1950) via 820 in 1970 
naar 1143 in 1990. Het derde millennium begint met 1270 (in 2000) en intussen zijn er zo’n 1350 miljoen 
Chinezen, eenvijfde van de wereldbevolking. (Gemiddelde) gegevens o.a. uit de rijke informatieve bron Das 
grosse China-Lexikon. Geschichte-Geographie-Gesellschaft-Politik-Wirtschaft-Bildung-Wissenschaft-Kultur. 
Hg.v. B. Staiger, S. Friedrich & H.-W. Schütte, m.M.v. R. Emmerich. Institut für Asienkunde Hamburg/ 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, Sonderausgabe 2008 [2003] xx+974+16 pp. Verder uit enkele 
websites (o.a. ‘Wereldbevolking’). De cijfers van vóór het midden van de 18e eeuw zijn even omstreden als 
onbetrouwbaar. Het allergrootste gedeelte van de bevolking woont in het (zuid)oostelijk deel. 
4 Ook hier speelt de ‘invention of tradition’ soms een rol, getuige de opmerking van Hans van Ess 
(‘Chinesische Identität’) in Das grosse China Lexikon, p. 129: ‘In vielerlei Hinsicht beruht das Konstrukt einer 
chinesischen Identität heute auf Annahmen, die noch vor 150 Jahren von den wenigsten Chinesen geteilt 
worden wären’.   
5 Slotsom, p. 80; EC-W, V, 430.  
6 Zie voor Mao’s opvattingen over de massa hoofdstuk III, p. 90 ev. 
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M a s s a ’ s  
               ‘De massa veracht haar nederige plaats.’    (Tao, uit nr. 8) 
 

In het oude Sjoe tjing. Het boek der Historiën, is de oudste en vaak mytho-
logische geschiedenis van China opgetekend.7 Veelal zijn dat  reconstruc-
ties van na de grote aangestoken brand van twee eeuwen voor onze jaar-
telling – waarbij zoveel verloren ging.8 Het werk bestaat uit vijf delen, met 
documenten van T’ang, Ju, Sia, Sjang en Tsjou – bij elkaar vijftig stuks. De 
massa, meer nog het volk, komt daarin regelmatig ter sprake. Zoals bij een 
van de vijf zonen van T’ai K’ang (dit speelt meer dan twee millennia voor 
onze jaartelling) die een lied begint met: “Het was onze grote voorvaders 
les:/ Het volk moet liefdevol bejegend,/ Het volk dient niet vertrapt te 
worden;  Het is de wortel van een land,/ Wanneer die stevig is, heerst er rust  

De eerste keizer van    in het land”. (III, 3) 
een verenigd China,  
Qin Shi Huangdi (Ying Zheng, 259‐210 v.Chr.); de man van de Muur, wegenaanleg, schriftstandaardisering, bureaucratie, 
het terracottaleger en de boek‐ (en geleerden)verbranding  
 

En rond 1766 v.C. liet koning T’ang een grootse aankondiging uitgaan naar ‘de tienduizend 
streken’, waarin hij sprak: “Ah, gij menigten uit de myriaden streken, luistert aandachtig 
naar de aankondiging van mij, de Ene Man. De grote God heeft zelfs aan de nederige 
mensen een gevoel voor zedelijke normen geschonken en door de nakoming daarvan placht 
de rechtschapenheid van hun geaardheid altijd aangetoond te worden. Het is het werk van 
een soeverein hen in alle rust die geaardheid te doen volgen”. Hij is zeker niet van zins de 
oorzaken van beleidsfouten bij anderen te zoeken: “Ik zal het niet wagen het goede in u 
verborgen te houden; voor het kwade in mijzelf zal ik het niet wagen mijzelve vergiffenis te 
schenken. Ik zal deze dingen onderzoeken in harmonie met de geest van God. Wanneer er 
wandaden worden ontdekt bij u die de tienduizenden streken bewoont, laat die dan op mijn 
hoofd neerkomen, op mij de Ene Man”. (IV, 3) Een oude verwoording dus van uiteindelijke, 
absolute verantwoording van de heerser over alles en iedereen.  
P’an Keng, regerend rond 1400 v.C., had al ooit dreigend gezegd “Laat niemand van u het 
wagen de tegenwerpingen van de arme mensen te onderdrukken” en ging in zijn toespraak 
verder “Zij [de mensen uit de oude families die de vroegere koningen in dienst namen] 
overschreden de waarheid niet in hun contacten met het volk; op grond daarvan werd het 
volk op grote schaal tot andere inzichten gebracht. Nu blijft gij echter protesteren om het 
vertrouwen van het volk te winnen door alarmerende en oppervlakkige redevoeringen. Ik 
weet niet waarover gij blijft krakelen. Door deze overplaatsing verlaat ik zelf de mij 
passende hoge macht niet; maar gij verheelt de goede trouw van mijn bedoelingen en gij 
betoont geen ontzag voor mij, de Ene Man. Ik zie u even duidelijk als een vuur te zien is; 
maar ik heb door mijn besluiteloosheid in mijn plannen uw dwalingen veroorzaakt”. (IV, 7) 
Waarop de vertaler de essentiële toelichting geeft dat dit het eerste van talrijke voorbeelden 
van de verantwoordelijkheid van de soeverein is: wanneer de mensen dwalen is dat de fout 
van de koning. Daaruit volgt de logische tegenhanger dat harmonie onder de bestuurden 
voortkomt uit harmonie bij de bestuurder. Dat is een essentieel inzicht, een bestuurlijke 
overtuiging, rechtstreeks voortvloeiend uit het Hemels Mandaat van de keizer. Het tekent  
                                                 
7 Sjoe tjing. Het boek der Historiën. gemod. ed. door Clae Waltham naar vert. v. James Legge (Ankh-Hermes, 
Deventer 1981; Shu ching, London 1971, vert. J. & J. Pluvier). Verderop is het Shujing genoemd. 
8 Die, hoe kan het ook anders, uitvoerig in Het Martyrium wordt gememoreerd (p. 105) (EC-W, I, 94), beginnend 
met ‘In het jaar 213 voor Christus werden op bevel van de Chinese keizer Shi Hoang Ti, een brute usurpator 
die het waagde de titels “de eerste, de verhevene, de goddelijke” voor zich op te eisen, alle boeken in China 
verbrand’. Overigens is toen niet echt alles verbrand, maar wel heel veel. 
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(er zijn meerdere gelijksoortige teksten van te vinden) behalve de paternalistische over-
tuiging vooral de grote zorg die er in de oudste tijden was voor de massa, voor het volk. 
Zelfs al was het vaak theoretisch, als concept. De verantwoording die de keizer neemt voor 
zijn onderdanen is in de latere teksten van Confucius of Lao Tse, uit de klassieke tijd, niet in 
die krachtige mate terug te vinden.   

Veel klassiek werk is ontstaan in de periode van de Strijdende Staten (5e-3e eeuw 
v.C.; zie verderop). Dat het uit die onrustige tijden voortkomt doet aan de doelstellingen van 
dat werk niet af; die tijden waren zelfs een stimulans voor dat ontstaan, men keek van daaruit 
naar het ‘ideale verleden’. Vergelijk het met het streven van westerse landen naar democratie 
– waaraan veel teksten zijn gewijd en die ook nooit volledig zal kunnen worden bereikt. Of 
met het streven naar vrede, die zonder kleerscheuren niet te realiseren is. Ook als de wijs-
geren geen moraal maar alleen het juiste handelen preken, dan verwoorden die waarheid-
zoekers een streven.9 En als een Chinese leider tegenwoordig om de zin het woord 
‘harmonie’ laat vallen, beroept hij zich impliciet op oeroude idealen. Wellicht wat vreemd 
voor een westerling, maar die vindt het heel normaal als in zijn cultuur om de zin het woord 
winst, marktdenken of concurrentie valt. 

Keizers, koningen, geleerden, kluizenaars, boeren, kooplieden, ambachtsmannen, 
beambten, concubines, de gewone man en hele legers bevolken de klassieke Chinese 
werken. Naast de ‘echte’ Chinese namen komen we typen tegen als Oom Obscuur de 
Wazige, Meester Woud van de Kalebassenheuvel, Simpele Mist, Wijde Weetniet, Meester 
van de Wijde Volkomenheid (wonend in de Berg van de Lege Grot), Tandeloos en Rover 
Voetpad.10 Voor wie dit alles leest, never a dull moment: ‘De geleerde: zonder verande-
ringen in het denken is hij niet gelukkig./ De redenaar: zonder onderwerpen voor discussies 
is hij niet gelukkig./ De onderzoeker: zonder kleine details is hij ongelukkig./ Dat is omdat 
ze allemaal vastzitten binnen de begrenzing van de dingen’.11 Dat zijn ‘de tienduizend 
dingen’ of ‘de myriaden’ waarvan steeds sprake is in de oude Chinese boeken: het symbool 
voor het vele, het massale – dus het ver-warrende. En als lange perioden worden bedoeld 
zijn het ‘de tienduizend jaren’. Tienduizend is bijna net zo symbolisch-overheersend als het 
miljoen dat in M&M zo’n uitgesproken rol speelt.12        

Confucius, nog geen decennium dood toen Socrates werd geboren en evenals hij geen 
werk nalatend, beïnvloedde de Chinese geschiedenis en cultuur minstens zo sterk als de 
Griekse filosoof de westerse.13 Het is met name zijn Lun Yü, ofwel de Analecten/ 
Gesprekken, de bescheiden bloemlezing zoniet lichtelijk chaotische verzameling uitspraken 
waarmee de Chinezen zich twee millennia hebben weten te redden.14  De authenticiteit en 

                                                 
9 Vgl. het slot van H. van Praags ‘Ten geleide’ tot Sjoe tjing. Het boek der Historiën (Ankh-Hermes, Deventer 
1981), p. 9: ‘Het feit, dat de Chinezen zich bijna 3000 jaar geleden al zozeer beijverden om een rechtvaardige 
samenleving te creëren geeft hun cultuur een glans van een eeuwigheidswaarde. Wie zich verheugt in het 
oordeel en de rechtvaardigheid van rechter Tie, wie de Chinese cultuur bemint om haar schoonheid, rijkdom en 
ouderdom, zal ook met bewondering lezen in de Sjoe tjing, waarin zich zoveel eeuwen uit de oudste historie 
van het Rijk van het Midden spiegelen’.  
10 Meestal in de inventieve vertalingen van Kristofer Schipper. 
11 Zhuang Zi, De volledige geschriften. Het grote klassieke boek van het taoïsme. Vertaald en toegelicht door 
Kristofer Schipper (Augustus, Amsterdam/Antwerpen 6e dr. sept. 2008), p. 316. De persoon wordt Zhuang Zi 
(= Meester Zhuang) genoemd (± 360-±300 v.C), zijn werk de Zhuangzi. ‘Nergens in de Zhuangzi vindt men 
aanwijzingen van politieke doeleinden of van een vorstelijk mecenaat, anders dan om er de gek mee te 
scheren’, aldus Kr. Schipper in de ‘Inleiding’, p. 11. 
12 Met name in de paragraaf ‘Inflatie en massa’, M&M, p. 204-210; EC-W, III, 214-220, zij het dat het daar een 
negatiever betekenis heeft.  
13 Hun leerlingen zorgden ervoor dat wij nu weten hoe zij over het leven dachten, zij het dat Plato direct na 
Socrates’ dood veel van en over hem op schrift zette terwijl dat bij Confucius pas eeuwen later gebeurde.  
14 De twintig ‘Boeken’ tellen krap vijfhonderd uitspraken; het geheel telt minder dan honderd pagina’s. 



 194

precieze datering daarvan doen minder ter zake dan het gegeven dat de denker met zijn werk 
de Chinese geschiedenis tot in de twintigste eeuw heeft gekleurd. Hij heet nu zelfs aan een 
herleving toe te zijn nadat de communisten hem in casu zijn denken vele decennia het leven 
zuur hebben gemaakt, zoals zij dit met de voorouderverering hebben gedaan. Een centraal 
thema bij Confucius is net zo eenvoudig en essentieel als wat Lukas (6,31) in de eerste eeuw 
n.C. in de Bergrede schrijft: ‘En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun 
ook desgelijks’, aldus de Statenbijbel. Wat uiteindelijk dicht in de buurt komt van 
Schopenhauers medelijden en Canetti’s verwandlung.  

De massa komt nauwelijks voor bij Confucius;15 het is vooral ‘het gewone volk’ dat 
ter sprake komt. Hij stelt zich op als paternalistisch bureaucraat: bestuur je het volk met 
regels en houd je orde door middel van kastijdingen, dan zal het voor je wegvluchten en alle 
zelfrespect verliezen; bestuur je het door morele kracht en houd je orde door rituelen dan zal 
het zijn zelfrespect bewaren en uit eigen beweging naar je toe komen. (Bk. II, 3)16 Goed 
regeren? Dat is zorgen voor voldoende voeding en voldoende wapens en het vertrouwen 
genieten van het gewone volk. Hierbij is het laatste het belangrijkste want zonder wapens 
valt er nog wel wat uit te richten en dood gaan uiteindelijk alle mensen, met of zonder eten, 
maar ‘een volk dat niet langer zijn heersers vertrouwt is werkelijk verloren’. (XII, 7)  Over 
besturen merkt hij op: je bent er om te regeren, niet om te moorden. Als je het goede wenst, 
zal het volk tegelijk goed zijn. Het wezen van de heer is dat van de wind; het wezen van het 
kleine volk is dat van het gras. En als de wind over het gras waait kan het niet kiezen maar 
moet het buigen. (XII, 19)  

Bij de confucianist Mencius (Mengzi, ‘Meester Meng’; vierde/derde eeuw v.C.) is 
het vooral het volk dat ter sprake komt en pas in het laatste hoofdstuk van de Mencius, ‘Met 
het gehele hart’, wordt de massa, de menigte een enkele keer met zoveel woorden genoemd: 
‘Handelen zonder het uit te leggen, uitoefenen zonder eerst te hebben onderzocht, gedurende 
het gehele leven volgen en toch geen inzicht hebben in de weg ervan, dat is wat de menigte 
doet’.17 In iets andere bewoordingen is deze passage terug te vinden in Het Martyrium.18 De 
massa is dus kennelijk op weinig Tao – dat is die weg – te betrappen. En voor het volk heeft 
hij, die menselijker, minder ambtelijk heet dan Confucius, cryptische teksten in petto als: 
‘Zet het volk aan het werk op een manier die comfortabel voor hen is en ze zullen niet 
morren zelfs al zwoegen ze zich dood. Laat de mensen sterven op een manier die bestemd is 
om ze in leven te houden en ze zullen niet morren tegen degeen die hen doodt’. (7A, 12) En 
duidelijker: ‘Voor een goede regering heeft het volk ontzag, een goede opvoeding heeft het 
lief. Een goede regering brengt rijkdom voor het volk tot stand, een goede opvoeding wint 
hun harten’. (7A, 14). Mencius gaat meer dan Confucius uit van de goedheid van de mens en 
concentreert zijn leer op de vier hoofddeugden, die van (mede)menselijkheid, 
plichtsbetrachting, ceremonieel gedrag en inzicht.     
 

                                                 
15 Rond het begin van de jaartelling waren er vermoedelijk zo’n 65 miljoen Chinezen, nu zijn er het 
twintigvoudige. 
16 Verder teksten als: En als je de rechtvaardigen naar voren brengt en boven de oneerlijken zet, zullen de 
burgers je steunen. Maar als je de onrechtvaardigen bijeenbrengt en boven de rechtvaardigen stelt, zullen de 
burgers je niet steunen. (II, 19) Als een heerser niet alleen ruime weldaden aan het gewone volk zou schenken 
maar de redding (verlossing) van de hele staat zou bereiken, dan zou hij een goddelijke wijze zijn. En over de 
deugd gesproken: je verlangt zelf naar rang en stand waarna je anderen helpt die te verwerven. Je wilt 
rekenschap geven van je eigen verdiensten en daarna anderen helpen die van hen te verantwoorden – in feite de 
mogelijkheid de eigen gevoelens als leidraad te gebruiken – dat is het soort zaken dat in de richting van de 
deugd ligt. (VI, 28). 
17 Mencius, Inleiding, vertaling en commentaar door Karel L. van der Leeuw (Damon, Budel 2008), p. 216 
(7A,5).  
18 Het Martyrium, p. 107; EC-W, I, 96. 
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De tegenhanger van het confucianisme,19 het taoïsme  is verbonden met de naam van Lao Zi, 
‘de Oude Meester’ die in de zesde eeuw v.C. geleefd zou hebben en wiens teksten ook pas 
eeuwen later op schrift zijn gesteld. In zijn recent opnieuw vertaalde Boek van de Tao en de 
innerlijke kracht20 komt de massa slechts enkele keren ter sprake. En dan nog is dat een 
vertaal- en definitiekwestie van de massa, die meestal de veelheid, de tienduizend dingen, 
alle wezens of de hele schepping representeert. Massa is te traceren in: 
- Dit eenzijn heet: het duistere./ In het duistere van dat duistere schuilt/ de poort tot de massa 
mysteriën. (nr. 1)  
- Te zijn als water, dat is het allerbeste./ Water doet alle dingen goed, zonder te wedijveren./ 
De massa veracht zijn [m.z. haar] nederige plaats./ Juist daarom is water zo dicht bij Tao. (8) 
- De massa lacht en giert als hij [m.z. zij] bij het lentefeest/ de altaren bestijgt voor het grote 
offermaal. Ik blijf alleen, sereen, uitdrukkingloos,/ als een nog ongeboren kind. (20)  
En nr. 53: - Maar zij kleden zich in de fraaiste gewaden,/ dragen scherpe zwaarden aan hun 
gordel,/ proppen zich vol met eten en drinken,/ hebben massa’s geld en goed. – Dat heet 
‘roven’ en niet ‘de Weg’! En ook: - Daarom wil de Wijze niets begeren en hecht hij geen 
waarde aan zeldzame dingen./ Hij leert zonder te onderwijzen en gaat terug naar waar de 
massa aan voorbijgaat./ Hij is bij machte de spontane ontwikkeling van de tienduizend 
dingen te ondersteunen, zonder iets te doen. (64)21 

Alleen in tekst 20 en 64 komen de expliciete mensenmassa’s voorbij; in tekst 8 kan 
zowel het water als de mens bedoeld zijn, zoals ook in de andere teksten een symbolische 
lading kan worden gezien. De massa blijkt in het Tao-denken in wezen dus iets terloops dat 
een alledaagse lading met een licht afkeurend accent krijgt. Eigenlijk niet iets waarover een 
wijze zich erg druk maakt, te meer daar het verschijnsel zich relatief weinig zal hebben 
voorgedaan, gezien de bevolkingsdichtheid. De grootste gemene deler is kennelijk zo 
ongeveer wat de taoïsten met de massa bedoelen.  

Dat er in de loop der eeuwen een verandering is opgetreden in de opvattingen over de 
massa wordt indirect bevestigd in Zhuangzi, waarin aan het slot de waarschuwende tekst is 
opgenomen: ‘De geleerden van latere dagen zullen jammer genoeg nooit meer de 
[oorspronkelijke] reinheid van de schepping kunnen zien, en zullen nooit meer de grote 
saamhorigheid der ouden beleven, want de “techniek van de Tao” is nu versplinterd over de 
gehele aarde’.22 De oorspronkelijke reinheid van de schepping is verdwenen: een cruciaal 
begrip. Want dit is op schrift gesteld in de vierde eeuw v.C., dus in dezelfde tijd dat het 
gedachtegoed van de Griekse presocratici aan belang inboette. Socratici namen toen het 
filosofisch roer over23 – de mens kwam meer centraal te staan dan de schepping, én meer 
centraal dan de massa. Hetzelfde dus wat van de Chinese ontwikkeling kan worden gezegd, 

                                                 
19 Uit de ‘Inleiding’ (p. 21), K. Schipper Zhuang Zi: ‘De confucianistische geschiedschrijving is een 
weerspiegeling van de minachting die de Chinese schriftgeleerden voor de handel en handelaren koesterden, 
zoals ook voor alles wat met het taoïsme te maken had. In werkelijkheid is China echter altijd een grote 
handelsnatie geweest, misschien wel de grootste ter wereld, en is het taoïsme op het geestelijke en artistieke 
vlak misschien wel de belangrijkste bijdrage van China aan de cultuur van de mensheid’. Vergelijk ook Plato’s 
afkeer van handel. 
20 Lao Zi, Het boek van de Tao en de innerlijke kracht, vertaald en toegelicht door Kristofer Schipper 
(Augustus, Amsterdam/Antwerpen 2010). 
21 Teksten op resp. pp. 23, 37, 61, 129 en 151 van Lao Zi, Het boek van de Tao. 
22 Zhuangzi (‘Alles onder de hemel’, 33-IV), p. 417-418. Die versplintering is veroorzaakt door ‘de honderd 
scholen die steeds verder gaan en van geen ommekeer weten, en daarom nooit meer tot eensgezindheid zullen 
komen’.  
23 Nietzsche poneert daarover, stellig als steeds: ‘Met Socrates begint de teloorgang van de moraal: het zijn 
louter eenzijdigheden in de verschillende systemen, die eertijds geledingen van een geheel waren, – het is het 
uit elkaar gevallen oudere ideaal’. (Nietzsche, Herwaardering van alle waarden, Boom, Meppel 1997, p. 700; 
curs. orig.).  
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waar de oude koningen veel meer bezieling toonden voor de massa, meestal als ‘volk’ 
verwoord, dan later de confucianisten of taoïsten. Stellig geformuleerd zou men kunnen 
zeggen dat het natuurdenken het sinds de eerdergenoemde Achsenzeit moet afleggen tegen 
het mensdenken – in Azië zowel als in Europa.24 Dat zou dan één van de essenties van die 
Achsenzeit kunnen zijn,25 die gebruikelijk in verband wordt gebracht met de grondlegging 
van religies en uitbouw van culturen.26 Het nieuwe aan die eeuwen voor onze jaartelling, met 
500 v.C. als scharnierpunt, is volgens Jaspers ‘dat de mens zich van het bestaan in het 
geheel, van zichzelf en van zijn grenzen bewust wordt. In deze tijd ontstonden de basis-
categorieën waarin wij tot op heden denken en die de aanzetten tot de wereldreligies voort-
brachten’.27 De erkenning of zelfs waardering van de massa’s is er sinds die omwenteling 
niet beter op geworden;28 Canetti heeft zich een fors karwei op de hals gehaald. 
 
Geen namen, geen Mao 
 

Een massa is altijd anoniem, een naam is altijd het tegendeel: kenmerkend. En voor Chinese 
namen geldt dat ze iets hebben ‘van de eindtaal waarin alle talen der mensen uitmonden’.29 
Het eenlettergrepige – en apocalyptische – charmeert Canetti kennelijk. Hoewel het hier net 
zomin als bij de Oudchinese wijzen om de persoon, de auteur, maar alleen om de tekst zou 
moeten gaan, toch enkele opmerkingen over zijn preoccupatie met namen – of juist het 
ontbreken daarvan. ‘Over namen in de geschiedenis. Het zijn uitsluitend machtige namen, de 
andere sterven. – Aan de naam is dus eens de kracht van het overleven af te meten. Het is tot 
op heden de enige werkelijke vorm van overleven. Maar hoe overleeft de naam? De eigen-
aardige vraatzucht van de naam: de naam is kannibalistisch. (…)’30  

Zou dat een verklaring kunnen zijn voor het nauwelijks voorkomen van de naam 
Stalin en het volledig ontbreken van Mao (Zedong/Tse toeng, 1893-1976) in de tien delen 
                                                 
24 Een centraal staande mens hoeft niet strijdig te zijn met ontwikkeling van godsdiensten waarin een god 
centraal lijkt te staan – uiteindelijk toch een uitvinding of projectie van de mens. 
25 In: Karl Japers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte (1949)/The origin and goal of history (1953). Het 
kan na de praktische neolitische (landbouw/sedentair) als grote geestelijke revolutie in de oudheid worden 
gezien. 
26 Andere auteurs karakteriseren het (wat minder omvattend) wel als ‘Van mythe tot logos’ (Nestle), ‘De 
ontdekking van de geest’ (Snell), ‘De geboorte van de logos’ (Schmidt) of ‘Het ontstaan van het politieke’ 
(Meier). 
27 ‘daß der Mensch sich des Seins im Ganzen, seiner selbst und seiner Grenze bewußt wird. In diesem Zeitalter 
wurden die Grundkategorien hervorgebracht, in denen wir bis heute denken und die Ansätze der Weltreligionen 
geschaffen’. Uit: K. Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, geciteerd door F.-P. Burkhard in: F. Volpi 
& J. Nida-Rümelin, Lexikon der philosophischen Werke (KTA 486, Kröner, Stuttgart 1988) p. 779. Waaraan 
Jaspers hoopvol toevoegt dat in de crisistijd (het werk is van 1949) de mens de route kan nemen naar een 
‘zweiten Achsenzeit der eigentlichen Menschwerdung’, waar in grenzenloze, open communicatie het voor allen 
gemeenschappelijke menszijn in vrijheid verwerkelijkt kan worden. Zie verder ook (via:  
http://www.chairete.de/Beitrag/TA/jaspers_achsenzeit.pdf): Jörg Dittmer, ‘Jaspers’ “Achsenzeit” und das 
interkulturelle Gespräch. Überlegungen zur Relevanz eines revidierten Theorems’, in: Dieter Becker (Hg.), 
Globaler Kampf der Kulturen? Analysen und Orientierungen (Theologische Akzente, Bd. 3), Stuttgart 1999, 
191-214. Árnason, Eisenstadt en Wittrock schreven een overzicht in Axial civilizations and World history 
(2005), en de commentaren en toepassingen van Egyptoloog Jan Assmann (in bundel over Jaspers) en 
godsdiensthistorica Karen Armstrong (The great transformation (2005)/De grote transformatie (2006)/Die 
Achsenzeit (2006) zijn religieus antropologisch getint; ook verscheen van Heiner Roetz in 1992: Die 
chinesische Ethik der Achsenzeit.  
28 Haun Saussy schreef met ‘Crowds, Number, and Mass in China’ (Schnapp & Tiews, Crowds, pp. 249-269) 
een inventariserend overzicht van opvattingen over de massa, van buiten China en van binnenuit gezien en 
ervaren. 
29 Wat de mens betreft, p. 339 (1971-notitie) (EC-W, IV, 351).  
30 Mens, p. 203 (1956) (EC-W, IV, 210). De collectiveringscampagnes, om wat te noemen, waren toen in volle 
gang. 
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Werke van Canetti? Zijn afkeer van machthebbers en zijn ambivalente houding tegenover 
geschiedenis en geschiedschrijving zijn bekend en legitiem.31 Maar je hele leven nogal  
intensief met China bezig zijn en de naam van Mao – die voor een groot deel gelijk met 
Canetti leefde en het leven van een miljard mensen sterk ‘beïnvloedde’ – niet noemen doet 
merkwaardig aan; dat is een prestatie op zich.  

Het woord voor naam (‘ming’) is in het Chinees 
overigens synoniem met ‘lot’ in de zin van de door 
de Hemel gegeven ‘lotsbestemming’ van de 
mens.32 Daar is, of men wil of niet, ook politiek 
doorheen geweven. Politieke actualiteit heeft echter 
geen prioriteit in Canetti’s oeuvre; op historische 
afstand bekijken en overwegen is zijn fort. Wat niet 
wil zeggen dat hij niet goed op de hoogte was van 
de toestand in de wereld: dagelijks las hij tot het 
eind van zijn leven kranten in meerdere talen. Het 
ontbreken van Mao (en andere contemporaine  

Mao propaganda-poster http://www.iisg.nl/              dictators)33 is de consequentie van zijn streven 
landsberger/cult.html             naar een vorm van tijdloosheid voor zijn oeuvre, 
dat daarmee de basis voor zijn eigen overleven wil zijn. ‘Een lang leven bestaat erin te 
sterven zonder te verdwijnen’, noemt Tao tekst 33 dat. En zijn afkeer van dictators was zo 
grondig dat hij zelfs hun naam (een omen, in zijn ogen)34 niet op papier wilde zetten. Zoals 
hij al vroeg weigerde de Duitse taal op te geven: die liet hij zich door Hitler niet ontnemen. 
Dus bleef hij als exil-auteur in Engeland Duits schrijven en publiceren. Een vorm van 
gerechtvaardigde hoogmoed en overlevingsdrang, je wezen niet laten aantasten – dat 
verklaart die houding: ‘In wezen bestaat zijn vrijheid slechts daarin dat hij [Canetti zelf, 
uiteraard] geen bevelen in ontvangst neemt en zich aan niemand onderwerpt. Is dat echter 
niet juist de vrijheid van machthebbers? Nee, die vaardigen zelf bevelen uit en beschouwen 
alle anderen als ondergeschikt’.35  

Er speelt in die namenverzwijging nog iets mee bij Canetti als auteur: dat wat wel 
eens zijn ‘geheimzinnigheid’, het ‘cryptische’ in zijn werk is genoemd, ‘gewichtigdoenerij’ 
zelfs – dat wat vergelijkbaar is met ideeën die westerlingen soms over China zeggen te 
koesteren. Ondanks zijn helderheid en compacte formuleringen kunnen de gedachten (met 
name in de vele aantekeningen) wat al teveel voorkennis veronderstellen of de auteur 
daarmee al te duidelijk op een troon willen zetten – die de arme lezer dan niet direct weet te 
bestijgen.  

Een treffend voorbeeld van zijn vermeende geheimzinnigheid is het oordeel van de 
lichtelijk rancuneuze echtgenoot van Iris Murdoch,36 literatuur-criticus John Bayley: ‘De 
boeken waar de Dichter [= Canetti] zich het meest mee verwant voelde waren veel  
                                                 
31 ‘Het is het gevolg van het feit dat jij niets kunt aanvaarden zoals het is. Maar ook niet wat was, wat al voorbij 
is, vermag jij te aanvaarden. Alle geschiedenis is voor jou verkeerd. Je leest haar met bevend hart. Je wilt haar 
ongedaan maken. Hoe maakt men geschiedenis ongedaan? Door nieuwe kwellingen?’ (Vliegenpijn, p. 94-95; 
EC-W, V, 99). 
32 Kristofer Schipper, Lao Zi, Tao, p. 195. Van familienaam Mao noch persoonsnaam Zedong/Tse toeng was 
een vertaling of betekenis te achterhalen. 
33 Hoewel later bijvoorbeeld Saddam Hoessein wel verkapt in ’n enkele aantekening is terug te vinden, als ‘S.’  
34 Alleen al in Wat de mens betreft staan namen-opmerkingen op p. 57, 64, 99, 120, 125, 201, 203, 214, 285, 
308.   
35 Vliegenpijn, p. 81 (EC-W, V, 85).  
36 Peter Conradi publiceerde in 2001 de imposante biografie Iris Murdoch. A life (HarperCollins, Londen) 
waarin nogal wat over de niet altijd verheffende verhouding Canetti-Murdoch wordt gezegd. In Party im Blitz 
geeft Canetti zijn eigen ontluisterende visie. 
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mysterieuzer, ongetwijfeld omdat hij dat zelf wilde zijn. Hij had de 
gewoonte zijn volgelingen op een bepaalde tekst te wijzen die het 
helemaal was, echt helemaal, zonder erover te willen discussiëren of 
een reden te geven waarom dat zo was. Op zijn orakelachtige manier 
raadde hij eens met klem de P’ing Ching Mei aan, een lange inge-
wikkelde Chinese roman uit de zeventiende eeuw. Iedereen, inclu-
sief Iris, haastte zich hem te lezen, maar niemand kon doorgronden 
wat er nu zo bijzonder aan was. Zat er een sleutelgedachte in 
verborgen? (…) Maar wat was het geheim van de P’ing Ching Mei, 
of welk ander boek dan ook waaraan de Dichter zijn stempel van 
goedkeuring gaf, of, nu ik het er toch over heb, zelf geschreven had? 
Daarop leek geen antwoord mogelijk. Geheimzinnigheid bleef het 
kenmerk van de magiër’.37

 

www.amazon.com/Plum- 
Golden-Vase-Chin-Ping/  
dp/0691016143 

 
Wel Mao, en daarna  
 

Weinig geheimzinnig gezien het gedrag van honderden miljoenen maar wel vaak onbegrij-
pelijk voor de westerling was Mao Zedong, wiens naam bijna synoniem was voor massa (zie 
hier ook hoofdstuk III, p. 80 ev). Niet verwonderlijk gezien het aantal massacampagnes dat 
tijdens zijn bewind heeft gewoed (‘Qunzhong yundong’ = massa-beweging)38: tenminste 
tachtig landelijke en heel veel lokale. Enkele grote, van na de Chinese Burgeroorlog van 
1945-1949, toen Mao zijn (al)macht geleidelijk vestigde, zich gedroeg als een oude keizer 
maar diens wijsheid ontbeerde:39  
 

• Weerstand tegen Amerika – Hulp voor Korea (1950-1953) 
• Landhervormingscampagne (1950-1952) 
• Campagne ter onderdrukking van contrarevolutionairen (1951) 
• Drie-Anti Campagne (1951), tegen: corruptie, verspilling en bureaucratie  
• Vijf-Anti-Campagne (1952), tegen: steekpenningen, diefstal van staatsbezit, belasting-  
  ontduiking, bedrog met overheidscontracten en diefstal van economische informatie van  
  de staat 
• Collectiviseringscampagnes (1955-1957) 
• Campagne tegen de rechtse afwijkelingen (1957)   
• Grote Sprong Voorwaarts (1958-1960), economische hervormingen naar socialistisch  
  model, met name landbouw en communes  
• Uitroeiing van de vier plagen (1960): ratten, vliegen, muggen en mussen 

                                                 
37 John Bayley [*1925], Elegie voor Iris [1919-1999], De Bezige Bij, Amsterdam 2001, vert. Hein Groen & 
Gijs Went, p. 178. In Hüter der Verwandlung begint Bayley zijn bijdrage ‘Canetti und Macht’ (pp. 133-147) 
met: ‘Im Grunde laufen Bescheidenheit und Erhabenheit auf dasselbe hinaus: wozu Aufhebens machen von der 
eigenen Grösze?’, en zegt tegen het einde: ‘Diese Art von Einfühlungsvermögen ist der Schlüssel zu Canettis 
schöpferischer Vision, mit ihrer eigenartigen Mischung aus äußerst strikten Abstraktion und gleichermaßen 
überwältigender physischer Realität, die ständig Bilder der Macht hervorbringt, wo andere nichts 
Ungewöhnliches entdecken würden’. Daar kon ook Bayley niet onderuit. 
38 Navolgende overzicht vnl. o.b.v. Jane Duckett, ‘Massenkampagnen’, in: Das grosse China-Lexikon, p. 483-
485. 
39 Jung Chang’s Wilde zwanen. Drie dochters van China (Forum, Amsterdam 1992), Zhai Zhenhua’s De Rode 
bloem van China (Rainbow 1997 [1994]) en Dr. Li Zhisui’s Het privé-leven van Mao (Rainbow 1997 [1995]) 
zijn slechts drie titels van de groeiende berg publicaties die intussen over Mao is verschenen. Ze lichten voor de 
westerling vaak onbegrijpelijke ontwikkelingen toe aan de hand van persoonlijke/familie-ervaringen. 
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• Leren van het Volksbevrijdingsleger (1963-1965)   
• Van Dazhai leren (1964-eind jaren 1970); bergdorp in Noord China dat model stond voor  
  landbouw (methoden) en (nieuwe) sociale verhoudingen 
• (Grote) Culturele Revolutie (van het Proletariaat) (1966-1969; eigenlijk tot 1976, toen  
  de Bende van Vier werd gearresteerd) 
• Blotevoetendokters (1968-1971) 
• Campagne van kritiek op Confucius en Lin Biao (1973-1974) = legerleider Lin Piao  
  (1908-1971) 
• Campagne tegen de Rovers van Liangschan (1975)40  
• Campagne tegen diegenen die de kapitalistische weg gaan (1976) met in het verlengde  
  daarvan: 
• Campagne tegen de Bende van Vier (1976-1978), i.c. Mao’s weduwe Jiang Qing,  
  politicus/politiek filosoof Zhang Chunqiao, plv. voorzitter van de C.P. Wang Hongwen en  
  schrijver Yao Wenyuan. 
 

Uiteindelijk liet Mao een doodvermoeide, uitgeputte samenleving achter die opkrabbelde 
toen ze – mondjesmaat – vanaf  1979 van de vrije markt kon gaan proeven; een liberalisering 
onder communistische partijhoede waarvoor de Tao (nr. 37) geen theoretische munitie zal 
hebben geleverd:  

‘Ja, ik zou zorgen dat ze zonder begeerte waren./  
Want zonder begeerte, en door stilte,/  
zal de wereld spontaan tot rust komen’.41  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Wellicht genoemd naar de klassieke roman Shuihu zhuan, ‘Het verhaal van de wateroever’, in het Westen 
bekend als De rovers van het Liang-shan moeras. Een 14e eeuwse roman, spelend in de Song-dynastie en 
verhalend over de avonturen van een aantal ‘nobele boeven’. De Chinese maatschappij wordt op komische 
wijze bekritiseerd in het werk. Of de campagne een aanmoediging van of een verweer tegen deze combinatie 
van Robin Hood + Bokkenrijders was, is me niet duidelijk.   
41 ‘Zonder begeerte’; denk ook aan Girards in het vorige hoofdstuk besproken opvattingen over mimetische 
verlangens – die de onrust in de wereld brengen. 
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Mí Wăng en meer   
 

‘Blind zijn kan iedereen!’42 
 

In de roman Die Blendung/Het Martyrium43 komen gerenommeerde oude Chinezen aan bod: 
Mong Tse/Mencius en Confucius worden een handvol keren genoemd en hun houding en 
ideeën zijn enigszins abstract uitgewerkt, zodanig dat ze passen in de logica van het verhaal, 
dat overigens aardig losgezongen is van de realiteit al lijkt de sfeer nog zo naturalistisch. 
Ook komen Lie-Tse, Shi Hoang Ti, Li Si, Lao Tse, Mo-Ti en Wang Chung eenmaal langs en 
worden de Sung en de Han-dynastie terloops genoemd. En het is aardig om te lezen dat van 
de centrale figuur Peter Kien een vergelijkende kritische studie van Kant en Confucius in een 
Hollandse krant een kritiek opleverde waarin hij ‘de Jakob Burckhardt der oosterse culturen 
genoemd wordt’.44  

Het is in grote lijnen de ietwat schemerachtige, exotische, niet-westerse en anders 
denkende en ademende atmosfeer van de Chinese oude geleerden die de roman wil kleuren 
en op een ander plan tillen,45 een hoger plan, naar de ambitie van de jonge auteur. Die 
opereerde in de nadagen van een Duitse China-Welle en had daarmee een sociaal-culturele 
inbedding, zoals verderop nog zal blijken.46 De auteur geeft uiteraard geen China-bronnen, 
dat is niet te doen gebruikelijk voor een roman, maar de strekking van het geheel wordt door 
de Chinese invalshoek wel geleerder en gevarieerder. In hoeverre dit overtuigend is, komt 
hierna ter sprake, met name naar aanleiding van Timms’ kritiek. Het Chinese speelt in de 
roman in ieder geval een meer stempelende rol dan in M&M waar het slechts één cultuur van 
de vele andere is, maar waarvoor wel bronnen en literatuur zijn opgegeven in de bibliografie.   

Hoofdfiguur Peter Kien is een veertigjarige ten onrechte professor genoemde 
sinoloog die niet van praten houdt maar van schrijven – met de grootst mogelijke acribie. Dit 
zijn al direct ongenoemde verwijzingen naar Confucius die meende dat ‘wie de leeftijd van 
veertig heeft bereikt en nog steeds onbemind is dit tot het einde zal blijven’.47 De weinig 
beminde Kien is geen professor (‘Ignoreren zit een geleerde in het bloed. Wetenschap is de 
kunst van het ignoreren’)48 omdat hij geen les wil geven aangezien hij dan moet praten. 
Verder is hij redelijk contactgestoord – dus schrijft hij. De Lun Yü/Analecten/Gesprekken 
van Meester Kong vormen, zo schrijft Canetti later, ‘het oudste volledige, geestelijke portret 
van een mens’ waaruit onder meer blijkt dat de leerlingen ‘die door praten in de wereld 
vooruitkomen niet echt leerlingen naar zijn hart zijn’.49 Kien had het zo gezegd kunnen 

                                                 
42 Kijft Kiens huishoudster/vrouw Therese in Het Martyrium, p. 481; EC-W, I, 429.  
43 Zie de korte samenvatting van het verhaal hier in hoofdstuk I, noot 46. En voor massa-ideeën hfdst. I, p. 14; 
andere massaopmerkingen zijn te vinden in Het Martyrium op p. 78, 107, 360, 390, 399 en 533. 
44 Het Martyrium, p. 527; Die Blendung, EC-W, I, 469. 
45 Ook al gaat nog geen tien procent van het boek daarover. 
46 Vergelijk in Nederland bijvoorbeeld Slauerhoff die in 1930 de dichtbundel Yoeng Poe Tsjoeng publiceerde 
die hij vooraf liet gaan door: ‘De verzen van deze verzameling zijn uit het Fransch, Duitsch, Engelsch, of 
rechtstreeks uit het Chineesche leven en landschap overgebracht met vermijding van de zijden gewaden, rozen, 
maneglans, die men in andere zoo overvloedig vindt, met een voorkeur voor de bitterheid van het leven, in 
China overvloediger gevonden en met meer nuchterheid beleden dan bij ons. Voor de liefhebbers van het 
poëtische, voor de dwepers met het Oosten is zij dus: Yoeng Poe Tsjoeng (van geen nut).’ Slauerhoff zou 
hiervoor onder andere Waley’s A hundred and seventy Chinese poems (1918) en More translations from the 
Chinese (1919) hebben gebruikt. 
47 Confucius, The Analects (Transl. with notes by Arthur Waley, with introd. by Robert Wilkinson, 
Wordsworth, Ware 1996 [1938]), XVIII, 26 (p. 121): ‘The Master said, One who has reached the age of forty 
and is still disliked will be so till the end’. 
48 Het Martyrium, p. 475; EC-W, I, 423. En even verderop (p. 479/426): ‘Het fundament van alle werkelijke 
weten is de twijfel. Dat heeft reeds Cartesius bewezen’. Dat ligt ook aan Trotters massadenken ten grondslag. 
49 ‘Confucius in zijn gesprekken’ (1971) in: Het geweten in woorden, pp. 210-216; EC-W, VI, 288-294. 
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hebben. En alle figuren maar praten in Die Blendung, veelal in zichzelf; de monologue 
intérieur vervangt extérieur, vervangt communicatie. 

Hoewel Zhuang Zi Canetti’s meest vertrouwde filosoof was,50 is Confucius de meest 
ten tonele gevoerde Chinese denker in de roman. Meestal is dat om er een atmosfeer of 
denkwijze mee te schetsen en tweemaal wordt hij in hoofdstuk I,3: ‘Confucius als huwelijks-
makelaar’ letterlijk geciteerd door Kien. Eenmaal spreekt hij de gemutileerde tekst: ‘Op mijn 
vijftiende jaar koos ik de weg van de wetenschap, op mijn dertigste was mijn hart stand-
vastig daarin, op mijn veertigste twijfelde ik niet langer, – maar pas op mijn zestigste waren 
mijn oren geopend’.51 Daarbij zijn het vijftigste en het zeventigste levensjaar overgeslagen 
waarin respectievelijk de bevelen van de Hemel begrepen en de eisen van het eigen hart 
gevolgd kunnen worden.52 Het zal dan ook meer zijn dan een inkorting om het citaat beknopt 
te houden; eerder een symbolische, veelzeggende beperking van Confucius’ uitspraak – 
hemel en hart schitteren tenslotte door afwezigheid in de roman. En even verderop is nog de 
algemene overweging in citaatvorm te lezen: ‘Het goede zien en het niet doen is gebrek aan 
moed’,53 zei Confucius zwak, terwijl hij was opgegaan in lucht.  

Confucius is de leidraad voor Peter Kien, die regelmatig met zijn boeken praat. Die 
filosoof past het beste bij zijn rigide, nogal gevoelloze karakter. Zijn broer, psychiater 
Georges, is gevoeliger aangelegd en ziet – in gedachten – meer in Lao Tse.54 Dat kan erop 
wijzen dat Canetti ‘het sensitieve en ontvankelijke individu ziet als een mogelijke oplossing 
voor een gedesintegreerde samenleving. Zijn reactie op het Chinese Taoisme is 
karakteristiek voor de receptie van China, speciaal in de jaren 1920. Toen waren er veel 
intellectuelen die zich bekeerden tot de Chinese Taoistische filosofie, met name tot het idee 
van geweldloosheid als alternatief voor de machtspolitiek van Europa en als middel om een 
uitweg te vinden voor de Europese crisis van de cultuur’.55  
 
Chinese ontvangst  
 

Als Canetti in oktober 1981 de Nobelprijs literatuur ontvangt is in Europa al een noemens-
waardig aantal studies en beschouwingen met name aan Die Blendung gewijd. Zijn plaats op 
de Olympus echter brengt een ware stroom van onderzoek op gang – en trekt ook in China 
de aandacht, vooral voor de roman. Dit levert in twee jaar tijd drie vertalingen op van Die  
Blendung, alle drie met de titel: Mí Wăng. Qián-WēnCăi (Universiteit Beijing) vertaalt de 

                                                 
50 Zie bijv. hier op p. 216 het citaat uit De fakkel in het oor. 
51 Het Martyrium, p. 51; EC-W, I, 46. 
52 Confucius, The Analects, II, 4 (p. 8): ‘The Master said, At fifteen I set my heart upon learning. At thirty, I had 
planted my feet firm upon the ground. At forty, I no longer suffered from perplexities. At fifty, I knew what 
were the biddings of Heaven. At sixty, I heard them with docile ear. At seventy, I could follow the dictates of 
my own heart; for what I desired no longer overstepped the boundaries of right’.   
53 Het Martyrium, p. 53; EC-W, I, 48. Het citaat was niet letterlijk te traceren in de Analecten maar geeft 
duidelijk Confucius’ denkwijze weer. 
54 Vgl. Het Martyrium, p. 512; EC-W, I, 454-455. 
55 ‘shows that Canetti sees the sensitive and adaptable individual as a possible solution in the face of a society 
that has disintegrated. His response to Chinese Taoism is characteristic of the reception of China specifically in 
the 1920s. At that time there were many intellectuals who turned to Chinese Taoist philosophy, particularly to 
the idea of non-violence, as an alternative to the power politics of Europe and as a means of finding a way out 
of the European crisis of culture’. Chunjie Zhang, ‘Social Disintegration and Chinese Culture: The Reception 
of China in Die Blendung’, in: Donahue & Preece, The worlds of Elias Canetti, pp. 127-149; p. 130. Wat hij 
vervolgt met: ‘Taken together, the Chinese elements in Die Blendung are closely linked to the European 
reception of China from the Enlightenment to the beginning of the twentieth century. They should not only be 
interpreted only as relating symbolically and allegorically to the novel’s intended messages: they also reflect, 
consciously and unconsciously, and as a pars pro toto, the perception of Chinese culture within European 
intellectual history’.  
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roman uit het Duits op basis van de Fischer-uitgave van 1963, Wàng-Níng vertaalt uit het 
Engels en de Hanser-uitgave vormt de basis van de vertaling van Zhāng-GuóFēng, Shǔ-
ChāngShàn en Lī-ShìXūn. De Chinese vertaling uit het Engels verschijnt in 1985, de twee 
uit het Duits een jaar later.56 Yun Chen (*1964) werd na lezing van Mí Wăng zodanig 
geraakt dat zij alles van auteur en werk wilde weten, daartoe Duits ging studeren en 
uiteindelijk is zij in 2003 in Düsseldorf gepromoveerd op Canetti und die chinesische 
Kultur. Ning Wu was haar overigens voor met een dissertatie aan de universiteit Salzburg in 
2000: Canetti und China.57  
 Afgezien van ’n enkel artikel58 en wat losse opmerkingen her en der zijn die proef-
schriften dus de eerste uitvoerige verhandelingen over Canetti en China. Enerzijds wat 
merkwaardig, zo’n late roman-vertaling en daarmee aandacht, gezien de opvallende rol die 
de Chinese denkwereld speelt in het boek – althans bij hoofdrolspeler Kien – en in Canetti’s 
Aantekeningen.59 Anderzijds begrijpelijk gezien de taalbarrière die een rol speelde, zeker 
toen China meer in zichzelf gekeerd en uitwisseling met andere landen veel beperkter was. 
De economische liberalisering – en daardoor toenemende buitenlandcontacten – is pas in het 
breukjaar 1979 ingezet, evenals trouwens de draconische één-kind-politiek: drie jaar na het 
overlijden van de Grote Roerganger. Deng-Xiaoping (1904-1997), steeds bereid zijn politie-
ke visie aan te passen,60 gaf er het startsein voor. Wat er intussen ín China is verschenen van 
en over Canetti is vanwege diezelfde taalbarrière van hieruit moeilijk te overzien.61  

Op het Londens symposium ter gelegenheid van Canetti’s 85e verjaardag62 in juli 
1990 besprak Edward Timms (Cambridge) de Chinese facetten aan diens werk, met name in 
Die Blendung. Daarover merkt hij op ‘dat bij afwezigheid van wetenschappelijk commentaar 
dat de herhaaldelijke verwijzingen in Die Blendung naar Japanse en Chinese auteurs toelicht, 
men slechts een voorlopig oordeel kan geven’. Waarna hij vervolgt ‘maar mijn indruk is dat 
de vele toespelingen op Kiens wetenschappelijke werk nooit zijn levenslange preoccupatie 
met de beschaving van China met intellectuele of verbeelde stof onderbouwen. Kien heeft, 
zoals Canetti hem weergeeft, geen innerlijk leven. Ons wordt keer op keer verteld dat zijn 
hoofd vol zit met Oosterse geleerdheid; maar deze waarden worden nooit getoond. De 
mislukking om de lezer toegang te geven tot Kiens innerlijk leven lijkt mij de voornaamste 

                                                 
56 Yun Chen, Canetti und die chinesische Kultur, Inaugural-Diss. Heinrich Heine-Universität (Ref.: Bernd 
Witte) Düsseldorf 2003, 178 pp.; p. 31-32. Via: http://docserv.uni-duesseldorf.de/servlets/Derivate 
Servlet/Derivate-2534/534.pdf. 
57 Ning Wu, Canetti und China. Quellen, Materialen, Darstellung und Interpretation. Akademischer Verlag, 
Stuttgart 2000. Met de mooie slotzin: ‘Dürften wir in diesem Sinne diese Bemerkung über Kafka nicht auf 
ihren Urheber Elias Canetti selbst anwenden und sagen, daß auch er ein seinem Wesen nach chinesischer 
Dichter ist, den der Westen aufzuweisen hat? Ich glaube ja.’ 
58 In het gesprek met Joachim Schickel uit 1972 komt China ter sprake (EC-W, X, 257-265); Konrad Kirsch, 
‘China’, in: id. Die Masse der Bücher (2006), pp. 400-416; vertaler Shixun Li schreef over ‘Elias Canetti in 
China’ in de bundel van Na Ding (Hg.), Neue Forschungen chinesischer Germanisten in Deutschland (1992) 
en Ying Ning, ‘China und Elias Canetti’ in Adrian Hsia (Hg.), Fernöstliche Brückenschläge. Zu deutsch-
chinesischen Literaturbeziehungen im 20. Jahrhundert uit hetzelfde jaar. 
59 Die overigens, beetje verbazend, geen enkele rol spelen in Yun Chen’s studie.  
60 Das grosse China-Lexikon, p. 153-155 (‘Deng-Xiaoping-Theorie’, Shaum Breslin). Deng was oudgediende 
in de Lange Mars van 1934-1935, was partijsecretaris in 1956, speelde een duidelijke rol in de Grote Sprong 
Voorwaarts van 1958-1964 maar werd t.t.v. de Culturele Revolutie 1966-1976 buitenspel gezet. Economische 
hervormingen waren zijns inziens essentieel, politieke niet. (‘De kleur van een kat is om het even, als ze maar 
muizen vangt’.) Een visie contrair aan die van Mao.  
61 Bovendien schrijft Yun Chen in 2003 in haar dissertatie (p. 32): ‘Obwohl Canetti und seine Blendung in der 
chine-sischen Auslandsliteratur sehr geachtet werden, werden sie in China nicht so wie Goethe und Schiller 
gelesen. Denn einerseits gibt es nicht viel Literatur von ihm und über ihn, die ins Chinesische übersetzt worden 
ist; anderseits ist seine Literatur schwer zu verstehen. Selbst in Europa ist Canetti kein populärer Schriftsteller’. 
62 Niet zijn 80e, zoals in het voorwoord tot de bijbehorende, in de volgende noot genoemde bundel staat.  
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beperking van Canetti’s roman. Het is een roman over een intellectueel die ons niets vertelt 
over het intellect’.63 

Een roman over een intellectueel die ons niets zegt over het intellect. De roman noch 
de intellectueel? Maar zou dat niet de bedoeling zijn geweest van de auteur? Er is al gewezen 
op het ‘minus-procédé’ dat is toegepast: de opzettelijke verzwijging.64 In deze roman waarin 
het gevoel verdampt en de ratio verdrinkt houdt geen enkele figuur zich aan ook maar één 
van de leefregels die hij of zij poneert (en in zoverre zijn hun redeneringen uiterst inventief). 
Deze monomanen, deze vleesgeworden hypostasen bezigen in hun lucht- en waterdichte 
logica het petitio principii: ze verwijzen permanent naar zichzelf, waardoor hun redenaties 
altijd kloppen. Met de wereld, met het leven zelf hebben zij in wezen niet van doen; ze 
willen alles naar hún hand zetten. De boef die zijn gedrag afschildert als een weldaad voor 
de mensheid, dat idee. Het minus-procédé is ook toe te passen op de hele strekking van de 
roman als we kijken naar Kien: die heette aanvankelijk Kant en dat kan geen toeval zijn.65 
‘Het ergert hem [=Kien] dat hij slechts in de categorische imperatief en niet in God kan 
geloven’.66 Interpreteren we Kants ‘categorisch imperatief’ als een min of meer autonoom 
zedelijk geweten dan blijkt dat dit volslagen afwezig is in de roman.  

Wat hier geïnterpreteerd kan worden met betrekking tot het in extremis doorgetrok-
ken denken en doen van de westerse mens is zonder voorbehoud te transponeren naar een 
Chinese interpretatie. Yun Chen constateert expliciet dat het duidelijk is dat Canetti de 
Chinese cultuur intensief bestudeerde en dat hij deze zo goed kende als een echte sinoloog.67 
Of Canetti op zijn vijfentwintigste, toen hij de roman schreef, al ‘een echte sinoloog’ was, 
daarover valt te twisten. Wel is duidelijk dat hij aardig thuis was in die cultuur. De kennis 
om het intellect tot het niveau te verheffen dat Timms graag had gezien was dus wel (in 
potentie) aanwezig – maar de auteur heeft dit duidelijk niet gewild. Misschien was hij in 
1945 wél een sinoloog te noemen, wat we op zijn gezag zullen aannemen – zoals wel vaker 
bij deze auteur:  

‘Na een spel van bijna twintig jaar wordt China nu eindelijk werkelijk een vaderland 
voor me. Het is verheugend dat in een geest niets teloor gaat, en zou dat alleen al niet 
een afdoende reden zijn om heel lang en zelfs eeuwig te leven? 
Het woord “beschaving” lijkt nergens zozeer op zijn plaats als in alles wat met China 
verband houdt. Tucht en anti-tucht kunnen hier in hun wisselwerking tot in het 
kleinste detail worden bestudeerd. Wat in het gunstigste geval uit mensen kan 
groeien, zonder dat zij daarom onmenselijk worden; wat zij in het ergste geval 

                                                 
63 ‘In the absence of a scholarly commentary elucidating the repeated references in Die Blendung to Japanese 
and Chinese authors, one can only form a provisional judgment’. ‘but my impression is that the scores of 
allusions to Kien’s scholarly work never endow his life-long preoccupation with the civilization of China with 
intellectual or imaginative substance. Kien, as Canetti represents him, has no inner life. We may be told time 
and time again that this mind is filled with oriental erudition; but these values are never shown. The reference 
in the opening scene of the novel to the wisdom of Mencius (Mong Tse) raises expectations of an intellectual 
feast which are never fulfilled’. En dan: ‘This failure to give the reader access to Kien’s inner life seems to me 
to constitute the major limitation of Canetti’s novel. It is a novel about an intellectual which tells us nothing 
about the intellect’. Edward Timms, ‘Canetti, Kraus and China’, in: A. Stevens & F. Wagner (Hg.), Elias 
Canetti. Londoner Symposium, Verlag Hans-Dieter Heinz, Akad. Verlag, Stuttgart 1991, pp. 21-31; p. 28.  
64 Zie ‘Een handboek voor waanlogica. Over Het Martyrium’, Bzzlletin 181/182, nov. 1990, pp. 12-24; 23. 
65 Op dringend verzoek van Hermann Broch werd Kants naam gewijzigd. Robert Wilkinson in de 
‘Introduction’ tot Confucius’ Analects (p. x): ‘Kant would not have expected to be able to find such a[n ideal] 
person, and this is also true of Confucius and the ideal figure which correspondents in his thoughts to Kant’s 
person of holy will, namely the Divine Sage, ‘sheng’ or ‘sheng ren’. He denied that he himself was one’.    
66 Het Martyrium, p. 547; EC-W, I, 487.  
67 ‘Nun ist deutlich, dass Canetti die chinesische Kultur intensiv studierte. Die chinesische Kultur kannte er so 
gut wie ein richtiger Sinologe’. Yun Chen, Canetti und die chinesische Kultur, p. 128.  
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blijven, zonder dat wat vroeger werd verworven weer teloor gaat; zowel het Worden 
als het Blijven manifesteert zich hier op een heel unieke wijze en leeft nog zo tot op 
de dag van vandaag’.68 

Dat intellect, dat Chinese inzicht, moest conform het minus-procédé in Het Martyrium juist 
in de negatie ervan behandeld worden. Kien kon wel weten hoe hij volgens de leer zou 
moeten handelen en denken, maar hij redeneerde en manoeuvreerde contrair. Eigenlijk zegt 
de auteur dus: men gaat in het Westen gestoord met elkaar om en als de westerling de kans 
krijgt van het Oosten te leren, wordt daarop dezelfde wanredenatie toegepast, waarmee het 
tot eenzelfde waan(zin) wordt als hier. Het oosters denken dus niet als tegenhanger of zelfs 
oplossing voor het westers waandenken, neen, het wordt er evenzo door omgebracht. 
Totaaldestructie zit kennelijk in de (westerse?) mens. Zal dat niet een van de boodschappen 
van Het Martyrium zijn? Men zou ook nog kunnen redeneren dat het Chinese erfgoed zo 
juist beschermd wordt omdat het westers denken er uiteindelijk geen greep op krijgt. Een 
beetje roman is tenslotte toch polyinterpretabel.  

Een aantekening uit 1985, zes jaar na de ‘liberalisering’ van 1979, ter adstructie van 
bovenstaande: ‘Aangezien zij ons in het leven zijn voorgegaan, de Chinezen, sinds lang, 
sinds jaar en dag, is het des te pijnlijker om te zien hoe zij ons nu proberen na te streven. Ten 
slotte, als zij ons hebben ingehaald zullen zij alles verloren hebben wat zij op ons voor 
hadden.’69  

Verdeeld over een halve eeuw (1942-1993) zijn er een kleine vijftig notities (van ’n 
enkele regel tot een volle pagina) met betrekking tot de Chinese cultuur en denkers in de 
Aantekeningen te traceren, waarover hij in 1971 overigens noteerde: ‘Zo heb ik in mijn 
aantekeningen zonder het te weten een oude Chinese vorm teruggevonden’.70 Dat Canetti 
zich levenslang met China heeft beziggehouden – zonder het land overigens evenals Kien  
(of Arthur Waley!71) ooit te hebben bezocht of de taal te spreken – is dan wel evident. Hij 
heeft er alleen als zelfstandig essay ‘Confucius in zijn gesprekken’ (1971) over gepubliceerd 
en verder is zijn kennis na Die Blendung verspreid in M&M en de Aantekeningen terecht-
gekomen. Is hij daarmee een Oost-West schakel te noemen? Zeker, want hij weet de lezer, 
deze lezer in ieder geval, impliciet aan te sporen om zich toch vooral in het Chinese denken 
te verdiepen – zoals hij dat met de presocratici ook doet.72 Canetti liet het Georges Kien al in 
1930 zeggen: ‘Het meeste plezier heb ik beleefd aan je [=Peter Kien] laatste grote studie, 
waarin je stelt dat de school van Aristoteles dezelfde rol in het Westen gespeeld heeft als die 
van Confucius in China. Aristoteles, de geestelijke kleinzoon van Sokrates, neemt in zijn 

                                                 
68 Wat de mens betreft, p. 87-88; EC-W, IV, 89. 
69 Het geheime hart van het uurwerk, p. 174; EC-W, IV, 530 (mijn curs.). 
70 Pantheon (1971), p. 158; EC-W, V, 248. ‘Zonder het te weten’ klinkt weinig overtuigend. 
71 De grote sinoloog (1889-1966) die o.a. in Fliegenpein (p. 91; EC-W, V, 73) een bespreking krijgt die eindigt 
met: ‘Die Weltliteratur, nicht nur die des Ostens, war ihm in einem Maße vertraut wie niemand sonst, den ich 
in England kannte. Durch ihn ist vieles aus China und Japan in sie eingegangen, und was vor ihm für den 
Westen nur dem Namen nach bestand, ist heute für jeden zugänglich. Er ist 77 Jahre alt geworden und war nie 
in China’. In Party im Blitz wordt later in het hfdst. ‘Arthur Waley’ met kritische waardering aandacht besteed 
aan de ontmoetingen met de kennelijk even briljante als hoogmoedige sinoloog. (p. 106-113). Hij was tenslotte 
de enige Engelsman die Die Blendung al voor de oorlog gelezen had, voor Canetti een feilloze graadmeter van 
de kwaliteiten van de man.   
72 Wilhelm Capelle bundelde in de jaren dertig fragmenten en bronnen en schreef er toelichtingen bij: W. 
Capelle, Die Vorsokratiker, Kröner (KTA 119) Stuttgart 1968 [1935]. (Een ‘snoezig klein boekje’ noemde Du 
Perron het in een brief aan Marsman in oktober 1936). Capelle leunde op de eerste uitgegeven teksten, van 
Diels & Kranz uit 1903, later verschenen uitgaven als die van Mansfeld (1983), Kirk e.a. (2001), Althoff e.a. 
(2006), Gemelli (2007 e.v.) en een Grieks-Duitse Vorsokratiker-uitgave (2011) van Jaap Mansfeld en Oliver 
Primavesi. Het is aannemelijk dat Canetti eerst met de Diels & Kranz en later met de populaire Capelle-uitgave 
uit 1935 zal hebben gewerkt.   
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filosofie al het overige op wat hem uit het Griekse denken toevloeit’.73  
Van beide culturen, het Hemelse en het oud-Griekse Rijk, is het naast de strekking 

van het niet-wetenschappelijke, morele, natuurlijke en holistische denken vooral de kortheid 
van formulering die voor Canetti blinkt als een baken in de historische verte. Dat probeert hij 
in eigen werk ook telkens opnieuw scherp voor ogen te houden.74 Vandaar dat zijn teksten zo 
eenvoudig te vertalen lijken maar zo lastig te vertalen blijken.75  
 

In M&M telt de bibliografie zo’n twintig titels76 die expliciet naar China en het Chinese 
denken verwijzen. In het werk zelf77 komt die chinoiserie78 overigens niet zo frequent aan de 
orde als in Het Martyrium. In het ‘Massa’-hoofdstuk wordt een lied uit de Shi-King geciteerd 
waarin een rijk nakomelingschap wordt vergeleken met een sprinkhanenzwerm – en 
koningen die zich met hun entourage verbrandden, dat kwam óók in China voor, zo is te 
lezen bij de ‘Massasymbolen’. De Chinezen hebben een oudere voorgeschiedenis dan de 
Joden, aldus in ‘Massa en geschiedenis’ en in ‘De overlevende’ komt de afkeer van macht-
hebbers tegen overlevende heersers en opvolgers ter sprake die in ‘Heerschappij en paranoia’ 
nog eens wordt herhaald: Mohammed Toeghloek (die ‘op de top van de beschaving van zijn 
tijd stond’) liet de tien overlevenden van een massale, mislukte veldtocht van honderd-
duizend ruiters in 1337 over de Himalaya om China te veroveren, executeren. De voorouder-
cultus van de Chinezen is wat in M&M het uitvoerigst wordt behandeld (met name gebaseerd 
op drie Franse studies) – wellicht ook wel hét kenmerk van die cultuur. Verder lijkt de macht 
van een heerser volgens een oude Chinese tekst op een bliksemstraal (de snelheid), maar zou 
de machthebber er volgens de overlevering ook opvallend vaak door getroffen zijn; dit in het 
hoofdstuk ‘Elementen van de macht’. In ‘Aspecten van de macht’ komt het belang van de 
ordening der tijd onder andere tot uitdrukking in de dynastieke tijdrekening die in China zo’n 
grote rol speelde: ‘Onder hun gemeenschappelijke tijd hebben de Chinezen zich pas echt tot 
een volk aaneengesloten’.79 Dat Chinezen – en Grieken – Canetti’s denken vormen en 
beheersen, ook jaren nadat MuM is verschenen, benadrukt hij zelf in 1968 zo:  

‘Van de Chinese “leermeesters” wil ik nooit loskomen. Alleen de voorlopers van 
Socrates houden mij al even lang bezig als zij, mijn gehele leven. Deze beiden kan ik 
niet moe worden. Tezamen, maar alleen tezamen, bevatten zij alles wat een denkend 
mens als angel nodig heeft, – of niet helemaal alles, iets beslissends zou aan hen nog 
moeten worden toegevoegd, het betreft de dood, en ik zal het eraan toevoegen’.80  

Afgezien van de grotendeels onvervulde pretentie waarmee dit citaat sluit, zou men kunnen 
zeggen dat de ideeën van die meesters niet letterlijk of zichtbaar in zijn oeuvre terecht-
gekomen zijn, conform Timms’ ‘verwijt’ met betrekking tot Die Blendung. Maar dat lijkt me 

                                                 
73 Het Martyrium, p. 527-8; EC-W, I, 469. 
74 Hampstead (1960), p. 44 (EC-W, V, 144): ‘Plato als Hochzeit der Rede. Die Kürze der Chinesen’. Dat kan niet 
korter. Ook de herhalingen in M&M zijn efficiënt geformuleerd en bedoeld als accentuering en verheldering. 
75 Zoals ook vertaler Theodor Duquesnoy mij eens bevestigde. 
76 Negen Engelstalige, negen Duitstalige en twee Franstalige titels. 
77 Verwijzingen in het navolgende naar: EC-W, III, resp. 51, 91, 208, 286, 510, 319-322, 336, 472, 373-376. 
78 Dat uiteraard niet in de betekenis van ‘kleingeestige, onpraktische formaliteit’ (2e bet. in v. Dale).  
79 M&M, p. 451; EC-W, III, 472. Tot slot is min-of-meer Chinees te noemen: de paragraaf ‘Bevel-paard-pijl’ in 
‘Het bevel’. Daarin wordt verhaald over de Mongolen, levend tussen Rusland en China in wat tot op heden 
autonoom gebied wordt genoemd: Mongolië. Hun ongelooflijk strenge discipline leidde in het verleden tot 
snelle (en weinig zachtzinnige) overwinningen die volgens Canetti te verklaren zijn uit de bevelsangels die de 
ruiters, die zowat op hun paarden woonden, direct konden doorgeven aan hun paarden en wegschieten met hun 
pijlen. Een lucide invalshoek. 
80 Wat de mens betreft (1968-notitie), p. 312; EC-W, IV, 322-323. 
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niet juist.81 Oog en gevoel voor het kleine en kwetsbare, voor het voor-de-hand liggende en 
het alledaagse, voor het nietige en grootse individu, voor de altijd corrumperende macht en 
de onvoorspelbare massa, voor het magistrale en dwingende van een cultuur, voor de 
eindeloze mogelijkheden van taal en van woorden, voor de pracht en afschuw van literatuur, 
voor een verplichte alertheid op al wat leeft, voor alle vormen van verwandlung, voor, nee 
tégen specialistendom… er is zoveel te noemen dat Canetti de lezer inpepert danwel bij-
brengt.    

In het eerdergenoemde essay over Confucius’ gesprekken komt nadrukkelijk naar 
voren: de al drieduizend jaar bestaande voorouderverering – met name rond het Chinese 
Nieuwjaar gevierd – is een en misschien wel dé crux van de Chinese cultuur en 
geschiedenis.82 De paragraaf ‘Die Toten als die Überlebten’ in het hoofdstuk ‘Der 
Überlebende’ in MuM sluit dan ook af met: ‘Wer die Gestalt des idealen Machthabers 
betrachtet, wie sie sich in Geschichte und Denken der Chinesen ausgebildet hat, ist betroffen 
von ihrer Menschlichkeit. Es ist anzunehmen, dasz der Mangel an Gewalttätigkeit in diesem 
Bilde auf die Rechnung dieser Art der Ahnenverehrung zu setzen ist’. (EC-W, III, 322). Lang 
heb ik dit geïnterpreteerd als zou Canetti menen dat China een relatief vreedzame 
geschiedenis kent dankzij de voorouderverering. Dit indachtig het idee: als je voorouders 
over je schouder meekijken zul je je wel twee keer bedenken voordat je een slechte daad 
begaat. Die gedachte echter zou in deze vorm te mooi zijn om waar te wezen. Afgezien van 
wat er dan nog eens over onze westerse cultuur moet worden nagedacht om te kijken wat wij 
van de Chinese zouden kunnen leren, zou een grootscheeps kwantitatief historisch 
vergelijkend onderzoek naar het aantal doden moeten worden uitgevoerd om de juistheid van 
die stelling te bevestigen. Die gedachte was overigens ook in het leven geroepen door een 
ietwat twijfelachtige vertaling van de tweede zin: ‘Men mag aannemen dat het gebrek aan 
gewelddadigheid in dit cultuurpatroon op rekening van deze voorouderverering moet 
worden geschreven’. (M&M, p. 308, mijn curs.) Het is echter het (toon)beeld, en niet het 
cultuurpatroon, van wat de machthebber moet zijn, waarom het draait. En daarmee is 
Canetti’s constatering teruggebracht tot een zeer plausibele idealistische overweging, niet 
een historisch verklarende suggestie.  

Dat overigens voorouder‘verering’ – die sinds het communistisch regime 
natuurlijk als ‘feodaal bijgeloof’ onder druk staat – misschien beter 
voorouder‘gedachtenis’ genoemd kan worden, blijkt hieruit:  
‘Op deze [i.c. begrafenisgebruiken] en andere manieren zijn de voor-
ouders van een familie in de dagelijkse en jaargetijde-gebeurtenissen 
ingebed en wordt er over hen onderwezen. Daardoor wordt de “gedachte” 
aan hen wellicht een passender begrip dan de “verering”. Hoewel men 
zich de voorouders als bemiddelaars of als dragers van “zegeningen”  

Confucius’ standbeeld     voorstelt, die zij hun nakomelingen deelachtig willen laten worden, is hun 
voor de Confucius-          macht om dit te doen relatief begrensd. Bovendien zijn de huiselijke voor-
tempel in Beijing              ouders zelf op hun nakomelingen aangewezen als het om steun in de 
“andere wereld” gaat. In deze verhouding zijn beide partijen van elkaar afhankelijk’. 83 

                                                 
81 Ik kan ook niet letterlijk of heel precies aangeven hoe Canetti mijn denken heeft beïnvloed, wat toch 
duidelijk het geval is. De gretigheid waarmee ik zijn eerste boeken las herinner ik me nog als de dag van 
gisteren, terwijl dat al decennia geleden is. 
82 ‘Der Ahnenkult’, schrijft Stuart Thompson op p. 6 van Staiger u.A., Das grosse China-Lexikon, ‘stand immer 
im Mittelpunkt des chinesischen Familienlebens’. Dat heeft natuurlijk als consequentie dat het ‘die 
patriarchalischen Autoritätsstränge bestätigt’ en het nakomelingschap centraal stelt, wat blijkt uit de vertaalde 
Chinese spreuk “Ohne Nachkommen keine Identität”.  
83 ‘Auf diese [i.c. Bestattungsbräuche] und andere Weise sind die Ahnen einer Familie in die täglichen und 
jahreszeitlichen Ereignisse eingebunden und werden über sie unterrichtet. Dadurch wird ihrer “gedacht”, 
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Het Chinese  
 

Om nu concreet te zien hoe het ‘Chinese’, dat bij Canetti als gezegd weinig specifiek uit de 
verf komt, vorm krijgt in cultuur en samenleving, kunnen we bij Yun Chen te rade gaan. Om 
met een van haar centrale conclusies te beginnen, naadloos aansluitend op de bovenstaande 
suggesties: Kien staat voor het tegendeel van de houdingen die de auteur, Canetti, juist 
waardeert in de Chinese cultuur en filosofie. Dus komt ook Chen ongenoemd en op grotere 
schaal tot de conclusie van een minus-procédé. Die gevolgtrekkingen zijn samen te vatten 
met de titels van de slotparagrafen in het 5e hoofdstuk: ‘Das “In-die-Welt-Kommen” des 
Konfuzianismus und das “Aus-der-Welt-Entfliehen” von Peter Kien’ en ‘Canettis Botschaft 
in der Blendung: Verantwortung für die menschliche Kultur’. Deze laatste paragraaf begint 
met ‘hoewel Kien een van de grootste levende sinologen van zijn tijd is en de confucia-
nistische uitspraken van buiten kent, heeft hij desondanks de geest van het confucianisme 
niet helemaal begrepen [een understatement]. Zijn vlucht uit de wereld staat in volstrekte 
tegenspraak met het confucianistische in-de-wereld-komen’.84 

Dat Confucianisme is een van de drie traditionele Chinese ideologieën – Taoïsme en 
Boeddhisme zijn de twee andere. In hoeverre het ook godsdiensten zijn? Leerstelsels met een 
scheut religie waarvan de intensiteit varieert in de lange historie, in de vele regio’s en in de 
diverse bevolkingslagen – dat lijkt het veiligste uitgangspunt.  

De grondleggers zijn respectievelijk Kŏng-Zĭ (Zhong-Ni, Kong Qiu, Kong fuzi, Kung 
futse = Meester Kong, Confucius, 551-479 v.C.), Lăo-Zĭ (Lao-Dan = Oude Langoor, Li-Er, 
Lao Tse, Laozi = Oude meester, 604-507 v.C.) en uit India: Siddharta Gautama (→ Boeddha 
= Verlichte, 563-483 v.C.).85  
 

Om de indeling wat schematisch en beknopt te houden: de Chinese ideologie is filosofisch 
gezien weer te geven in vijf fasen,86 waarbij in alle fasen het praktisch rationalisme een grote 
rol speelt – zoals de wederzijdse aanvulling van Confucianisme en Taoïsme: 
 

I Vóór de vereniging van China in 221 v.C. (1e Keizer, en Muurbouwer, Qín-Shĭ-
Huáng, 221-207 v.C.): politiek/ staatkundige sociale filosofie, met als hoofdleren: 
Confucianisme, Taoïsme, Legalisme en Mohistenschool (van Mo Tzu = Meester Mo, 
of Mozi, lat.: Micius, 470-391 v.C.).   

II Qín tot en met Han-dynastie (221 v.C.-220 n.C.): levensbeschouwelijke filosofie. 

                                                                                                                                                     
vielleicht ein passenderer Begriff als “verehrt”. Obwohl man sich die Ahnen als Vermittler oder Träger von 
“Segnungen” vorstellt, die sie ihren Nachkommen zuteil werden lassen, ist ihre Macht, dies zu tun, relativ 
begrenzt. Auszerdem sind die häuslichen Ahnen selbst auf ihre Nachkommen angewiesen, wenn es um 
Unterstützung in der “anderen Welt” geht. In dieser Beziehung sind beide Seiten voneinander abhängig’. Das 
grosse China-Lexikon, p. 7. 
84 ‘Obwohl Kien einer der größten lebenden Sinologen jener Zeit ist und die konfuzianischen Aussprüche 
auswendig kann, hat er trotzdem den Geist des Konfuzianismus nicht ganz verstanden. Seine Flucht aus der 
Welt steht in völligem Widerspruch mit dem konfuzianischen In-die-Welt-Kommen’. Yun Chen, Canetti und 
die chinesische Kultur, p. 151.  
85 Alle (omstreden) levensjaren onder voorbehoud. Das grosse China-Lexikon, p. 385: ‘“Konfuzianismus” ist 
allerdings eine moderne westliche Prägung ohne genaues chinesisches Äquivalent’. Wat wij Confucianisme 
noemen, noemen de Chinezen de ‘Ru-familie’. (p. 194 van de hierna genoemde Schipper-studie). Kristofer 
Schipper zegt in zijn ‘Inleiding’ tot Lao Zi, Het boek van de Tao (Augustus, Amsterdam 2010), p. 14: ‘In China 
is men pas laat, in de derde eeuw voor onze jaartelling, begonnen systematisch de geschriften voortgekomen uit 
de verschillende denkrichtingen of “scholen” van de oudheid te verzamelen en te publiceren. Daarbij was het 
de gewoonte om de teksten waarvan men vond dat ze tot eenzelfde richting behoorden onder de naam van een 
voor die bepaalde traditie belangrijke figuur te plaatsen, zonder dat dit noodzakelijkerwijs de “auteur” hoefde te 
zijn. Dit is het geval geweest voor vrijwel alle filosofische werken die ons uit de oudheid zijn overgeleverd’.   
86 Yun Chen, Canetti und die chinesische Kultur, p. 80-81. 
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III 220-420 n.C.: ontologische filosofie, leer van het zijn. 
IV M.n. in Song (960-1279) en Ming-dynastie (1368-1644 n.C.): idealistische filosofie. 
V Nieuwe tijd, sinds 1840: kennis/wetenschapstheorie.87  
 

Die ‘wederzijdse aanvulling’ zoals hierboven de verhouding van Taoïsme en Confucianisme 
wordt omschreven, kent nog wel een kanttekening – uit de pen van sinoloog en Tao-kenner 
bij uitstek Kristofer Schipper: ‘Dat China cultureel confucianistisch is, is een wijdverbreide 
misvatting. In werkelijkheid is het land doordrenkt van Tao. Dat definieert zich tegenover 
het confucianisme en zet zich ertegen af. Daardoor kun je dus het ene niet los zien van het 
andere. Sinds de oorspronkelijke teksten meer dan tweeduizend jaar geleden werden 
geschreven hebben die richtingen echter intens met elkaar gediscussieerd en zijn ze tot op 
een bepaalde hoogte geïntegreerd. Ze zijn het innerlijk en uiterlijk geworden. Het hart en het 
gezicht van China. De hele cultuur is het spanningsveld tussen deze in principe onverenig-
bare stromingen’.88 

In een aantekening uit 1970 hanteert Canetti een andere indeling dan de boven-
genoemde driedeling. Anders dan in Die Blendung doet Boeddha hier namelijk niet mee als 
hij de leren actualiseert: ‘De spanning, die tussen drie hoofdleerstelsels van China, tussen 
Mencius, Mo-Tse en Dschuang-Tse bestaat, lijkt mij actueel; ook de spanning in de heden-
daagse mens is niet preciezer uit te drukken. De traditionele Europese spanning tussen het 
“wereldlijke” en het “hiernamaals” lijkt mij onwaar en kunstmatig’.89 Boeddha kwam uit 
India, reden waarom Boeddhisme niet direct een ‘inheems Chinese’ leer te noemen is, en 
wellicht de verklaring waarom hij in Canetti’s hoofdleerstelsels niet is opgenomen. Als veel 
van die andere grote wijsgeren leefde Boeddha in een enerverende tijd, door Karl Jaspers 
‘Achsenzeit’ genoemd: de As- of Spiltijd, van 800 tot 200 v.C., met de jaren rond 500 v.C. 
als hoogtepunt.90  

Hoe mensen en tijden zijn veranderd laat zich intussen lezen in de aantekening uit 
1969: ‘Een Boeddha tegenwoordig – ondenkbaar, zelfs een Christus. Er is niet meer dan een 

                                                 
87 De Chinese spelling is in dit hoofdstuk niet altijd even consequent; geprobeerd is zoveel mogelijk de pinyin-
spelling aan te houden, een door de Chinezen zelf ontwikkeld letterschrift met 58 tekens, gebaseerd op het 
Latijnse alfabet. Voorheen werd vaak het van origine westerse Wade-Giles systeem gehanteerd. Dat was 
midden 19e eeuw ontwikkeld door Thomas Wade en gecompleteerd in Herbert Giles’ Chinese-English 
dictionary uit 1892. Wade-Giles werd tot 1979 gebruikt en verving het op Nanjing gebaseerde systeem dat tot 
laat in de 19e eeuw is gehanteerd. 
88 In: Anne Meydam, ‘Het eeuwige niets. China is doordrenkt van de Tao’, in De Groene Amsterdammer, 8 juli 
2010, p. 41. Zie hier verder de volgende paragraaf: ‘Wat niet tot Kien is doorgedrongen’.  
89 Wat de mens betreft, p. 325 (EC-W, IV, 336). Mencius, 372-289 v.C., staat ook als Mong Tse al op de tweede 
pagina van Die Blendung. Sinds de 12e eeuw wordt hij beschouwd als belangrijkste Confucianistische denker 
na Confucius. Hij systematiseerde de Confucianistische deugdenleer tot vier hoofddeugden: 
(mede)menselijkheid, plichtsbetrachting, ceremonieel gedrag en inzicht. Heersers dienden, aldus zijn staatsleer, 
een constante zorg voor het volk te hebben door een ‘humane’ politiek te voeren. Ook Mo-Tse of Mo Tsu was 
een Confucianist; hij stichtte de Mohistenschool, veroordeelde offensieve oorlog en vroeg mensen een 
eenvoudig leven te leiden zonder schade aan iemand toe te brengen. Zhuang Zi was Taoïst.  
90 Zie ook noot 24-27. Jaspers (1883-1969) werkte o.a. Lasaulx’ (1805-1861) ideeën uit. Het was de tijd van 
Confucius en Lao Tse, Boeddha, Zarathustra en de Profeten, Homerus, Thucydides en Archimedes, Socrates, 
Plato en Aristoteles. ‘Zeit in denen der Mensch das mythische Zeitalter durch Vergeistigung überwindet, der 
Vernunft und Persönlichkeit innewird, Ansätze zu den Weltreligionen schafft und sich der Geschichte 
zuwendet’. (E. Bayer & F. Wende, Wörterbuch zur Geschichte, 5. Aufl., KTA 289, Kröner, Stuttgart 1995, p. 7). 
‘1949 wird Karl Jaspers diese Revolution als “Achsenzeit” definieren und analysieren, nachdem schon beinahe 
zwanzig Autoren auf diese Gleichzeitigkeit der großen Denker hingewiesen hatten, von denen er auch zwei der 
Älteren – Victor von Strauß (1856) und Ernst von Lasaulx (1870) – ausdrücklich zitiert. Begriff und Inhalt 
werden seit den 1980er Jahren besonders im Kreis um S.N. Eisenstadt immer wieder behandelt. (Dieter 
Metzler, ‘Achsenzeit als Ereignis und Geschichte’, 5 pp.; http://www2.hu-berlin.de/nilus/net-
publications/ibaes10/publikation/metzler _ibaes10.pdf) 
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Mohammed mogelijk’.91 Maar mooi blijft het: ‘Wat prachtig ziet het boeddhisme eruit naast 
onze levenspessimisten! Walging van het leven, maar duizend reïncarnatieverhalen’.92  

Gezien bovenstaande overwegingen zal in het navolgende aan Boeddha/boeddhisme 
niet veel aandacht meer worden besteed; het blijft een rustende Boeddha.  

‘Het boeddhisme bevredigt mij niet, omdat het te veel opgeeft.  
Het geeft geen antwoord op de dood, het omzeilt de dood.  
Het Christendom heeft het sterven al met al centraal gesteld:  
wat is het kruis anders.93 Geen enkele Indische leer handelt werkelijk  
over de dood, want niet een heeft zich absoluut tegen de dood gekeerd:  
de waardeloosheid van het leven heeft de dood ontlast’.94 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=    
com/images http://www.onlinedecoratie/Boeddha         

 
Op basis van werk van de Chinese cultuurwetenschapper Tāng-YīJiè kunnen de drie 
ideologieën – Confucianisme, Taoïsme en Boeddhisme – worden samengevat in vier 
richtingen:95 
 

• Idealisme is onderdeel van alle traditionele Chinese ideologieën. Confucius hoopte, als 
idealist, op een samenleving waarin de waarheid onder de hemel en alles geordend zou zijn. 
Hij zocht naar een ideale politiek, wat betekende: het volk door moraal te leiden en de 
samenleving door ethiek te ordenen. Later ontwikkelde het Confucianisme zich tot een 
wereld van de grote harmo-nie. In de praktijk zou het ideaal gerealiseerd kunnen worden 
door elk mens die moet proberen zich in moraal en karakter te vervolmaken (Xiū Shē), de 
familie die zich volgens de morele wet consolideert, de staat tot ordening te brengen, en bij 
te dragen tot de vrede onder de hemel. 
Het Taoïsme heeft het eigen ideaal van Lao Tse in de voorstelling van een kleine staat met 
weinig beambten en hoopt het ideaal door Wu-Wei (Niets doen) te verwezenlijken.96 
 

• De antropologische tendens is niet als die in Europa, waar de antropologie zich afzet tegen 
de theologie, de onafhankelijke waarde van de mens en de mensenrechten belangrijk vindt, 
de bevrijding van het individu benadrukt en sterk individualistisch is gekleurd. De 
traditionele Chinese antropologie gaat ervan uit dat de mens een centrale positie in het Al 
inneemt. De mens wordt samen met de hemel en de aarde als de Sān Cái (drie 
Kunnen/Bekwaamheden) aangeduid. Dit betekent dat alleen de mens, evenals de hemel en 
de aarde, de gave heeft alle dingen in de natuur hulp te verlenen. In de Song- en Ming 
dynastie werden de mensen hierop aangesproken: verantwoording voor de natuur en het 
volk. De maatschappelijke plicht en historische missie van een gemoraliseerde antropologie 
laat het individu zo achter de samenleving terugtreden, terwijl dat individu in Europa op de 
voorgrond staat. 
 

                                                 
91 Wat de mens betreft, p. 203 (1956-notitie); EC-W, IV, 326. 
92 Het geheime hart van het uurwerk, p. 139 (1983-notitie); EC-W, IV, 497.  
93 Denk hierbij ook aan Girards opmerkingen over het lijdensverhaal in het christelijk geloof. 
94 Wat de mens betreft (1964), p. 271; EC-W, IV, 280.  
95 Samengevat uit Yun Chen, Canetti und die chinesische Kultur, p. 81-83; plus enkele aanvullingen. 
96 De eerste en de laatste regels uit Lao Tse’s Tao tê king  (= Dao De Jing = Boek van de weg en de deugd): 
Tao, kan het uitgesproken worden,   De weg van de hemel is 
is niet de eeuwige Tao.    weldoen en niet schaden. 
De naam, kan die genoemd worden,  De heilige weg van de mens is, 
is niet de eeuwige naam.    doen en niet strijden. 
Eigen vertaling uit Lao-Tse, Tao tê king, aus dem Chinesischen übersetzt und kommentiert von Victor von 
Strauss, bearbeitet und Einleitung von W.Y. Tonn, Manesse Verlag, Zürich 9. Aufl. 1992 [1959], p. 57 en 165. 
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• Dialectisch denken is al kenbaar in de Oudchinese Periode van Lente en Herfst97 (770-221 
v.C.). In de I Tjing (Yiing, Yi Jing, Boek der Veranderingen)98 worden veel gepaarde 
begrippen als hemel en aarde, Yin en Yang systematisch weergegeven.  
Lao Tse heeft op zijn beurt een serie van dergelijke begrippen als You en Wu (Zijn en Niets) 
evenals hun beweging en verandering verklaard. 

 

• Rationalisme is in de traditionele Chinese ideologie in wezen een moralistisch 
rationalisme. Dientengevolge dient men zichzelf door het eigen verstand te leren 
kennen en zich volgens het ‘Principe van de mensen’ te gedragen, waarbij dat 
principe betekent: volgens de natuur van de mens. Het principe stemt overeen met de 
rationele moraliteit die het menselijk wezen verlangt. Daarom is deze alleen door 
zelfkennis van de mens te bereiken. 
 
 
 
 
Kalligrafie van de eerste zin uit Zhuangzi 
van Zhuang Zi [Tjswang-tse] levend in de 4e-3e eeuw v.C 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zhuangzi       

 
 

Wat niet tot Kien is doorgedrongen 
 

‘Begrijp de Tao van nu om het heden te besturen, en daarmee ook 
het begin, het oudste verleden, te kennen. Dat is de leidraad van de 
Tao’.   
(Tao, slot van nr. 14) 

 

‘Er bestaan voor een mens tegenwoordig geen boeken die hem nader aangaan dan die der 
vroege Chinese filosofen. Alle bijkomstigheden vallen hier weg. Zo ver dat mogelijk is, 
bespaart men zich hier de vertekening door het abstracte. De definitie wordt geen doel op 
zich zelf. Het gaat altijd om de mogelijke houdingen ten opzichte van het leven en niet om 
die ten opzichte van de begrippen’.99   

Die frictie tussen leven en begrippen lijkt de crux van de problemen die de 
uitgemergelde pierlala professor Kien heeft met de interpretatie van de Chinezen. Dat is 
trouwens ook een harde noot voor de westerling: het Chinese denken volgen en appreciëren 
zonder het direct als exotisch of mystiek te omarmen. Of, zoals Martin Buber (1878-1965) 
het omschreef: ‘in de tijd toch dat de geestelijk bepalende epoche van het Oosten aan een 
ander moment der mensheid toebehoort dan die van het Avondland’.100  
 

De Vijf Klassieken (‘Wu jing’) van de Chinese literatuur, de bron van alle wijsheid voor het 
klassieke Confucianisme dat in de periode van de ‘Strijdende Staten’ (481-221 v.C.) 
grotendeels haar definitieve vorm kreeg: 

                                                 
97 Genoemd naar een hofkroniek die de jaren 722-481 v.C. beschrijft; daarna is de Periode van de Strijdende 
Staten. 
98 Orakel/wijsheidsboek waarvan het ontstaan wordt toegeschreven aan de mythische keizer Fu Xi (3e 
millennium v.C.). Het bestaat uit basistekst en commentaren: 64 hexagrammen, de namen daarvan, korte uitleg 
en uitleg voor elk van de horizontale lijnen. Yin en Yang zijn tegengesteld en complementair; resp. vrouwelijk 
en negatief, mannelijk en positief, zwak en sterk, passief en actief. Het is een proces van zoeken naar 
evenwicht, geen toestand. 
99 Wat de mens betreft (1970-notitie), p. 325; EC-W, IV, 336. 
100 ‘in der Zeit, da ja die im Geistigen bestimmende Epoche des Orients einem andern Menschheitsmoment 
zugehört als die des Abendlandes’. In het ‘Nachwort’ bij zijn vertaling van Tschuang-Tse, Reden und 
Gleichnissen, p. 167. 
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• Shijing, ‘Boek der Oden’; 305 gedichten uit de 12e t/m 6e eeuw v.C. 
• Shujing, ‘Boek der Oorkonden’; documenten m.b.t. de staat – van  hoogwaardigheids-  
  bekleders uit de (westelijke) Zhou-dynastie (11e eeuw-770 v.C.) (oostelijke Zhou =  
  770-256 v.C.) 
• Liji, ‘Boek der Riten’; drie boeken die m.n. staatsinrichting en hofetiquette als onderwerp  
  hebben: ‘Zhouli’, ‘Yili’ en ‘Liji’ 
• Yijin (I Tjing), ‘Boek der Veranderingen’; (oudste) orakel/wijsheidsboek, toegeschreven  
  aan FuXi 
• Chunqiu, ‘Lente en Herfst Annalen’; hofkroniek 722-481 v.C.; commentaren van  
  Gongyang en Guliang  
De klassieke Confucianistische werken: 

• Lunyu (Lun-Yu), ‘Analecten’/‘Gesprekken’ van Confucius/Kong Zi, uitgaand  
  van de kans op goedheid   
• Mengzi (Mencius) Gesprekken van Meester Meng, die uitgaat van de goed-  
  heid van de mens   
• Xunzi, 32 ‘boeken’ van Xunzi in de vorm van essays; rationeler dan andere  
  confucianistische werken; gaat uit van slechtheid van de mens; in de 11e eeuw  
  op de achtergrond geraakt  
De klassieke taoïstische werken: 
• Daodejing (Tao tê king), van Lao tse/Lao Zi  
• Zhuangzi, ‘Innerlijke, Uiterlijke en Gemende Geschriften’ van Zhuang Zi/  
  Tschuang Tse   

 
Standaard afbeelding van Confucius  
(http://www.geledraak.nl/html/page284.asp) 

 

Al die werken heeft Kien, en wie weet ook zijn geestelijke vader, ongetwijfeld gelezen – en 
naar eigen inzichten geïnterpreteerd en toegepast.  

‘De anekdotes der Chinezen, met hun eenlettergrepige namen: alles in formules onder-
gebracht die voor ons onnavolgbaar zijn. Ook het meest dubbelzinnige is juist; ieder 
woord, in zijn precieze gedaante, is als een toon; er klinkt veel mee, en wanneer het 
met andere tonen samenklinkt, hebben zij een uniek vast stempel. Daarvan straalt iets 
uit in de rest van de wereld; de wereld is veiliger, maar niet versperd. Door vaste 
punten vervuld, komt zij tot leven. Zij speelt ordeningen voor en blijft toch vrij. Alle 
afzonderlijke stempels blijven onafhankelijk van elkaar’.101  

 

Confucius’ leer, min of meer uitgaand van de goedheid van de mens, is in de 2e eeuw v.C. 
tot staatsleer verheven waarmee ze een dominante positie kreeg die pas ruim twee millennia 
later verloren is gegaan: in de eerste helft van de twintigste eeuw. 

Oude Langoor102 Lao Zi is de andere, iets oudere filosoof die de Chinese 
geschiedenis al ruim tweeduizend jaar beheerst: veel meer de anarchistische, individuele 
kant van mens en samenleving benadrukkend tegenover Confucius’ (over)ordenende 
principes. ‘Zijn vroeger en nu niet net zo verschillend als land en water? Zijn de landen van 
Zhou en Lu niet net zo verschillend als boten en wagens? Als je vandaag gaat proberen om 
wat gangbaar was in het oude Zhou toe te passen in Lu, dan komt dat overeen met een boot 
over het land duwen’, zegt de Zhuang Zi (p. 202). Waaraan Kristofer Schipper ter explicatie 
toevoegt: ‘Confucius was een aartsconservatief die alles deed om de oude wetten, zeden en 
                                                 
101 Wat de mens betreft (1962), p. 257; EC-W, IV, 265. 
102 Zo genoemd (‘Lao Dan’), met name in het klassieke Tao-boek van Zhuang Zi, omdat van oude mensen de 
oren schijnen door te groeien. En alleen al voor de overlevering was Lao Zi natuurlijk erg oud – dat geeft meer 
gezag.  
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gebruiken uit het begin van de Zhou-dynastie, ongeveer vijfhonderd jaar voordat hij zelf 
leefde [!], hoog te houden. Dat was natuurlijk erg onrealistisch’.  

Uiterst lapidair geformuleerd – en niet helemaal verantwoord omdat nuances en 
afwijkingen verloren gaan – zijn de twee filosofische leren in westerse steekwoorden 
wellicht zo samen te vatten:103  
CONFUCIUS:  gezag, ordening, familie, meegaand/het midden, gemeenschap, patriarchaal, 

feodaal, wet, klassen, moraal, traditie, zeden, rechtvaardigheid, ethiek  
LAO TSE:  anarchistisch, individualistisch, niet doen/wuwei, het zelf, natuur, de weg, 

klasseloos, metafysica, het eeuwige, contemplatie, pantheïsme, Tao  
Daarmee is het direct duidelijk dat met name de bezittende klasse, de besturende klasse en de 
overheid zelf veelal geporteerd waren voor Confucius; de have-nots of have-less en de 
eigenzinnige individualisten eerder voor Lao Zi. Zo worden filosofie, literatuur, politiek en 
een scheut religie eeuwenlang gemengd en heeft een van de twee steeds een duidelijke 
opponent waar op een of andere manier toch mee moet worden samengewerkt om het land 
leefbaar te houden. Dat levert veel theoretische en praktische verhandelingen en betogen op. 
 Het probleem dat de Chinese denkers altijd heeft beziggehouden is de vraag hoe de 
wereld moet worden geordend.104 Meer verwoord in overeenstemming met het Chinese 
wereldbeeld: welke methoden kunnen leiden tot herstel van een totale orde105 waarin de 
menselijke maatschappij goed zal kunnen functioneren tezamen met de grote machten van 
Hemel en Aarde? Die vraagstelling beperkte de draagwijdte van de Chinese wijsbegeerte die 
primair is gericht op het gedrag van de mens als sociaal wezen. En op het gedrag van de 
vorst en – in ruimere zin – de overheid als regelaar van de maatschappij. Zelfs de denkers die 
elk ingrijpen in de natuurlijke aard van de mens en iedere poging tot kunstmatige ordening 
verwerpen106 zijn niet gefascineerd door de verschijnselen van de natuur als zodanig. Zij 
blijven zich concentreren op het ideale gedrag van de mens in harmonie met de natuur.107 
(mijn curs.) ‘Natuur’ is daarbij ruimer bedoeld dan in het Westen gebruikelijk: het is het 
geheel van alle voortgaande leven – hier en nu, voor en na ons. De levensstroom van toen, 
heden en straks.108  
                                                 
103 In eigen woorden, die een echte sinoloog ongetwijfeld zal nuanceren. 
Misschien is het in westerse zin te vergelijken met Nietzsche vs Goethe: de maatschappijbestrijder vs –
bevestiger, (ofwel: lebensbejahend + gesellschaftswidrig vs gesellschaftsfähig + lebensfähig), alleen hebben die 
daar veel meer woorden voor nodig. 
104 E.e.a. uit [E. Zürcher], ‘China’, in: Jan Bor, Errit Petersma (red.), Jelle Kingma (beeld), De verbeelding van 
het denken. Geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie, Contact, Amsterdam/Antwerpen 
1997 [1994], pp. 100-147; p. 103. ‘Regeren’ en ‘ordenen’ worden in het Chinees met hetzelfde woord 
weergegeven. 
105 Veel klassiek denken stamt, als gezegd, uit de tijd van de Strijdende Staten.  
106 Onder meer Lao Tse dus. 
107 De school van de dialectici heeft een poging gedaan logische categorieën te formuleren, maar die aanzet tot 
logica is in een primitief stadium doodgelopen en is ook later nooit meer tot ontwikkeling gekomen. In de 4e - 
3e eeuw v.C. zijn speculaties over de werkingen van de kosmos gevonden, die ten slotte uitlopen op uitgebreide 
classificatie-systemen o.b.v. de twee oerprincipes Yin en Yang en de 5 elementen [vuur-water-aarde-hout-
metaal] maar leidden niet tot een van het menselijk gedrag losgemaakte natuurfilosofie. Aldus Zürcher. 
108 De klassieke voorouderverering vloeit daaruit als vanzelf voort, het vaak wanstaltige natuur/dierenbeheer is 
er sterk mee in tegenspraak. Hoogleraar ethiek Marcus Duwell en universitair docent Franck Meijboom waren 
voorjaar 2009 een week in Bejing om met Chinese collega’s tijdens de eerste Nederlands-Chinese conferentie 
over bio-ethiek en de omgang met dieren te spreken. ‘Dat was voor ons best verwarrend, want aan de ene kant 
bestaat er in China een door de religie en de filosofie geïnspireerd respect voor dieren dat aanzienlijk groter is 
dan bij ons in Nederland. Maar tegelijkertijd lieten verschillende sprekers merken geen enkel bezwaar te 
hebben tegen dierproeven waarover bij ons al jaren fel wordt gediscussieerd. Een ander opvallend verschil was 
het feit dat wij vinden dat ethische kwesties op een democratische manier moeten worden geregeld, terwijl in 
China bureaucraten erover gaan. Men zou het daar als vooruitgang beschouwen als de experts een grotere rol in 
de discussie zouden kunnen spelen.’ 
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Ligt in Europa het accent op het individuele, in China zijn sociale contacten en 
collectief leven met name in familieverband van groter belang. ‘Xiū Shē’ is de Confucia-
nistische poging/oefening zich in moraal en karakter te vervolmaken.109 De ‘Ren-leer’ 
(letterlijk: goedhartigheid) is enerzijds ‘goedhartigheid’ en anderzijds ‘de van het dier te 
onderscheiden mens’.110 Het is een ruim begrip en een levensfilosofie, die bijvoorbeeld als 
kerncategorie van het Confucianisme leert ‘dat men zich in de plaats van de ander kan 
stellen en voor de ander kan denken’.111 Een duidelijke verwandlungsopdracht. Dat denken 
voor de anderen valt voor een groot deel samen met wat Confucius in zijn Lun-Yu de Gulden 
(leef)regel noemt – en wat in veel andere culturen en religies terug te vinden is.112 ‘Tzu-kung 
vroeg: Is er een enkel gezegde waarop men de hele dag en iedere dag kan terugvallen? De 
Meester zei: Misschien de uitspraak over welwillendheid: “Doe anderen nooit aan wat je zelf 
niet aangedaan wilt worden”.’113   

Daarover hebben de figuren in Die Blendung nog nooit nagedacht – net zomin als 
veel hoofdrolspelers in MuM trouwens. Het ‘Ren’ regelt de verhouding tussen mensen 
waardoor samenhang en stabiliteit in de samenleving wordt verkregen – kern van het 
Confucianisme.114  

Tao is de Wet van het Al: natuur en menselijkheid; wie Tao kent en volgt (de Ren-
leer is het hoogste Tao) zou het hoogste van de mens kunnen bereiken. Als men het bereikt 
heeft, zou men de natuur juist kunnen behandelen. Als men de wet van de natuur zou volgen, 
zou men de natuur bij de ontwikkeling kunnen helpen. En als men de natuur kan helpen, dan 
zou men op de hemel en de aarde kunnen lijken.115 De gulden middenweg is de bekendste 
leer uit de neo-Confucianistische Zhong Yong (Doctrine van het midden; Maat en Midden). 
Ook hier zou een overeenkomst gezien kunnen worden met gematigd westers denken, maar 
dat is niet helemaal het geval; de sociale invalshoek is anders: ‘Oppervlakkig bekeken zijn 
de filosofische antropologie in het Westen en de Chinese confucianistische antropologie 
dezelfde leer over de mensen. In de kern zijn ze echter verschillend. Terwijl de westelijke 
antropologie de mens als een onafhankelijk individu beschouwt, benadrukt de confucia-
nistische antropologie het sociale karakter van de mens, die zich door zelfontwikkeling met 
respect voor de omgeving presenteert’.116 

                                                                                                                                                     
(http://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.woa/3/wa/Ublad/archief?id=1035547). In Canetti’s oeuvre spelen 
dieren – niet direct i.v.m. China overigens – een belangrijke rol, vandaar deze zijdelingse toevoeging. 
109 Yun Chen, Canetti und die Chinesische Kultur, p. 77. 
110 Idem, p. 84.  
111 ‘dass man sich in die Lage der andern hinein versetzen und für die anderen denken solle’. Idem, p. 84. Yun 
Chen citeert uit DùWéiMíng, ‘Die konfuzianistische Philosophie und die Modernisierung’. 
112 Gelijksoortige uitspraken zijn te vinden bij Joden- en Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en Taoïsme, 
Baha’i en Jaïnisme, bij de Sikhs en Indianen, in het Humanisme en de Griekse filosofie; in de Koran van de 
Islam komt het overigens niet expliciet voor. De indianen zeggen dit het mooist: ‘Grote Geest, geef dat ik mijn 
buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen’. Vgl: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_regel. 
113 ‘Tzu-kung asked saying, Is there any single saying that one can act upon all day and every day? The Master 
said, Perhaps the saying about consideration: “Never do to others what you would not like them to do to you”.’ 
Confucius, The Analects, (transl. Arthur Waley), Bk xv-25; p. 105.  
114 En daarmee natuurlijk complexer dan hier in enkele woorden weergegeven; vgl. p. 84-85 en 90-91 Yun 
Chen, Canetti und die chinesische Kultur. 
115 Yun Chen verwijst hiervoor op p. 85 naar Zĭ-Sī, ‘Zhong Yong’ (Doktrin der Mitte). 
116 ‘Oberflächlich betrachtet, sind die philosophische Anthropologie im Westen und die chinesische 
konfuzianische Anthropologie dieselbe Lehre über den Menschen. Im Kern sind sie jedoch unterschiedlich. 
Während die westliche Anthropologie den Menschen als ein unabhängiges Individuum ansieht, betont die 
konfuzianische Anthropologie den sozialen Charakter des Menschen, der sich durch Selbstentwicklung mit 
Berücksichtigung der Umgebung präsentiert’. Yun Chen, Canetti und die Chinesische Kultur, p. 86. 



 214

De religieuze voorstelling is zwak in China en bestaat voor de meeste Chinezen uit 
de verering of vergoddelijking van de voorouders. Dat is in feite een soort humanisme als 
men het vergelijkt met de aanbidding van goden. De verering van de voorouders is in wezen 
de overdenking van het zelf. Met het oog op die onsterfelijkheidsgedachten is men in China 
zelfs ‘menselijker’: men streeft niet naar de onsterfelijkheid van de ziel maar naar een andere 
soort onsterfelijkheid, humanistisch gesproken naar ‘Gong’ (verdienste), ‘De’ (deugd en 
moraal) en ‘Shan’ (goedhartigheid). Wie die drie aspecten bereikt wordt onsterfelijk; hij 
ervaart de overgang van de kleine Ik in de grote Ik.117  

In het Westen is – of was – alles ‘goddelijk’ gekleurd en zijn de mensenrechten vanaf 
de geboorte geldig. Dat wordt afgeleid uit de veronderstelling dat voor God ieder mens 
gelijkberechtigd is omdat die van God het leven heeft gekregen.118 In China echter meent 
men dat het leven door de ouders en niet van God gegeven is. Daarom is de piëteit voor de 
ouders daar zo sterk. En om dezelfde reden is de gelijkheid tussen mensen niet zo 
gemakkelijk te realiseren als in het Westen. In China is men voor alles eerst deel van de 
familie en die familie vormt de basis van de samenleving. In het Westen wordt ieder mens 
direct als een onafhankelijke basiseenheid van de samenleving beschouwd.119  

Niet beleren met woorden, als in het Westen, maar met het persoonlijke voorbeeld, 
dat is het Chinese uitgangspunt.  
 

De oorspronkelijke betekenis van Tao is ‘weg’120 met de gangbare nevenbetekenissen van 
‘methode’, ‘procédé’, ‘techniek’, ‘systeem’ en zelfs ‘iets uitleggen’.121 Veel vertalingen 
houden vast aan deze betekenissen en vertalen dan ook steevast Tao als ‘de Weg’. Daarbij 
wordt in wezen geen rekening gehouden met het feit dat het dan zou gaan om iets wat de 
mens zou móéten volgen of zou moeten doen. Dat is heel iets anders dan wat in Laozi speelt, 
en dit verschil is van fundamenteel belang.  

‘(…) maar koninklijke riten hebben niets te maken met de “eeuwige Tao” waar het in 
de Laozi om gaat. Voor het taoïsme is Tao niet een bewuste manier van doen, en nog 
minder een rituele procedure. Ook is het helemaal niet een “weg”, dat wil zeggen: 
een concept dat het idee van een zekere, al dan niet religieuze richtlijn voor het leven 
of voor de politiek inhoudt. (…) De Tao, zegt ons de Zhuangzi, “heeft zijn hoedanig-
heid en betrouwbaarheid”. Hij baart de kosmische energie die alles vormt volgens 
een natuurlijke wetmatigheid. Ieder wezen is één in de Tao. Alles houdt met elkaar 
verband in een constante stroming van kosmische energieën (‘qi’) die het leven in 
stand houden. Wat wij tegenwoordig het autoregulerende principe van de kosmos 
noemen, heet in de Laozi “het spontane”, of nog letterlijker vertaald: “wat vanzelf is 
zoals het is” (‘ziran’). Dat is de Tao’.122  

‘Wuwei’: ‘wu’ = (er is) niets; ‘wei’ = doen. Tegenwoordig wordt ‘wuwei’ in China begrepen 
als ‘niets doen’. Daarom wordt het soms met ‘niet handelen’ of ‘niet ingrijpen’ vertaald, 
maar er is veel meer. Met het ‘zichzelf zijn’ (‘ziran’) en het ‘niets doen’ (‘wuwei’) raken we 
de wezenlijke kern van het taoïsme, en eigenlijk gaat de hele Laozi (en ook de hele 
Zhuangzi) over weinig anders.  

‘De Laozi is vol van aanwijzingen over de betekenis van het “niets doen”. Het 
relativeren is er een van. Het niet ingrijpen in de natuurlijke ontwikkeling is een 

                                                 
117 Idem, p. 86. 
118 Idem, p. 87; ietwat lapidair.  
119 Idem, p. 97; Yun Chen verwijst hiervoor naar Páng-Pŏu, ‘Weiterführen und Entwickeln der chinesischen 
kulturellen Tradition’. 
120 Vgl. Johannes 14:6: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. 
121 Dit en volgende uit Kristofer Schippers ‘Inleiding’ (pp. 7-19) tot Lao Zi, Het boek van de Tao. 
122 Idem, p. 9 en 10.  
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tweede. Leren zich te ontspannen is een derde. Geen overtrokken plannen maken en 
overdreven ambities koesteren, leren tevreden te zijn, enzovoort, dat hoort er allemaal 
bij. Ga niet wedijveren, ga je niet opofferen, is een andere goede raad, want daar 
heeft niemand iets aan’.123   

De Laozi is tegen het gebruik van geweld maar verdedigt andere vormen van strategie om 
jezelf te verdedigen; proberen je tegenstander te slim af te zijn bijvoorbeeld. Dat is soms 
‘onvermijdelijk’ (‘buke naihe’) en in wezen een andere vorm van spontaneïteit. En dan: ‘Als 
er een formule is die het wuwei zou kunnen samenvatten, dan zou dat kunnen zijn: “Uit 
liefde en respect voor het leven in jezelf zoeken naar de bron van de innerlijke kracht”.’124  

 
De 'oude meester' Lao Tse is een mythische figuur, in de boeken van Zhuang Zi ‘Oude 
Langoor’ genoemd. Lao Tse is vermoedelijk een legende; hij zou kort voor en in de tijd 
van  Confucius hebben geleefd, als raadgever aan het Chinese hof. Er werd echter te 
weinig naar hem geluisterd. Daarom trok hij zich aan het eind van zijn leven teleur-
gesteld terug. Op een waterbuffel verliet hij het land. Zo is hij ook vaak afgebeeld. Bij 
de grens van het rijk herkende een poortwachter hem en vroeg Lao Tse om zijn kennis 
op te schrijven. Dat werd de Tao Te Tjing (Daodejing). Aldus de overlevering. De Tao 
Te Tjing lijkt een samenvoeging van meerdere teksten, inclusief enkele overlappingen. 
Lao Tse heet de grondlegger van het taoïsme, en ‘has been embraced by various anti-
authoritarian movements’. 
 

←http://www.tekensvanleven.nl/laotse.htm 
 

Echt helder en grijpbaar willen de omschrijvingen niet worden voor een westerling, als het 
om Tao gaat. Nog een poging uit Engeland:  

‘Het dichtst bij Tao staande begrip in het westerse gedachtegoed dat ik ken is het 
Griekse concept logos, dat niet alleen “woord” kan betekenen maar ook 
“beginsel/oorsprong” en in sommige gevallen de uiteindelijke werkelijkheid of god, 
zoals in het eerste vers van het Johannes-evangelie. Beide termen kunnen gebruikt 
worden om niet alleen de specifieke samenstelling van overkoepelende beginselen te 
duiden, maar ook het ene beginsel achter de totale orde der dingen’.125   

Men kan ook wat prozaïscher naar de oude Chinese filosofen kijken, met een ontvankelijk 
maar onvermijdelijk westers gekleurd oog: er is weinig aantrekkelijker dan ’s nachts,126 
wanneer de lucht wat ijler is en de stadsgeluiden zijn weggestorven, in de afgeslotenheid van 
de studeerkamer – al dan niet feng shui ingericht en al dan niet met een fles sake onder 
handbereik – te denken en te mijmeren over hoe de wereld eruit zou moeten zien en daarvoor 
munitie te vinden bij oude wijsgeren die vaak gesteld waren op status quo, nietsdoen, 
cryptogrammen, allitererende axioma’s en ronkende metaforen, onverbloemde waarheden 
als koeien en evidente wegwijzers naar het midden, alles aangenaam lapidair geformuleerd.  

Of, om in Zhuang Zi’s termen te blijven als hij tegen Zigong al plagend zinspeelt op 
Confucius: ‘Je bent toch niet een van die geleerde personen die de wijzen willen nadoen, die 
zich met mooie woorden boven de massa willen stellen en die in hun eentje op hun snaren 
tokkelen en daarbij melancholieke liederen zingen om zich een reputatie in de wereld te 
verschaffen? Als je nu eens je ambities kon vergeten en je lijf opzij kon leggen, dan zou je er 

                                                 
123 Idem, p. 12 e.v. Vgl.: ‘Wat hun bezigheid ook is, zij die bezig zijn, vinden zich zelf beter’. (Wat de mens 
betreft (1969) p. 320; EC-W, IV, 330). 
124 Vgl. Canetti, Mens, p. 251 (aantekening uit 1961): ‘Men zou het in zo weinig zinnen moeten kunnen zeggen 
als Lao-tse of Heraklitus, en zolang men dat niet kan, heeft men niet werkelijk iets te zeggen’. (EC-W, IV, 259) 
125 ‘The nearest analogue in Western thought to Tao I know is the ancient Greek concept logos, which can 
mean not only ‘word’ but also ‘principle’ and in some cases the ultimate reality or god, as in the first verse of 
St. John’s Gospel. Both terms can be used to denote not only specific sets of organising principles but also the 
one principle behind the whole order of things’. Wilkinson, ‘Introduction’ in: Confucius, The Analects, p. xiv. 
126 Vgl. in Wat de mens betreft (1947) p. 138; EC-W, IV, 141: ‘In de stilte, ’s nachts, wanneer iedereen die hij 
goed kent slaapt, wordt hij een beter mens’.  
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dichtbij zijn!’ [bij de Tao].127 Kijken we nu naar Canetti, die evenals Zhuang Zi zo’n afkeer 
had van het praktische nut: ‘Alle mensen kennen het nut van het nuttige: Niemand begrijpt 
het nut van het nutteloze’.128 
 
Waarvan Canetti is doordrongen 
 

‘Men doet stappen en meent ze vrij te bepalen, maar  
zodra ze gedaan zijn, voelt men dat ze uitgestippeld waren’.   
(Vliegenpijn, p. 76; EC-W, V, 81)  

  
Ieder mens is altijd in meerdere of mindere mate een product van zijn tijd en zijn leefomge-
ving, dus ook de veellezer Canetti. In De behouden tong is te zien hoe hij op tienjarige leef-
tijd zijn grootvader Elias het bestaan en de avonturen van Marco Polo moet uitleggen. Elias 
jr observeerde weliswaar de groeiende welstand van zijn opa, maar was tegelijk verbaasd 
over hem: ‘Toch had ik gemerkt hoe weinig hij wist van de dingen die mij hevig interesseer-
den – toen ik hem eens over Marco Polo en China vertelde, zei hij dat het allemaal sprookjes 
waren, ik moest alleen geloven wat ik zelf zag, hij kende die leugenaars; ik begreep dat hij 
nooit een boek las’.129 Later kwam de Chinese kleur aan Die Blendung niet uit de lucht 
vallen – niet bij de auteur en niet maatschappelijk. Eerst de auteur over zijn ontwikkeling in 
1928, pakweg twee jaar voordat hij aan de roman begint, uit De fakkel in het oor:130 

‘In werkelijkheid was dit het begin van een nieuwe uitbreiding naar vele kanten 
tegelijk, en het goede eraan was dat ik mezelf geen grenzen stelde. Wél was ik op iets 
bepaalds uit, ik wilde getuigenissen vinden voor het bestaan en de invloed van de 
massa in alle sectoren van het leven, maar aangezien daar weinig acht op was 
geslagen, waren die getuigenissen schaars, en het resultaat was in feite dat ik alle 
mogelijke dingen aan de weet kwam die helemaal niets met de massa te maken 
hadden. Chinese en algauw ook Japanse namen werden mij vertrouwd, en ik begon 
me vrij onder hen te bewegen zoals in mijn schooltijd al onder de Grieken. Onder de 
vertalingen van Chinese klassieken stuitte ik op Tsjoe sji [= Zhuang Zi], die voor mij 
de vertrouwdste van alle filosofen werd en onder de indruk van wat ik van hem las, 
begon ik destijds een verhandeling te schrijven over het taoïsme. Om voor mezelf een 
excuus te hebben voor het feit dat ik zo ver van mijn hoofdonderwerp afdwaalde, 
probeerde ik mezelf ervan te overtuigen dat ik de massa nooit zou begrijpen als ik er 
niet achter kwam wat extreme isolering was. De ware reden van mijn geboeid zijn 
door die meest oorspronkelijke richting in de Chinese filosofie was echter, zonder dat 
ik mezelf dat toen duidelijk toegaf, de betekenis die gedaanteveranderingen 
[Verwandlungen] daarin innemen. Het was, zo zie ik het nu, een goed instinct dat mij 
de kant uitdreef van de gedaanteveranderingen, want door me daarin te verdiepen 
bleef me bespaard dat ik ten prooi viel aan de wereld der begrippen, aan de periferie 
waarvan ik aldoor bleef. [mijn curs.] Het is vreemd met welk een behendigheid, ik 
kan het niet anders uitdrukken, ik de abstracte filosofie uit de weg ging. Van hetgeen 
ik als massa zocht, een even concreet als potent verschijnsel, vond ik destijds in de 
filosofie geen spoor. De vermommingen van de massa en de vorm waarin deze toch 
ook bij tal van filosofen voorkomt, heb ik pas veel later begrepen.’  

Ook maatschappelijk was China in de tijd dat Canetti Die Blendung schreef filosofisch noch 
literair een vreemde mandarijneend in de Europese bijt. Had Schopenhauer in de 

                                                 
127 Kristofer Schipper: Zhuang Zi, Volledige geschriften; p. 177.  
128 Zhuang Zi, 4-viii (p. 93). Vgl. Oscar Wilde over de burger die de prijs van alles en de waarde van niets kent. 
129 De behouden tong, p. 128; EC-W, VII, 120-121. 
130 De fakkel in het oor, p. 246; EC-W, VIII, 238. 
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negentiende eeuw eerst de Duitse en later de anderstalige lezers filosofisch rijp gemaakt voor 
oosters, met name boeddhistisch denken, begin twintigste eeuw was er een ruime literaire 
belangstelling voor, zeker in het Duitse taalgebied. Vóór die tijd was Goethe zozeer 
gecharmeerd van China dat hem de bijnaam ‘de Confucius van Weimar’ werd gegeven; 
Schiller bewerkte een luchtige chinoiserie en dichter/oriëntalist Friedrich Rückert (die van 
Mahlers liederen) bewerkte teksten uit de Shijing (Boek der Oden) tot romantische balladen. 
Heinrich Heine daarentegen maakte zich herhaaldelijk vrolijk over de Europese eerbied voor 
Confucius en de keizer van het Hemelse Rijk. Herder en Hegel overigens hadden China al 
eerder filosofisch, religieus en staatkundig op zijn plaats gezet: het was een land van 
eeuwige stilstand, dat in feite buiten de geschiedenis stond.131   

In het Duitse taalgebied stond China rond en na de eeuwwisseling sterk in de belang-
stelling.132 Hans Bethge (1876-1946) publiceerde in 1907 een bundel rijmloze metrische 
bewerkingen van Chinese poëzie, getiteld Die chinesische Flöte: gedichten uit de periode 
vanaf de Shijing tot 1900, met een sterke nadruk op de Tang-dynastie (618-907).133 Hij gaf 
enige uitleg over de Chinese verskunst en wees op de Tangperiode als de grootste bloeitijd 
van de Chinese dichtkunst, met Li Tai Po als de onbetwist grootste dichter. Zijn bundel werd 
een enorm succes: meer dan honderdduizend exemplaren verkocht.134 Naast Bethge waren 
tal van andere bewerkers en vertalers actief en in de jaren tien en twintig verscheen de ene 
bundel na de andere. Ook Duitstalige, met name expressionistische schrijvers gingen zich 
bezighouden met het Rijk van het Midden. Alfred Döblin debuteerde als romanschrijver met 
Die drei Sprünge des Wang-Lun, Chinesischer Roman (1915), gebaseerd op het historische 
gegeven van de ‘Wang Lun opstand’ van 1774. In de nalatenschap van Franz Kafka werd het 
uit 1917 stammende onvoltooide verhaal ‘Beim Bau der chinesischen Mauer’ aangetrof-
fen.135 Albert Ehrenstein hield zich uitvoerig met de Chinese literatuur bezig, stelde bundels 
bewerkingen van Chinese poëzie samen en bewerkte de klassieke roman Shuihu zhuan tot 
Räuber und Soldaten (1927).136  

Hermann Hesse (1877-1962) had een levendige belangstelling voor de politieke 
situatie in China, maakte uitgebreid studie van de filosofische geschriften en ontwikkelde 
een door de theosofie beïnvloede universalistische levensvisie waarin elementen van 
boeddhisme, hindoeïsme, christendom en Chinese filosofie werden gecombineerd. In 
Klingsors letzter Sommer (1920) beperkt de Chinese invloed zich nog voornamelijk tot die 
van Li Tai Po. In de Das Glasperlenspiel (1943) beschrijft Hesse de ontmoeting van de 
hoofdpersoon met een geleerde die als kluizenaar woont in een zelf aangelegde Chinese tuin 
en zich wijdt aan de bestudering van de I Ging (Yijing). Hesse gaf ook in ander werk blijk 
van grote kennis van de Chinese filosofie, met name van Laozi, de Zhuangzi, de Liezi en de 
Yijing. Die belangstelling voor de meer mystieke en esoterische Chinese filosofie was een 
nog betrekkelijk jong verschijnsel. Naast Hesse werden onder meer ook de sinoloog Richard 

                                                 
131 Arie Pos, Het paviljoen van porselein. Nederlandse literaire chinoiserie en het westerse beeld van China, 
1250-2007. Dissertatie Universiteit Leiden, 2008, 470 pp.; p. 129-130. 
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/1887/12985/2/Het+paviljoen+van+porselein.pdf. 
132 Het land had in de periode 1897-1900 met twee spectaculaire militaire campagnes eindelijk een concessie in 
Shandong veroverd en was trots op dat succes. Westers eigenbelang kleurde vervolgens, als eerder, de kijk op 
het Oosten. Navolgende tekst grotendeels uit Arie Pos, Het paviljoen van porselein, pp. 168-171; ingekort en 
aangevuld.   
133 Li Tai Po (ook Li Bai genoemd, 701-762) en zijn tijdgenoot en bewonderaar Tu Fu (712-770) waren daarin 
goed vertegenwoordigd. 
134 Gustav Mahler gebruikte voor Das Lied von der Erde (1908) teksten van Li Tai Po in de bewerking van 
Bethge. 
135 Een fragment daaruit was onder de titel ‘Eine kaiserliche Botschaft’ gepubliceerd in de bundel Ein Landarzt 
(1919). 
136 ‘Het verhaal van de wateroever’, in het Westen ook bekend als De rovers van het Liang-shan moeras. 
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Wilhelm, de filosofen Martin Buber en Karl Jaspers en de psycholoog Carl Gustav Jung door 
deze denkwereld aangetrokken.  

Naast Bethge was de succesvolste bewerker van Chinese poëzie Alfred Henschke 
(1890-1928), beter bekend onder zijn pseudoniem Klabund. Na enkele ‘oorlogsbundels’ 
publiceerde hij een bundel ‘Chinesische Kriegs-lyrik’, Dumpfe Trommel und berauschtes 
Gong (1915), waarin voor het eerst enige bezinning op het oorlogsgeweld doorklinkt. 
Klabund vertaalde verder veel uit de Chinese literatuur: een keuze uit het werk van Li-tai-pe 
(1916), de bloemlezing Das Blumenschiff (1919) en een vertaling van Das Buch des 
irdischen Mühe (1921) van Wang Siang en van de Sprüche (1921) van Laozi. Later bewerkte 
hij nog het toneelstuk Der Kreidekreis (1925) naar Li Hsing-tao.137  

Na 1930 lijkt de China-rage in Duitsland enigszins uitgewoed, al bleef er een gestage 
stroom herdrukken en vertalingen van klassieke teksten verschijnen.138 Het is dus duidelijk 
dat Canetti niet in een literaire woestijn werkte en op de politiek-sociale opvattingen van die 
tijd met betrekking tot China is al gewezen. Gezien zijn leeswoede en Chinese interesse zal 
hij van de genoemde titels het nodige tot zich genomen hebben, ook al was hij niet gespitst 
op contemporaine auteurs. De unieke roman die hij schreef  blijkt dan niet alleen een 
persoonlijke schepping maar toch gedeeltelijk ook een van plaats en tijdgeest te zijn.   
 

‘Hsun-Tse lees ik graag, hij strooit zich omtrent de mensen geen zand in de ogen en 
desondanks hoopt hij. Maar ik kan niet ontkennen dat ik ook Mencius graag lees, omdat hij 
zich omtrent de mensen wel zand in de ogen strooit’.139 En: ‘Voor Mo-Tse heb ik altijd 
respect gehad, vanwege zijn “mensenliefde”, maar omdat ze uitgesproken was, kon ik me 
nooit serieus met hem bezighouden’.140 Mencius141 meent dat de mens van nature goed is, 
wat een uitwerking is van Confucius’ ietwat vage, meerduidig te interpreteren opvattingen 
hierover. Xunzi (ook: Hsün Tzu, 312-230 v.C.) gaat ervan uit dat de mens van nature slecht 
is. Elke vorm van deugdzaam en geciviliseerd gedrag is naar zijn opvatting het gevolg van 
kunstmatige training. Pas in de elfde eeuw raakte Xunzi in diskrediet – de overheid trad wel 
érg hard op dankzij zijn denkbeelden – en Mencius werd toen, na bijna anderhalf 
millennium, een geestelijk leidsman. Over de goedheid van de mens zijn we in het Westen 
pas in de achttiende eeuw gaan nadenken (Rousseau e.a.).142  
 

Medio jaren tachtig van de vorige eeuw kwam als gezegd de waarderende receptie op gang. 
‘In China wordt Canetti als oprecht verantwoordelijk schrijver gezien en Die Blendung als 
een buitengewoon boek met diepe maatschappelijke betekenis. Zo staat bijvoorbeeld in het 
Chinese Lexicon van de Duitstalige literatuur: “Die Blendung poogt aan te tonen, dat de 
intellectueel door de kleinburger verschrikkelijk gemarginaliseerd wordt; daarmee moet de 
situatie van de intellectuelen van de 20er en 30er jaren in Europa aangegeven zijn”.’143  
                                                 
137 Zijn tekst zou als libretto dienen voor de gelijknamige opera van Alexander von Zemlinsky die in 1933 in 
première ging en Brecht zou inspireren tot Der kaukasische Kreidekreis (1948). 
138 Pos’ tekst sluit af met: ‘Het vermelden waard is de roman Die Blendung (1935) van Elias Canetti, waarin de 
hoofdpersoon een sinoloog is die wereldvreemd temidden van zijn boeken leeft. Als hij, getrouwd met zijn 
huishoudster, in aanraking komt met de wetten van het dagelijks leven wordt hij langzaam waanzinnig.’   
139 Wat de mens betreft (1968), p. 312; EC-W, IV, 322. 
140 Slotsom (1992), p. 40; EC-W, V, 395. 
141 Zie ook de toelichting in noot 89. 
142 E. Zürcher, ‘China’, in: Bor, Petersma, Kingma, De verbeelding van het denken, p. 109. 
143 ‘In China wird Canetti als aufrichtiger verantwortungsvoller Schriftsteller betrachtet und Die Blendung als 
ein außergewöhnliches Buch mit tiefer gesellschaftlicher Bedeutung. So steht z.B. im Chinesischen Lexikon 
der deutschsprachigen Literatur: “Die Blendung versucht zu zeigen, daß der Intellektuelle von dem Kleinbürger 
furchtbar an den Rand gedrängt wird; damit soll die Situation der Intellektuellen der 20er und 30er Jahre in 
Europa angedeutet werden”.’ Yun Chen, Canetti und die chinesische Kultur, p. 40, onder verwijzing naar ‘Die 
ausländische Literatur I’, in: Große Chinesische Enzyklopädie, p. 512. 
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Passend in de Chinese traditie dat een werk des te beter is hoe groter zijn maat-
schappelijke relevantie is, wordt Die Blendung als een van de meest aan te bevelen 
buitenlandse werken gezien en in hun voorwoord tot de vertaling van de roman schrijven 
Zhāng-GuóFēng en Lī-ShìXūn: ‘de schrijver heeft de kapitalistische samenleving met diep 
ingrijpende scherpzinnigheid meedogenloos gediagnostiseerd. Met bijna ondraaglijke 
volharding schildert hij voor de lezer een beeld, waarin de gek geworden wereld in elkaar zal 
storten. Daarvandaan beschikt de roman over sterke sociaalkritische eigenschappen’.144  

In China waren de geschoolden redelijk op de hoogte van de maatschappelijke 
ontwikkelingen in de jaren twintig en dertig in Europa, bijvoorbeeld dankzij Chinezen die 
daar studeerden en informatie mee naar huis brachten. Het werd toen, en ook een halve eeuw 
later, gezien als het verval van het kapitalistische systeem: ‘Chinese interpreten konden het 
kapitalisme volkomen juist verklaren omdat er talrijke beschrijvingen en ontwikkelings-
schetsen van bestonden in veel in het Chinees vertaalde buitenlandse boeken, bijvoorbeeld 
de werken van Karl Marx, Engels en later van Lenin etc.’145   

Vooral Marx’ analyse van de kapitalistische maatschappij en zijn ‘ideaal’ van de 
communistische samenleving zijn in China in vruchtbare aarde gevallen omdat dit laatste het 
Chinese ideaal van de harmonie vertegenwoordigt. ‘Harmonie betekent dat de mensen met 
de natuur een harmonische eenheid vormen, in plaats van de natuur voor eigenbelang te 
willen verwoesten; wat nog belangrijker is, harmonie betekent ook dat mensen ongeacht van 
welke nationaliteit harmonisch als een familie moeten samenleven, ze moeten een 
harmonisch collectief leven leiden’.146    

Het Chinese denken blijkt ook in deze idealisering geen doel om ergens antwoord op 
te vinden, zoals in het Westen, de westerse filosofie, maar een voorwaarde voor het leven – 
het solistische en het sociale leven. Dat onderscheid van antwoord versus voorwaarde kan 
een oorzaak zijn van de frictie die Chinees of oosters denken in het algemeen bij westerse 
onderzoekers op termijn nog wel eens oplevert.147 Zo was bijvoorbeeld Johan Huizinga 
(1872-1945) aanvankelijk Sanskritist148 en had daarom en wellicht ook omdat het rond 1900 
‘in de mode’ was, veel belangstelling voor het Oosten – hij gaf er colleges over voordat hij 
een gevierd historicus werd.149 Zijn intellectuele belangstelling komt trouwens opvallend 

                                                 
144 ‘Der Autor hat die kapitalistische Gesellschaft mit tiefgreifendem Scharfblick schonungslos diagnostiziert. 
Mit nahezu unerträglicher Beharrlichkeit malt er dem Leser ein Bild, in dem die verrückte Welt bald 
zusammenbrechen wird. Daher verfügt der Roman über starke sozialkritische Eigenschaften’. Yun Chen, 
Canetti und die chinesische Kultur, p. 41, citaat uit de Chinese versie van Die Blendung. 
145 ‘Chinesische Rezipienten können den Kapitalismus durchaus richtig kommentieren, da es zahlreiche 
Beschrei-bungen über ihn und dessen Entwicklung in vielen ins Chinesische übersetzen ausländischen Büchern 
gibt, z.B.  die Werke von Karl Marx, Engels und später von Lenin usw.’ Yun Chen, Canetti, p. 44. 
146 ‘Harmonie heisst, die Menschen sollen mit der Natur eine harmonische Einheit bilden, statt die Natur um 
eigener Interessen willen zu zerstören; was noch wichtiger ist, Harmonie bedeutet auch, daß die Menschen ganz 
egal welcher Nationalität harmonisch als eine Familie zusammenleben sollen, sie sollen ein harmonisches 
kollektives Leben führen’. Idem, p. 44. Hier en ook elders in haar studie schetst Yun Chen een wel erg 
optimistisch c.q. positief beeld van het Chinese. De ellende die het land in de 20e eeuw heeft doorgemaakt komt 
nauwelijks aan de orde; de praktijk lijkt een verre, wazige achtergrond van de theorie te zijn; alsof er in dat land 
nauwelijks een onvertogen woord valt. Of dit met politiek correct schrijven te maken heeft kan ik niet 
beoordelen. Het kan ook zijn: verwaarlozing van de praktijk dankzij voorrang voor de theorie – omdat het een 
theoretische verhandeling betreft. 
147 Met des te meer bewondering voor mannen als Kristofer Schipper, Karel van der Leeuw of Erik Zürcher. 
148 Zijn proefschrift uit 1897: De Vidûsaka in het Indisch tooneel, en zes jaar later publiceerde hij ‘Over de 
studie en waardeering van het Buddhisme’; verder boekbesprekingen en enkele korte studies m.b.t. de Oud-
Indische letterkunde, bijvoorbeeld het essay ‘Van den vogel Charadrius’, waarin wordt gezocht naar de 
overeenkomsten tussen Voor-Indische en Griekse mythologie. 
149 In 1905 werd hij hoogleraar Algemene en vaderlandse geschiedenis in Groningen, in 1914 Algemene 
geschiedenis  in Leiden. 
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vaak overeen met die van Canetti.150 Meerderen waren toen tijdelijk besmet met een 
‘Oosten-virus’; het heerste kennelijk, zeker in bepaalde (zoekende) kringen.151 Uiteindelijk 
echter liet Huizinga, en later ook veel anderen die erdoor angehaucht waren, zijn intensieve 
belangstelling varen. Huizinga maakte in zijn brief van 2 februari 1906 aan de bevriende 
Sanskritist J.Ph. Vogel152 duidelijk dat zijn Indologie-interesse was ingeslapen: ‘De studie 
van het Boeddhisme in het bijzonder krijgt nu reeds langzamerhand voor mij die tint van een 
landschap in ’t verleden, waar je eenmaal genoeglijke tijden hebt gesleten, een beetje 
‘verklärt’, een beetje mooier dan toen ik er midden in zat en vaak vloekte over de onsympa-
thieke bhikkhu’s [boeddhistische monniken] en hun kwellende stijl. Toch acht ik geen 
oogenblik van mijn indische studiën verloren; wat ik toen geleerd heb, helpt mij nu ook; ik 
zou de stelling willen verdedigen, dat het kennen van een der Oostersche beschavingen een 
buitengewoon bevorderende factor is voor het begrijpen van de Westersche. En mijn 
belangstelling blijft voor die kant bestaan als voor goede oude vrienden, die naar verre 
streken trokken.’153 

Voor de westerling levert bestudering van het Oosten, het Oosters denken, in laatste 
instantie vaak iets verstarrends op, vooral veroorzaakt door fatalistisch, statisch en circulair 
denken aldaar dat gepaard gaat met weinig nieuwsgierigheid naar het meet- en weetbare.154 
Daar staat tegenover dat het de mensen die het niet zo lukt zich te transponeren in de 
oosterse denkwijze ‘ontbreekt [aan] die diepere onredelijkheid en aan die zwaarmoedigheid, 
die vatbaar maken voor mystiek’.155 Sluit dat niet aan op de laatste alinea’s van de voor-
gaande paragraaf? Of anders in Canetti’s woorden: ‘Het langzame van de planten is hun 
grootste voordeel op de dieren. De godsdiensten der passiviteit, zoals het boeddhisme en het 
taoïsme, willen de mens aan een plantachtig bestaan helpen. Dit karakter van de deugden die 
zij voorstaan, staat hun misschien niet helemaal duidelijk voor de geest; maar het leven in 
acties dat zij bestrijden, is eminent dierlijk’.156 Wat in gelijksoortige bewoordingen al in Het 
Martyrium blijkt terug te vinden als Georges (via monologue intérieur) tegen zijn broer Peter 
Kien zegt: ‘De stoïsche wijsbegeerte is geschikt voor planten, ten aanzien van de dieren-

                                                 
150 Een vergelijkend onderzoek van zijn Homo Ludens uit 1938 met Massa & Macht moet nog eens uitgevoerd; 
dat kan lucide inzichten opleveren. Nb: ‘…een vreemd lot voor iemand [= C.], voor wie gedaanteverandering 
en spel de essentie van de mens betekent’. (Wat de mens betreft (1945), p. 94; EC-W, IV, 95). 
151 Zie ook het hoofdstuk ‘Het leven der woorden. Taalkunde en geschiedenis in Huizinga’s vroegste 
wetenschappelijke werk’, in: W.E. Krul, Historicus tegen de tijd. Opstellen over het werk van J. Huizinga, 
Historische Uitgeverij Groningen, Groningen 1990, pp. 123-150. 
152 L. Hanssen, W.E. Krul, A. van der Lem (red.), J. Huizinga, Briefwisseling, I, 1894-1924 (Veen/Tjeenk 
Willink [Amsterdam] 1989), p. 76-77. Dat gaat niet over Chinese kennis, maar er is een duidelijke parallellie 
daarmee. Vogel was oud-medestudent van Huizinga en van 1914 tot 1939 hoogleraar Sanskriet in Leiden. In 
mei 1912 schreef Huizinga hem (Briefwisseling I, p. 121): ‘Ik reeds jaren afgestorven van alles wat Indisch is, 
teruggekeerd naar de plaats van mijn jeugd, met een bloeiend gezin van vrouw en bijna vijf kinderen; jij, 
zoover mij bekend is, ongetrouwd en hoever verengelscht onder de reuzenschaduw van den Himālaya; het kan 
haast niet verschillender’. 
153 Eenzelfde opmerking had Huizinga in zijn colleges 1904-1905 al gemaakt: ‘De eenige weg, waarlangs we 
tot een werkelijk begrijpen van de buddhistische leer kunnen geraken is de historische methode. En de beste 
historische methode is de vergelijkende, die den eenen beschavingstoestand tracht op te helderen door 
voortdurend op een soortgelijke andere het oog te richten’. Geciteerd uit het Huizinga-archief in de UB Leiden, 
in: W.E. Krul, Historicus tegen de tijd, p. 123-124. 
154 Deze formulering ben ik in gelijksoortige woorden bij Huizinga ooit tegengekomen, maar kan de plaats niet 
meer traceren. Ook bij andere auteurs/denkers trouwens. In Anton van der Lem, Johan Huizinga. Leven en 
werk in beelden & documenten, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1993, p. 120: ‘De daaropvolgende vergelijking 
mag klassiek genoemd worden in het werk van Huizinga. Zocht de Boeddha “onder den heiligen vijgeboom de 
beste plek voor zijn supreme meditatie”, Huizinga zette zich daartoe onder de vaderlandse lindeboom’. 
155 Zoals Huizinga het, als altijd, kernachtig omschreef in een in memoriam van zijn leermeester Hendrik Kern 
(1833-1917); J. Huizinga, Verzamelde werken, VI, Tjeenk Willink, Haarlem 1953, p. 319-320. 
156 Wat de mens betreft (1944) p. 75; EC-W, IV, 76. 
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wereld is het hoogverraad. Laten we dieren zijn! Al die wortels heeft, ontwortele zich-
zelf!’157 Waarmee voor een keer oosters en westers denken onder één noemer zijn geplaatst. 
 
Elias Canetti is als een oude wijze Chinees? 

‘Hij heeft de Chinese onsterfelijken     
nodig, ter correctie van de onze’.158 
 

 

Tweemaal benadrukte Canetti in geschrifte expliciet de vanzelf-  
sprekende en verplichte betrokkenheid van de Dichter, de  
schrijver. De schrijver is de ‘hond van zijn tijd’159 en de ‘hoeder  
van de verwandlung’160 – die de ‘toegang tussen de mensen moet  
openhouden’. Dat zijn onwankelbare axioma’s. Aan het begin  

van zijn schrijverscarrière, bij de rede voor Hermann Broch in 1936, en veertig jaar later in 
de rede ‘Het beroep van schrijver’ ter gelegenheid van de ontvangst van de Goethe-prijs, 
beklemtoont hij deze uitgangspunten, nee: deze onverbiddelijke schrijversroeping waarmee 
niet gemarchandeerd kan worden. Het paradoxale echter, en daarmee het schijnbaar 
ongerijmde in Canetti’s werk, is zijn vermeende hardheid. Wie alleen Het Martyrium leest, 
kan tot die overtuiging komen – en verder niks meer van hem willen weten. Dan mist die 
lezer een essentie van Canetti’s werk: de verwandlung, kortheidshalve: zijn inlevings-
vermogen, zijn mededogen. Dat geeft juist zijn andere werk vorm en in zoverre is Het 
Martyrium in goed Nederlands als een Fremdkörper te beschouwen.161 (De oorgetuige, dat 
iets Chinees heeft in de formuleringen, en de toneelstukken zouden eventueel ook zo te 
benaderen zijn). In een recensie in NRC van 19 maart 1936 schreef J.M. IJssel de Schepper-
Becker over Die Blendung behalve dat zij niet zo goed wist wat ze met de roman aanmoest 
ook ‘de felle, rake, ook meedoogenlooze karaktertekening te bewonderen, een karakter-
tekening, die naast een enorme menschenkennis een hoonende, kwaadaardige skepsis 
verraadt ten opzichte van den aard van des schrijvers medeschepselen’. Hella Haasse zag het 
scherper in Litterair Paspoort van februari 1954, zoals hier in hoofdstuk I al gememoreerd, 
waarin zij de roman een allegorie noemt: ‘het verzet van de mens tegen de macht van het 
Kwaad en het kwaad van de Macht’. Beter is de roman, zelfs het oeuvre van Canetti, moei-
lijk samen te vatten. En dat hebben de Chinese recensenten en recipiënten ook begrepen, zij 
het dat zij eerder de nadruk leggen op de historisch-maatschappelijke kwaliteiten van de 
roman. In ieder geval herkenden zij de moralist in Canetti, de verant-woordelijke schrijver. 
En op verantwoordelijkheid zijn met name de Confucianisten gefixeerd: het past uitstekend 
in hun ‘Ren’ opvattingen.  

Canetti toont zich weliswaar een sterk geëngageerd auteur – in al dan niet verhulde 
vorm – maar heeft zich in zijn aantekeningen niet door de historie of de actualiteit laten 
beïnvloeden in zijn oordeel over de Oudchinese teksten of de uitwerking daarvan.162 Hij 

                                                 
157 Het Martyrium, p. 514; EC-W, I, 457. 
158 ‘Er braucht chinesische Unsterbliche, zur Korrektur der unseren’. Vliegenpijn, p. 67; EC-W, V, 73. 
159 ‘De ware schrijver echter, zoals wij hem zien, is het slachtoffer van zijn tijd, zijn lijfeigene en horige, zijn 
laagste knecht. (…) hij is de hond van zijn tijd’. De tweede eis ‘is de serieuze wil zijn tijd samen te vatten, een 
drang naar universaliteit die zich door geen enkele afzonderlijke taak laat afschrikken, van niets afziet, niets 
vergeet, niets weglaat en het zich in helemaal niets gemakkelijk maakt’. ‘De derde eis die men aan een 
schrijver diende te stellen, zou zijn dat hij het tegen zijn tijd opneemt’. Het geweten in woorden, p. 15, 16, 18 
(EC-W, VI, 101, 103, 104). 
160 M.n. in ‘Der Beruf des Dichters’ nader uitgewerkt; Het geweten in woorden, p. 286-98 (EC-W, VI, 360-371).  
161 Zij het natuurlijk dat, als gezegd, het minus-procédé het tegendeel bewerkstelligt – dus toch dat engagement. 
162 In zijn Confucius-essay is vooral aandacht voor ‘de mens’. Met enige aanpassing lijkt het essay vaak op een 
recensie van Wat de mens betreft.   
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heeft ze sec genomen, alsof er geen maatschappij of omgeving bij hoort: eigenlijk puur 
theoretisch dus. Dat is meteen het grootste probleem met de interpretatie en waardebepaling 
– als dat al een kwestie genoemd mag worden.163 Canetti heeft oog voor het filosofische, 
morele, bezadigde, abstracte, soms praktische in het denken van de Chinese wijzen en 
filosofen maar trekt dit zelden door naar het concrete, maatschappelijke, actuele, politieke, 
dagelijkse leven. En dat kon en kan toch spijkerhard zijn in China.164 De discrepantie tussen 
leven en leer lijkt hij niet op te (willen) merken. Vlucht in het verleden, verlangen naar 
idealen? Men zou zo’n etiket dan op elke bijbelexegeet, literatuurwetenschapper of taal-
analist kunnen plakken. Canetti heeft kennelijk geen probleem met het – hoe moet je het 
noemen – vage, vrijblijvende, al te abstracte, weinig sturende en niets oplossende van veel 
teksten, al klinken ze nog zo fraai. Hij kan zijn afkeer van alledaagse beslommeringen, 
economie en financiën, van nut vooral, aangenaam delen met de Chinese wijsgeren. Maar 
per saldo is Canetti’s China-aandacht natuurlijk verademend, alleen al als tegenhanger en 
compensatie voor de over-pragmatische westerse aandacht voor dat land. Hij lijkt zelfs 
nieuwsgieriger naar alles dan de oude Chinezen zelf. In Canetti’s stijl van schrijven en keuze 
van onderwerpen is bij nader inzien de nodige, al dan niet bewuste, Chinese invloed te 
bespeuren. Dat is op meerdere manieren te zien: het stellige – apodictische, roepen critici 
dan –, de beknopte formulering, het meestal ontbreken van adjectieven165 en zijn hang naar 
het tijdloze, het universele en het zuivere, en vaak ook het – ik weet geen beter woord – 
belangeloze. De indirecte uiting (bijvoorbeeld via de hij-vorm) en de anekdotes die 
gedachtegangen moeten verduidelijken (bijvoorbeeld via de vele kleine ‘Oorgetuigen’-
verhalen) zijn ook vormen die de Chinezen niet vreemd zijn. Canetti’s royale aandacht voor 
de dood en preoccupatie met mythen misplaatst hem niet als Chinees. Euhemerisme kan het 
bijna genoemd worden:166 de legende is tot geschiedenis gemaakt – in plaats van andersom, 
wat historici meestal menen. Zoveel hecht hij eraan dat hij telkens en telkens weer in zijn 
teksten op het levensbelang van mythen terugkomt; van belang voor de samenleving maar 
ook voor het individu. De mythen moeten individueel benaderd worden volgens Canetti, en 
dus zeker niet structuralistisch à la Lévi-Strauss167 – dat levert weer systemen op waar we 
weinig wezenlijks mee kunnen en bovendien wordt dan het unieke van de mythe gemargi-
naliseerd. Ook Canetti’s afkeer van systemen toont trekken, overeenkomend met de ‘vrije’ 
systemen van de Chinese denkers. En de mens, die staat centraal bij zowel de oude Chinese 
wijsgeren als bij Canetti. Alleen maken de eersten zich vaak veel drukker om het besturen 
van die mens terwijl de tweede vooral zoekt naar de drijfveren, en hij vergeet als een van de 

                                                 
163 Het heeft wellicht meer van doen met een persoonlijke afkeer van theorieën waarin geen praktijk is betrok-
ken. Idealen zijn mooi maar niet vrijblijvend. Het navolgende is daarom eerder kanttekening dan kritiek. 
164 Zie bijvoorbeeld, van sinoloog/historicus Eduard B. Vermeer: Ooggetuigen van de Chinese geschiedenis, in 
meer dan honderd reportages (Bert Bakker, Amsterdam 2009). Dat zijn ooggetuigenverslagen van de veelal 
weinig zachtzinnige geschiedenis van 400 v.C. tot 2008 n.C.  Aldaar op p. 45 de opmerking, typerend voor de 
politieke mentaliteit in de vorige eeuw: ‘Ook de door Mao Zedong zeer bewonderde unificeerder van China, 
Qin Shi Huangdi [zie hier p. 192], werd toen [20e eeuw] van tiran tot een volksheld’. Zoals ook toen pas de 
Lange Muur een positieve betekenis kreeg, in tegenstelling tot de voorgaande eeuwen. Vgl. het fascinerende 
over- en inzicht van Julia Lovell: Achter de Chinese Muur. Geschiedenis van China’s isolement, 1000 v.C - 
2000 n.C (Het Spectrum, Utrecht 2006). 
165 ‘Steeds wanneer de bijvoeglijke naamwoorden hem overvallen, wordt hij belachelijk. Zij bevatten zijn 
gevoelens’. (Vliegenpijn, p. 59; EC-W, V, 66). 
166 Schipper wijst daarop in zijn bespreking van het vroege taoïsme; Schipper, Lao Zi, Het boek van de Tao, p. 
209. ‘Euhemerismus, Mythendeutung, rationale Ausdeutung des griech. Mythos, die die Götter als grosse 
Könige und Menschen der Vorzeit begreift, benannt nach Euhemeros von Messene (4./3. Jhv.), der diese 
Thematiek in seinem Werk Heilige Schrift behandelt’. (Bayer/Wende, Wörterbuch zur Geschichte, p. 142).  
167 Vgl. bijvoorbeeld de opmerkingen in Slotsom (1993), p. 76-77 (EC-W, V, 427-428). 
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weinige schrijvers/filosofen de dieren niet. Indachtig zijn verwandlung heeft hij er een 
fundamentele, steeds mooi verwoorde compassie voor. 

 

Ten slotte nog een enkel woord over de Chinese filosofie in het algemeen, ter relativering, 
want ‘zodra men een overzicht over de Chinese filosofie en geschiedenis als geheel tracht te 
krijgen, wordt het beeld van China als land van de onuitspreekbare diepere wijsheid 
gecorrigeerd en maakt men kennis met een denkwereld waarin rationalistische en mystieke, 
wetenschappelijke en esoterische, conformistische en anti-conventionele denkstromingen 
naast elkaar hebben bestaan, in grote trekken net als in de geschiedenis van het Europese 
denken’.168  

Zetten we Europese en Chinese filosofie naast elkaar, dan valt op ‘dat de politiek-
maatschappelijke motivatie voor het filosoferen in China veel overheersender is geweest dan 
in Europa’; dat ‘de belangstelling voor logica en voor kennistheoretische problemen in China 
minimaal is geweest’; dat ‘in het Chinese denken causaliteit weinig aandacht kreeg en het 
hele probleemcomplex van de almacht en goedheid van god, de zondigheid van de mens en 
de verklaring van het kwaad ontbrak’; dat ‘een onderscheid tussen feitelijke en morele 
kennis ontbreekt’; en dat er een ‘sterk besef van de vanzelfsprekendheid van een morele 
dimensie aan de wereld bestaat’.    
 Elias Canetti is in ieder geval een Chinese homunculus te noemen.169 
 
 
 

                                                 
168 Uit de ‘Nabeschouwing’ in: Karel van der Leeuw, Het Chinese denken. Geschiedenis van de Chinese 
filosofie in hoofdlijnen, Boom, Amsterdam/Meppel 1994; pp. 340-352. Citaten p. 341, 350, 351 en 352.   
169 Uit: Lutz Geldsetzer & Han-ding Hong, Chinesische Philosophie, Reclam, Stuttgart 2008, pp. 282-283, 
ingekort:  
TIJDTAFEL CHINESE DYNASTIEËN 

Xia       21e-16ee 
Shang       16e-11ee 
Zhou       11ee-256 
   Westelijke Zhou     11ee-711 
   Oostelijke Zhou     770-256 
   Lente- en herfstperiode    770-476 
   Strijdende staten     475-221 
Qin       221-207 
Han (Westelijke 206vC-24nC; Oostelijke 25nC-220)  206vC-220nC 
Drie rijken (Wei, Shun Han, Wu)    221-280 
Westelijke Jin      265-316 
Oostelijke Jin      317-420 
Noordelijke dynastieën           Zuidelijke dynastieën 
   Bei Chao 386-581                    Nan Chao 420-589 
      (N.Wei, O.Wei, N.Qi, W.Wei, N.Zhou)     (Song, Qi, Liang, Chen) 
Sui       581-618 
Tang       618-907 
Vijf dynastieën (Latere Liang, Tang, Jin, Han, Zhou)  907-960 
Song (Noordelijke 960-1127; Zuidelijke 1127-1279) 960-1279 
Liao       916-1125 
Jin       1115-1234 
Yuan       1271-1368 
Ming       1368-1644 
Qing       1644-1911 
Republiek China (Zhong Hua Min Guo)   1912-1949 
Volksrepubliek China (Zhong Hua Ren Min Gong He Guo)1949- 
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 Tibet  
   

Acht trigrammen, gebaseerd op de 
vijf elementen, die staan (met 
bijbehorende windrichting) voor: 
Hemel (NW), Meer (W), Vuur (Z), 
Donder (O), Wind (ZO), Water (N), 
Berg (NO), Aarde (ZW) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. ‘Gods hartslag in ons: de angst’1 

Filosofie in Massa & Macht en in de Aantekeningen    

  
‘De vorm van Massa & Macht zal nog zijn kracht worden. 
Met het vervolg zou je dit boek door je verwachtingen verwoest 
hebben. Zoals het nu is, dwing je de lezers ertoe hun 
verwachtingen te zoeken’.  
(Geheime hart (1982), p. 137; EC-W,  IV, 495) 

 
Massa & Macht wordt nogal eens voorzien van het predicaat ‘filosofisch’ en de 
Aantekeningen geëtiketteerd als ‘aforismen’, maar de auteur wordt eigenlijk nooit ‘filosoof’ 
genoemd, in vrijwel geen enkel naslagwerk op dit terrein. Het is de vraag of dit terecht is. Is 
Canetti niet ook een filosoof en indien dit blijkt, onder welke stroming of school is hij dan te 
vatten, of waar leunt hij tegenaan? Uiteraard geen enkele, volgens zijn eigen opvattingen, 
maar is dat wel juist? 
 
Is Canetti een filosoof? 
 

‘Intuïtief, of in concreto, is ieder mens zich eigenlijk wel bewust van 
alle filosofische waarheden; om deze waarheden echter om te zetten in 
abstract weten, om ze over te brengen in de reflectie, dat is de taak van 
de filosoof, die verder niets kan en mag doen’. (Arthur Schopenhauer, 
De wereld als wil en voorstelling, I, p. 550-1). 

 

Behalve als ‘Dichter’ in de Duitse betekenis, die zowel omvattender als ietwat verhevener is 
dan het Nederlandse equivalent2 staat Canetti ook te boek als romancier, dramaturg, 
autobiograaf, essayist en aforismenschrijver. Voor Massa & Macht wordt veelal in 
variërende combinaties de omschrijving gebruikt van een historisch-psychologisch-
sociologisch-antropologisch en ook: filosofisch werk. In hoeverre nu is Canetti – op grond 
van M&M en van zijn Aantekeningen – als filosoof, of als denker te kenschetsen? Hijzelf 
heeft weinig op met filosofen, die systeembouwers, zoals blijkt uit een halve eeuw 
aantekeningen waaruit het volgende beeld naar voren komt:3 

‘Wat heb je in je jeugd gedestilleerde, kille, brokkelige filosofische leerboeken gelezen 
waarin door de taalloosheid van de schrijvers elke filosofie op de andere begon te lijken. 
Je had niets hoeven lezen; aan het eind was je dezelfde als aan het begin. Je struikelde 
nooit en las harteloos verder. Het was alsof je God de hand had gereikt, vriendelijk, meer 
was het niet. Later echter sloegen de presocraten in: niet veel namen, maar alle als 
dolken. (EC-W, V, 445) De diepzinnigste gedachten van de filosofen hebben iets van een 
goocheltruc: veel verdwijnt om te zorgen dat er plotseling iets in de hand is (EC-W, IV, 
373) en men hoeft niet ieder woord van een filosoof te kennen om te weten wat je in hem 
tegenstaat; het is belangrijk om tijdig zijn web te onderscheiden en zich daaraan te 
onttrekken voordat men het stukscheurt. (EC-W, IV, 436) Een filosoof zou iemand moeten 
zijn voor wie mensen even belangrijk blijven als gedachten (EC-W, IV, 309) maar de 
meeste filosofen hebben een te geringe voorstelling van de variabiliteit van menselijke 

                                                 
1 Vliegenpijn, p. 44; EC-W, V, 50. 
2 In het navolgende zal ‘schrijver’ (eigenlijk: Schriftsteller) worden gebruikt voor ‘Dichter’, omdat dit in onze 
taal een ruimere betekenis heeft dan ‘dichter’, zoals ‘Dichter’ ruimer is dan ‘Schriftsteller’. 
3 Vrijwel letterlijk teksten samengetrokken uit Wat de mens betreft, Het geheime hart van het uurwerk, 
Vliegenpijn en Slotsom. 
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zeden en mogelijkheden. (EC-W, IV, 55) Wat aan filosofen het meeste afstoot is het 
ontladingsproces van hun denken: hoe veelvuldiger en gewiekster zij hun 
grondbegrippen gebruiken, des te minder er van de wereld om hen heen overblijft. (EC-
W, IV, 170) Hij kan met filosofen die in zichzelf uitgewerkt zijn niets beginnen – 
filosofen die levenspunten in hem of anderen pijnlijk raken, die heeft hij nodig (EC-W, V, 
87) en het naakte van de filosofie heeft aantrekkingskracht, maar waartoe dan zoveel 
logica – al die omhullingen enkel om omlaag te trekken. (EC-W, V, 391) Met welke 
filosofie men zich ook bezighoudt, in wezen komt het altijd op hetzelfde neer: een 
uitlichten van enkele getelde woorden, die zich met de sappen van alle andere hebben 
volgezogen, en hun meanderachtige voortzetting (EC-W, IV, 125), waarbij nog is op te 
merken dat filosofen onderling kinderen verwekken zonder te trouwen; hun 
familieverhoudingen zijn verdraaglijk omdat zij zich buiten iedere familie om afspelen. 
(EC-W, IV, 102) In de overvloed van elkaar tegensprekende gebeurtenissen maken de 
filosofen plaats voor elkaar (EC-W, IV, 71) en dan zijn er nog de onverantwoorde 
filosofen met wier hulp alles wordt verdedigd – maar hij wil harde filosofen, die niets 
door de vingers zien. Hij wil hun verachting, hun verwijten, hun hoon. Hij wil voelen dat 
ze zich voor hem schamen, maar zonder dat ze preken. (EC-W, V, 392) En tenslotte is het 
belangrijk de filosofen niet te beoordelen op grond van de vraag of ze juist nu gelijk 
hebben. (EC-W, V, 20)  
En als compacte denkoefeningen voor filosofen in spe: ‘Verkorting van de filosofen tot 
speelkaarten’ (EC-W, IV, 517); ‘Filosofen die alles ertussen weten’ (EC-W, V, 98); ‘Veel 
filosofen zijn des dichters dood’ (EC-W, V, 24) en ‘Hij heeft zich opgehangen aan de 
indelingen van zijn lievelingsfilosoof’ (EC-W, V, 34).      

 

Volgens de gangbare (filosofie)naslagwerken valt Canetti niet onder de categorie ‘filosoof’; 
hij wordt nergens als zodanig genoemd. Veel van die werken echter spelen graag leentjebuur 
bij elkaar, dus of deze unanieme opvatting terecht is? Het kan evengoed een tijdgebonden 
opvatting weerspiegelen. Hier volgt een pleidooi om Canetti wel degelijk (ook) als filosoof 
te zien, ook al staat hij daar zelf niet om te trappelen, indachtig zijn voorgaande teksten. 

Een ietwat romantische visie, vergelijkbaar met de eenzame dichter op het koude 
zolderkamertje (er zijn intussen genoeg welbekende politiek geëngageerde of voetbalwed-
strijden bezoekende filosofen) spreekt uit de filosoof-omschrijving van de evenals Canetti in 
Bulgarije geboren Georgi Schischkoff, in diens filosofisch woordenboek: ‘Een filosoof is 
een “vriend van de wijsheid”. Was het bij Herakleitos aanvankelijk een algemene betiteling 
voor de zoekende mens, later stond het voor een menstype dat naar uiteindelijk, alomvattend 
inzicht en waarheid streeft. De filosoof wordt als zodanig geboren en is niet aan bijzondere 
levensomstandigheden gebonden; zijn manier van verbondenheid met de wereld en zijn 
houding tegenover kennis komt in alle tijden en bij alle filosofisch begaafde volkeren voor. 
De filosoof onderscheidt zich van de kunstenaar doordat hij de verbeelding van het ware niet 
in tastbare symbolen en concrete scheppingen zoekt, maar in begrippen; hij onderscheidt 
zich van de religieuze mens doordat hij zijn waarheidszoeken niet bedrijft voor zijn persoon-
lijke heil, maar omwille van de waarheid zelf; hij beschouwt de zaken naar hun wezen; hij is 
geen eigenlijke wetenschapper omdat hij zijn inzichten niet alleen uit de bruikbaarheid van 
zijn methode en de overeenstemming met de ervaring afleidt, maar ook uit de persoonlijke 
kracht van de innerlijke zekerheid (vooropgesteld dat die kracht voorhanden is). En toch 
werken ook alle voor- en niet-filosofische manieren van het zich verhouden tot de wereld op 
de filosoof in; deze worden door hem opgenomen en bij het zoeken naar de waarheid mee 
benut. Men spreekt van dichter-filosofen, van religieuze denkers en van wetenschappelijke-
school filosofen. Een filosoof in de verheven betekenis is altijd een belangrijke persoon-
lijkheid. Omdat filosoferen een vragen naar de uiteindelijke, naar de laatste zin is, verlangen 
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wij met recht van een filosoof een eenheid van leer en leven: in zijn leven zou zich zijn 
filosofie moeten weerspiegelen.4 Kenmerkend voor de filosoof is zijn behoefte zich van de 
mensen en gebeurtenissen te distantiëren; hij heeft een bepaalde, bevrijdende afstand tot de 
zaken nodig om deze goed in beeld te kunnen brengen.5 Uit deze premisse van ieder 
filosoferen komt de zogenaamde wereldvreemdheid van de filosoof voort’.6 

Canetti werd ooit ‘de kluizenaar van Hampstead’ genoemd. Om hem ‘ook’ als 
filosoof te zien, als dichter-filosoof, kan strikt genomen niet volgens Schopenhauers 
opvattingen over de filosoof, waarop hier de uitgangspunten – naast het bovenstaande – 
gebaseerd zijn.7 Arthur Schopenhauer (1788-1860) is misschien wel de meest leesbare en 
meest overtuigde filosoof, naast Nietzsche,8 en in zijn visie is een filosoof met heel zijn 
wezen filosoof, óf hij is iets anders. De combinatie dichter/filosoof bijvoorbeeld (wat Canetti 
kan zijn) levert in zijn optiek geen ware filosoof op, hoogstens een door hem zo verfoeide 
kathederfilosoof of universiteitsprofessor. Dat zijn, aldus Schopenhauer, hooguit verdien-
stelijke nabauwers – zij zullen nooit grote, geniale filosofen zijn. De enige uitzondering 
hierop is de door hem zo vereerde Kant die zowel hoogleraar als geniaal denker was. Hegel 
wordt door Schopenhauer in alle toonaarden weggezuiverd en ook Fichte en Schelling 
kunnen in zijn ogen nauwelijks iets goed doen; allemaal schijnwetenschappers. Dit heeft 
uiteraard ook van doen met zijn overtuiging dat werken van verschillende schrijvers wél 
zonder probleem naast elkaar kunnen bestaan en gewaardeerd worden, ‘terwijl elk filoso-
fisch systeem, net ter wereld gekomen, al op de ondergang van al zijn broeders bedacht is, 
zoals een Aziatische sultan bij de aantreding van zijn regering’.9 Want net zoals er in een 
bijenkorf maar één koningin kan zijn, zo kan er maar één filosofie aan de orde zijn. Door 
deze wezenlijk polemische natuur, dit bellum omnium contra omnes van de filosofische 

                                                 
4 Een filosoof, Max Scheler, die niet bepaald volgens zijn eigen leer leefde, verdedigde zich ooit met de 
opmerking: ‘De wegwijzer hoeft toch niet daarheen te gaan, waarnaar hij wijst?’ 
5 Voor mensen die Canetti goed kende, gold dit nauwelijks. Voor ‘de mens’ in zijn werk echter wel. Canetti’s 
joodse achtergrond (hij schreef overigens verbazend weinig over de holocaust) en zijn exil-bestaan alsook zijn 
wetenschaps- en geschiedopvattingen kenmerken hem in zekere zin als een Außenseiter, een buitenstaander; 
afstand tot het systeem schept afstand in denken. ‘Der rabiate Aussenseiter’ heet hij zelfs in de Neue Zürcher 
Zeitung (17 maart 2005) naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling over hem. Sociologen 
onderscheiden, al dan niet sociometrisch in kaart gebracht, Außenseiter voor de (collectieve) actoren in 
meerdere vormen, waarbij vooral de zelfgekozen elementen op Canetti van toepassing lijken: - de niet-
vaklieden of oningewijden, - degenen die buiten maatschappelijke groeperingen staan, - degenen die door 
andere groepen zijn buitengesloten, - de door een groep als onsympathiek geclassificeerden en daarmee 
psychologisch gestigmatiseerden, - degenen die zichzelf beschouwen als succesvol en volkomen gevestigd, - 
degenen die niet zelden op uitsluiting reageren met zelfuitsluiting. Außenseiter kunnen een functie als 
bliksemafleider of zondebok hebben, zoals onder meer René Girard nader uitwerkt (zie het verwandlung-
hoofdstuk). Howard Becker schreef over Outsiders (1963), Hans Mayer over Außenseiter (1975). 
6 Wiskundige/filosoof (Nova Zagora 1912-Wasserburg am Inn 1991). ‘Philosoph’, in: (Schmidt)/Schischkoff, 
Philosophisches Wörterbuch (KTA 13, Kröner, Stuttgart  22. Aufl. 1991), pp. 557-558, eigen vertaling. 
7 Het is naar mijn idee geen anachronisme om filosofie-opvattingen van een negentiende-eeuwer toe te passen 
op een twintigste-eeuwer. Als de uitgangspunten van Schopenhauer juist zijn, zijn deze in principe universeel 
en voor alle tijden geldig. 
8 Een en ander van navolgende is gebaseerd op: Arthur Schopenhauer Werke in fünf Banden (Hgb. L. 
Lütkehaus) & Beibuch (Lütkehaus & M. Bodmer), Haffmans, Zürich, Neuausgabe 1994. Dl. I & II bestaan uit 
Die Welt als Wille und Vorstellung, waarvan in 1997 een tweedelige vertaling van Hans Driessen verscheen bij 
de Wereldbibliotheek, Amsterdam. Van dezelfde vertaler verscheen in 2002 bij dezelfde uitgever de vertaling 
van dl. IV & V: Parerga en paralipomena. En in 2009 de selectie: De waarheid is niet altijd welkom. Over 
filosofie. Hierin op p. 9: ‘Filosofieprofessoren echter houden hun persoonlijk nut en voordeel in het oog en wat 
daaraan bijdraagt; daar ligt hun ernst. Daarom zien ze zoveel duidelijke dingen niet eens; sterker nog: ze 
denken nooit ofte nimmer na, zelfs niet over de problemen van de filosofie’. Waarvan akte. 
9 ‘während jedes philosophische System, kaum zur Welt gekommen, schon auf den Untergang aller seiner 
Brüder bedacht ist, gleich einem Asiatischen Sultan bei seinem Regierungsantritt’. (Werke, V, 11) 
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systemen, is het oneindig veel moeilijker om als filosoof gezag (betekenis) te verwerven dan 
als dichter of schrijver, aldus Schopenhauer. Volgens deze opvatting is Canetti echter zeker 
wel een filosoof te noemen. Hij is nooit als docent opgetreden, besteedde al zijn tijd aan 
denk- en schrijfwerk,10 en feitelijk gaat hij nog een stap verder dan polemiseren: hij ver-
zwijgt eenvoudigweg eventuele tegenstanders, tenminste in M&M.11 Zo schept hij ruim baan 
voor zijn eigen ideeën, zijn eigen filosofie. Is hij daarmee dan een filosoof? Wel in de ruime 
opvatting die Schopenhauer hiervoor hanteert. In het hoofdstuk ‘Selbstdenken’ schrijft hij:  

‘Werkelijke waarde heeft alleen datgene wat iemand in de eerste plaats alleen 
voor zichzelf heeft gedacht. Men kan de denkers namelijk indelen in degenen 
die in de eerste plaats voor zichzelf denken, en degenen die meteen voor 
anderen denken. De eerstgenoemden zijn de echte, de zelfstandige denkers in 
de dubbele betekenis van het woord: zij zijn de ware filosofen. Want alleen zij 
nemen de zaak serieus. Bovendien is het denken hun lust en hun leven. De  

Schopenhauer anderen zijn de sofisten: zij willen schijnen, en zoeken hun geluk in wat ze 
hopen dat het hun bij anderen oplevert; hierin bestaat hun ernst. Tot welk van beide klassen 
iemand  behoort blijkt al spoedig uit zijn hele doen en laten. Lichtenberg is een voorbeeld 
van het eerste soort; [J.G.] Herder [1744-1803] hoort eerder bij het tweede’.12  

Als Lichtenberg13 – die humoristischer is dan Canetti, met name natuurlijk in zijn 
Sudelbücher, en met wie hij soms vergeleken wordt – zelfdenker en dus filosoof kan worden 
genoemd, dan past dat etiket zeker ook op Canetti. Dat wat critici zijn eigengereidheid of 
stelligheid noemen is hetzelfde als wat Canetti zijn ‘eigen denken’ noemt en wat hem tot 
filosoof maakt. Een filosoof die tevens voor irritatie kan zorgen, maar daardoor ontstaat ook 

                                                 
10 Waar Canetti tot de jaren zestig van leefde, is niet zo duidelijk. Bij zijn vlucht naar Londen in 1939 zou hij 
alleen enkele kisten boeken meegenomen hebben. Enig schrijf-, les- en vertaalwerk van zijn vrouw Veza 
leverde een miniem inkomen op voor beider levensonderhoud. Er lijkt nauwelijks iets gered te zijn van 
Canetti’s ‘familiekapitaal’. ‘Over geld spreken, dat doe je niet’, dat spreekt wel uit de autobiografie en de 
Aantekeningen. Uit Hanuscheks Canetti-biografie blijkt dat hij bijdragen van emigratiefondsen ontving – en 
van mecenassen. Maar van dat geld kocht hij dan vooral boeken. Hoe het in totaal zit, is vooralsnog – ook 
biograaf Hanuschek – niet duidelijk. 
11 Bovendien is het volgens de openingszinnen van Schopenhauers Kritik der Kantischen Philosophie (I, 531) 
‘viel leichter in dem Werke eines groszen Geistes die Fehler und Irrthümer nachzuweisen, als von dem Werthe 
desselben eine deutliche und vollständige Entwicklung zu geben’. In het een noch het ander was Canetti 
kennelijk geïnteresseerd; alleen op Freud is in M&M kritiek te vinden, zonder dat hij overigens met name of in 
de bibliografie genoemd wordt. Er is sprake van een ‘Weense zenuwarts’ in de wanen van Schreber en over het 
geval Schreber zegt Canetti: ‘Als anderen [onder anderen Freud dus], die hetzelfde onderzoeken, misschien tot 
andere conclusies komen, kan dat als een bewijs gelden voor de rijkdom van deze ‘memoires’.’ (M&M, 493) 
(EC-W, III, 516). Later, in ‘Macht en overleven’ (1962), zegt Canetti hierover wat specifieker: ‘Men zou 
evenwel moeten afzien van een publikatie die Freud in 1911 over Schreber het licht deed zien. Deze behoort 
niet tot Freuds meest geslaagde werkstukken. Het doet denken aan een eerste, aftastende poging, en men heeft 
de indruk dat Freud zich van de tekortkomingen ervan bewust was. Hij heeft maar op een klein gedeelte van het 
materiaal teruggegrepen, en zelden zat hij er bij een interpretatie zo ver naast. Men kan zich daarvan alleen 
overtuigen wanneer men de ‘memoires’ werkelijk kent’. (Het geweten in woorden, p. 40-41) (EC-W, VI, 126). 
12 ‘Dabei aber hat doch nur Das wahren Werth, was Einer zunächst FÜR SICH SELBST gedacht hat. Man kann 
nämlich die Denker eintheilen in solche, die zunächst FÜR SICH, und solche, die sogleich FÜR ANDERE denken. 
Jene sind die ächten, sind die SELBSTDENKER, im zwiefachen Sinne des Worts: sie sind die eigentlichen 
PHILOSOPHEN. Denn ihnen allein ist es Ernst mit der Sache. Auch besteht der Genusz und das Glück ihres 
Daseyns eben im Denken. Die andern sind die SOPHISTEN: sie wollen SCHEINEN, und suchen ihr Glück in Dem, 
was sie dadurch von Andern zu erlangen hoffen: hierin liegt ihr Ernst. Welcher von beiden Klassen Einer 
angehöre, läszt sich bald merken, an seiner ganzen Art und Weise. LICHTENBERG ist ein Muster der ersten Art: 
HERDER gehört schon der zweiten an’. P&P II (Lütkehaus, Haffmans), V, p. 443 / Arthur Schopenhauer, Parer-
ga en paralipomena [P&P], dl. 2, (Wereldbibliotheek, Amsterdam 2002; vert. Hans Driessen), p. 559-560. 
13 ‘Ich habe während der Arbeit an Masse und Macht eigentlich am häufigsten Lichtenberg gelesen, den ich für 
den klarsten deutschen Prosaisten halte’, zegt Canetti in 1967 tegen Heinz-Klaus Metzger (EC-W, X, 177). 
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de parel in de oester. Bovendien is op Canetti van toepassing, in Schopenhauers woorden: 
‘intussen zijn niet autoriteiten maar grondslagen/argumenten de wapens van de filosofen’.14 

Er zijn (uiteraard, gezien Schopenhauers ontzag voor Kant) Kantiaanse trekken in 
zijn opstelling te vinden: ‘onbekommerd om de gevolgen, alleen de gronden proeven en niet 
eerst vragen, of een erkende waarheid met het systeem van onze overige overtuigingen in 
overeenstemming is of niet, – dit is het, wat Kant al aanbeveelt’.15  

De socio-filosofische strekking van MuM wordt feitelijk bevestigd met de uitlating: 
‘Het inzicht in de strenge noodzakelijkheid van de menselijke handelingen is de grenslinie, 
die de filosofische hoofden van de anderen scheidt’.16 Determinisme dus? Wel voor zover de 
auteur, de filosoof erkent dat veel menselijke handelingen oeroude biologische wortels 
hebben, die worden beïnvloed en beperkt door de sociologische omstandigheden van het 
moment.17 Dat zijn ook de impliciete uitgangspunten van MuM, waarin eerder nog het accent 
ligt op de wortels dan op de omstandigheden. Met andere woorden: de constanten zijn 
sterker aanwezig dan de variabelen. Is dit nu contradictoir aan een ander adagium van 
Schopenhauer?: ‘De filosofie [en dus de filosoof] kan nooit meer doen dan dat wat gegeven 
is te duiden en te verklaren, nooit meer dan het wezen van de wereld dat zich in concreto – 
dat wil zeggen als gevoel – op een begrijpelijke wijze aan ons openbaart, in duidelijke, 
abstracte kennis van de rede te vertalen, maar dat dan ook in elk mogelijk opzicht en vanuit 
elk mogelijk gezichtspunt’.18 Dit is, voor wat betreft Canetti, zeker niet strijdig met het 
voorgaande. Uit de concrete observatie van het voor de hand liggende, waarop hij steeds 
zo’n nadruk legt (vooral in de essays en in de Aantekeningen), zijn tenslotte via inductie de 
nodige wetmatigheden af te leiden (vooral in MuM) die de verklarende filosofische 
onderstroom vorm geven. Daarmee ‘is de filosofie het meest algemene weten, waarvan de 
hoofdprincipes geen afleidingen kunnen zijn uit een ander, nog algemener principe’.19 Dat 
slaat onder andere op de overlevingswetten in MuM, of op ‘de biologische organen van de 
macht’, of op de vier kenmerken van de massa (groei, gelijkheid, dichtheid en richting).    

In het hoofdstuk ‘Ueber Philosophie und ihre Methode’ (Werke, V, 9-26) uit Parerga 
und Paralipomena kaart Schopenhauer nog eens het onderscheid aan tussen ‘Dichter und 
Philosooph’. Om te filosoferen zijn twee vereisten noodzakelijk: dat men geen vragen 
achterwege laat en dat men zich alles wat vanzelf spreekt duidelijk bewust wordt en het als 
probleem opvat. Daarnaast moet de filosoof zich moedig concentreren op dat willen kennen 
van de wereld en zijn eigen bewustzijn. Dat werkelijk alle kwesties – zo dat al mogelijk zou 
zijn – in Canetti’s werk worden gesteld, kan niemand volhouden. Wel worden veel 
                                                 
14 ‘inzwischen sind nicht Autoritäten, sondern Gründe die Waffe des Philosophen’ (in Freiheit des Willens, in 
Werke, III,  446). Vergelijk ook:  ‘Je schrijft in je laatste brief dat ik een groot filosoof ben. Zeker, dat ben ik, en 
toch wil ik dat van jou niet horen. Noem me een waarheids-zoeker en ik zal tevreden zijn’, schreef Ludwig 
Wittgenstein in 1934 aan zijn zuster Helene. 
15 ‘Unbekümmert um die Folgen, allein die Gründe prüfen und nicht erst fragen, ob eine erkannte Wahrheit 
auch mit dem System unserer übrigen Ueberzeugungen in Einklang stehe oder nicht, – dies ist es, was schon 
Kant empfiehlt’. (Schopenhauer, Werke, III, 446). 
16 ‘Die Einsicht in die strenge Nothwendigkeit der menschlichen Handlungen ist die Gränzlinie, welche die 
philosophischen Köpfe von den andern scheidet.’ (Schopenhauer, Werke III, 539).  
17 Een willekeurig voorbeeld: vreemdelingen willen verdrijven is een oeroud groepsgedrag; vreemdelingen in 
de groep opnemen is gedrag dat wordt bepaald door socio-economische, juridische en humanitaire 
overwegingen. 
18 ‘Die Philosophie kann nirgends mehr thun, als das Vorhandene deuten und erklären, das Wesen der Welt, 
welches in concreto, d.h. als Gefühl, Jedem verständlich sich ausspricht, zur deutlichen, abstrakten Erkenntniss 
der Vernunft bringen, Dieses aber in jeder möglichen Beziehung und von jedem Gesichtspunkt aus.’ (Werke I,  
358) / Arthur Schopenhauer, De wereld als wil en voorstelling [WWV], dl. 1 (Wereldbibliotheek, Amsterdam 
1997; vert. Hans Driessen), p. 406. 
19 ‘ist die Philosophie das allgemeinste Wissen, dessen Hauptsatze also nicht Folgerungen aus einem anderen, 
noch allgemeineren, seyn können’. (Werke, I, 130). Schopenhauer, WWV,  I, p. 164.  
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fundamentele vragen opgeworpen (al is het vaak in cryptische vorm), waarbij juist de voor-
de-hand-liggende onderwerpen een grote rol spelen. Canetti is zo, conform Schopenhauers 
uitgangspunt, een problematiserende open mind, die zich niet door andere zaken heeft laten 
verlokken. De suggestie van Nietzsche, nooit te beroerd voor een stevige paradox, dat de wil 
tot waarheid een verborgen wil naar de dood zou kunnen zijn20 lijkt in dit verband niet op te 
gaan voor Canetti, al speelt de dood nog zo’n grote rol in zijn oeuvre. Wellicht dat de 
stelling Freudiaans toepasbaar is, maar filosofisch? 

De schrijver, en dat is Canetti natuurlijk ook, of eigenlijk op de eerste plaats, brengt 
volgens Schopenhauer beelden van het leven voort; menselijke karakters en situaties die uit 
de fantasie voortspruiten. Hij zet dat alles in beweging en laat aan eenieder over, bij deze 
beelden zo ver door te denken als zijn geesteskracht reikt. Een omschrijving die aardig past 
bij Die Blendung, het toneel en eventueel bij Der Ohrenzeuge (dat soms aan Spreuken uit het 
Oude Testament doet denken). De filosoof daarentegen brengt niet, aldus wederom Schopen-
hauer, het leven zelf, maar de afgeronde, door hem daaruit geabstraheerde gedachten, en eist 
nu, dat zijn lezers even zo ver doordenken als hijzelf. Daardoor wordt zijn publiek erg 
klein.21 ‘De dichter is dus te vergelijken met iemand die bloemen aan de man brengt, de 
filosoof met iemand die er de kwintessens van aanbiedt’.22 Tenslotte, en ter afronding: 
Canetti de religie-worstelaar kan in Schopenhauers ‘Rationalismus’-paragraaf (Werke, V, 
342-3) nog enige troost of verklaring gevonden hebben. Daarin stelt Schopenhauer namelijk 
dat de onversluierde, droge, letterlijke waarheid alleen in de filosofie wordt nagestreefd; de 
religie kent maar één waarheid, een indirecte, symbolische, allegorische waarheid. Het 
christendom is een allegorie die een ware gedachte afbeeldt; maar de allegorie op zich is niet 
de waarheid, het ware. Het is de vergissing van zowel de supranaturalisten23 als de 
rationalisten om daar wel vanuit te gaan. De eersten willen de allegorie op zich als waar 
aannemen; de tweeden willen haar anders uitleggen en modelleren, tot zij, volgens hun 
maatstaven, op zich waar zou kunnen zijn. Wie een rationalist wil zijn, moet een filosoof zijn 
en zich als zodanig van elke autoriteit emanciperen, voorwaarts gaan en voor niets achter-
blijven. Wil men echter een theoloog zijn, dan moet men ook consequent zijn en het 
fundament van de autoriteit niet verlaten, ook niet als dit gebiedt het onbegrijpelijke te 
geloven. Men kan geen twee heren dienen: dus óf de rede/het verstand óf de Schrift. Óf 
geloven, óf filosoferen! Waarvoor men kiest, dient men helemaal te zijn. 

Zoals Canetti in feite pro domo spreekt als hij het heeft over de eisen waaraan de 
schrijver moet voldoen, zo geldt dit voor Schopenhauer wanneer die de rol van de filosoof 
bespreekt. Daarin oppert hij zaken die ook voor Canetti blijken te gelden, zoals diens 
zoektocht naar bronnen en verklaringen zonder zich door derden, andere theoretici, te laten 
leiden of beïnvloeden: ‘Noch onze kennis, noch ons inzicht wordt ooit noemenswaardig 
vergroot door het vergelijken en bediscussiëren van wat anderen gezegd hebben, want dat is 
nooit méér dan water van het ene vat in het andere gieten. Alleen door eigen beschouwing 
van de dingen kunnen inzicht en kennis werkelijk worden verrijkt, want alleen zij is de  
steeds parate, nabijgelegen, levende bron’.24  

                                                 
20 In Die fröhliche Wissenschaft: ‘“Wille zur Wahrheit” – das könnte ein versteckter Wille zum Tode sein.’ 
(Nietzsche, Werke, II, 208).  
21 Het lezerspubliek van Canetti’s autobiografie (met name van deel één) is beduidend groter dan dat van MuM. 
22 ‘Der Dichter ist danach Dem zu vergleichen, der die Blumen, der Philosoph Dem, der die Quintessenz 
derselben bringt’. (Schopenhauer, Werke, V, 11), Schopenhauer, P&P, dl. 2, p. 11. 
23 Denkrichting die boven de natuur uitgaande, bovennatuurlijke, zelfs bovenverstandelijke realiteiten aan-
neemt, die slechts krachtens een bijzondere functie van de geest (geloof, voorgevoel of vermoeden, het geeste-
lijk zien, extase) of een boven ons begrip verheven bron van kennis en inzicht, de openbaring, kenbaar zou zijn. 
24 Schopenhauer Werke, V, p. 14: ‘Weder unsere Kenntnisse, noch unsere Einsichten werden jemals durch 
Vergleichen und Diskutiren des von Andern Gesagten sonderlich vermehrt werden: denn das ist immer nur, wie 
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Als we nu een filosoof zien als een zoeker naar waarheid,25 die daarbij niet afgaat op 
autoriteiten maar op eigen waarneming, rationaliteit, logica en argumenten, steeds tot het 
einde wil doordenken en zich niet aan andere zaken wijdt, het voorhandene wil duiden en 
verklaren en tegelijk algemeen geldende uitspraken wil doen, dan hebben we belangrijke 
trekken van Schopenhauers (zelf)beeld van de filosoof samengevat. Bovendien zegt hij 
glashelder: ‘De filosofie heeft de eigenaardigheid dat ze helemaal niets als bekend voorop-
stelt: alles is haar even vreemd en problematisch’.26 Ergo: welkom, Elias Canetti, in de orde 
der filosofen. 

Als nu, met de postume goedkeuring van Schopenhauer, Canetti (onder meer) als 
filosoof kan worden gekenschetst, waaruit bestaat dan zijn ‘leer’? Uiteraard niet in de 
betekenis van een systeem, maar van een naar zichzelf verwijzende reeks opvattingen die 
zijn kijk op leven – en dood – weerspiegelt. In januari 1954 schreef Canetti aan zijn aan-
vankelijk beoogde uitgever Willy Weismann: ‘(…) sinds mijn terugkeer naar London [na 
Marrakesch] heb ik me uitsluitend en zeer intensief opnieuw met het doorwerken van de  
“Proeve over massa en macht” beziggehouden. (…) Ik ben na veel en heel nauwgezette 
overwegingen tot het inzicht gekomen, dat ik het boek in deze vorm niet kan uitbrengen. Ik 
wil een graad van helderheid bereiken, die geen enkel misverstand toelaat, en dat is bij 
gedachtegangen die volledig nieuw zijn, beslist niet gemakkelijk. Ik zal dus het manuscript 
nog gedurende dit hele jaar 1954 vast moeten houden. Er zijn enkele nieuwe en moeilijke 
hoofdstukken te schrijven ter vervanging van andere. Alleen wie de ongehoorde veel-
soortigheid van het materiaal kent, kan begrijpen, hoe moeilijk dat is en hoeveel nieuw  
werk het geeft’.27  

Die, moeizaam ontstane, leer cirkelt om enkele woorden, enkele begrippen die uit-
eindelijk nauw met elkaar verweven blijken te zijn: massa, macht, dood, verwandlung. En in 
het verlengde of als afgeleide daarvan: overleven, bevel en paranoia.28 In 1972 noteerde 
Canetti in enkele eenvoudige zinnen in wezen een samenvatting van het centrum van zijn 
denken. Elke zin zou eindeloos uitgebreid en toegelicht kunnen worden, maar zoals het er nu 
in alle soberheid staat, geeft het een heldere toegang tot dat centrum: ‘Uit de poging van 
enkelen om de dood van zich af te wenden, is de monsterachtige structuur van de macht 
ontstaan. Ontelbare doden waren de tol voor het voortleven van de enkeling. De verwarring 
die daaruit ontstond, heet geschiedenis. Hier zou de ware Verlichting moeten beginnen die 
voor het recht van iedere enkeling op voortleven de grondslag legt’.29  

                                                                                                                                                     
wenn man Wasser aus einem Gefäß in ein anderes giesst. Nur durch eigene Betrachtung der Dinge selbst kann 
Einsicht und Kenntniß wirklich bereichert werden: denn sie allein ist die stets bereite und stets nahe liegende 
lebendige Quelle’. Arthur Schopenhauer, De waarheid is niet altijd welkom. Over filosofie (Wereldbibliotheek, 
Amsterdam 2009; vert. Hans Driessen, uit Parerga en Paralipomena), p. 16.  
25 Niet naar De waarheid, want dat suggereert één waarheid en is daarmee van theologische oorsprong (zoals 
Schopenhauer hierboven ook bevestigt). 
26 ‘Die PHILOSOPHIE hat das Eigene, daß sie gar nichts als bekannt voraussetzt, sondern Alles ihr in gleichem 
Maaße fremd und ein Problem ist.’ Werke, I, p. 130 / Schopenhauer, WWV, I, p. 163. 
27 ‘(...) seit meiner Rückkehr nach London habe ich mich ausschließlich und sehr intensiv mit einer erneuerten 
Durcharbeitung des “Versuchs über Masse und Macht” beschäftigt. (...) Ich bin nach vielen und sehr 
gewissenhaften Űberlegungen zu dem Ergebnis gekommen, daß ich das Buch in dieser Form nicht 
herausbringen kann. Ich will einen Grad von Klarheit erreichen, der keinerlei Miszverständnisse zuläßzt, und 
das ist bei Gedankengangen, die völlig neu sind, durchaus nicht leicht. Ich werde also das Manuskript noch 
während dieses ganzen Jahres 1954 zurückbehalten müssen. Es sind einzige neue und schwierige Kapitel zu 
schreiben und für andere einzusetzen. Nur wer die ungeheuere Vielschichtigkeit des Materials kennt, kann 
begreifen, wie schwierig das ist und wieviel neue Arbeit es erfordert.’ (mijn curs.) Marbacher Magazin, 
33/1985, p. 44. 
28 Wat tegenstrijdig lijkt met Canetti’s kritische opmerkingen over ‘filosofen die zich concentreren op een enkel 
woord’; de steekwoorden zijn het resultaat van zijn werk, niet het uitgangspunt. 
29 Mens (1972), p. 354; EC-W, IV, 366. 
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Zoals elke compacte samenvatting met een sneer kan worden afgedaan, zo zou ook 
dit kunnen worden gebagatelliseerd als een anarchistische oprisping. Wie echter de uitgangs-
punten in alle consequenties doordenkt – en daaruit bestaat tenslotte een groot deel van 
Canetti’s oeuvre – zal anomalieën als alledaagsheden gaan zien, en andersom. Ofwel, in zijn 
eigen woorden: ‘Het onbegrijpelijke dat een ieder aanvaardt als kon het een geheime 
rechtvaardiging bevatten’ en: ‘Het ongewone niet overschatten. Het gewone van stekels 
voorzien.’30 De gedetailleerde analyses in MuM en de vele verrassende invalshoeken in de 
Aantekeningen maken duidelijk dat een dergelijke (fenomenologische, existentialistische) 
aanpak vruchtbaar en verhelderend kan zijn – en wellicht voor een Canettiaanse 
‘Umwertung’ zou kunnen zorgen. Dat naar zijn lucide inzicht ‘het bewijs het erf-ongeluk 
van het denken is’31 kan als een fundamentele aanval op westers rationalisme worden 
beschouwd. Maar ook als een pleidooi voor een even fundamentele erkenning van bijvoor-
beeld de mythe, het echte vrije denken en de fictie.32 En ten slotte zijn zelfomschreven 
onderscheid: ‘Ook de grote filosoof wordt gemaakt door de overdrijving, maar zij heeft bij 
hem een zeer dichtgeweven gewaad van verstandelijkheid nodig. De dichter zet haar naakt 
en glanzend neer’.33 
 

In de hierboven geciteerde notitie uit 1972 is sprake van ‘de ware Verlichting’. Nu is Canetti 
zeker geen politiek denker of politiek filosoof te noemen, daarvoor is zijn werk te reflec-
terend en te weinig systeembouwend of politiek angehaucht. Daar staat tegenover dat hij wel 
als een voorlopig ‘eindpunt’ van een politiek-theoretische ontwikkeling kan worden gezien. 
Vóór de Franse Revolutie – waaraan de Verlichting een stevige bijdrage leverde – zijn de 
denkers over mens en samenleving (Hobbes, Locke, Spinoza) vooral gefixeerd op het belang 
van de samenleving en pas daarna op de rol en het belang van het individu daarin. Na die 
Revolutie34 en de bijbehorende ‘Droits de l’homme et du citoyen’ en zeker na de ‘Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens’ uit 1948 is de volgorde omgekeerd (althans in 
theorie en voornamelijk in het Westen): eerst het belang van het individu en vervolgens – 
maar uiteraard in nauwe samenhang daarmee – de rol van de samenleving. Dat dit na twee 
eeuwen ‘individuele vrijheid’ in 1997 leiddde tot een ‘Universele Verklaring van de Plichten 
van de Mens’ (Schmidt, Gonzalez, Callaghan, Giscard d’Estaing, Peres e.a.) zegt iets over 
het vastlopen van idealen en het probleem van de vrijheid, waarmee individuen en samen-
levingen geconfronteerd worden.35 Overigens lijkt dit initiatief een stille dood gestorven. Het 
– historisch verschoven – accent op (de waarde van) het individu wordt door Canetti, niet 
alleen in de geciteerde notities maar in al zijn aantekeningen daarover, tot het absolute door-
getrokken. Het is het ultieme humanisme, dat echter niet antropomorf hoeft te zijn; het is zijn 
heilige wet van het (laten) leven.36 
 

                                                 
30 Resp. Mens (1967), p. 292; EC-W, IV, 301, en Mens (1971), p. 337; EC-W, IV, 349. 
31 Mens (1942), p. 16; EC-W, IV, 16. 
32 Dat bv. oosterse en westerse geneeswijzen zelden gebruik maken van elkaars inzichten, spreekt boekdelen. 
33 Vliegenpijn, p. 12; EC-W, V, 16. Overigens wordt Canetti op de achterflap van Liebhaber ohne Adresse 
(Briefwisseling 1942-1992 met Marie-Louise von Motesiczky) uit 2011 getypeerd als ‘Autor und Philosoph’.  
34 In die tijd valt ook, zoals eerder opgemerkt, de scheiding in het denken over – en het doen van – de massa’s. 
35 Het vrij zijn van een uiterlijke dwang (handelingsvrijheid) heeft successievelijk plaats gemaakt voor een 
innerlijke drang tot zelfbestemming (wilsvrijheid). Voor individu noch samenleving een eenvoudige opgave: 
denk bijvoorbeeld aan Sartres mens die is ‘gedoemd tot vrijheid’, Veits ‘vlucht voor de vrijheid’ en Fromms 
‘angst voor de vrijheid’. 
36 ‘Mijn “stijfkoppigheid” bestaat erin dat ik geen leven, geen enkel, kan prijsgeven, ieder leven is voor mij 
heilig’. (Geheime hart (1983) p. 141; EC-W, IV, 499). Vervolg: ‘Dat heeft echter met de verdienste van een 
leven niets te maken, niet met de glorie, niet met het aanzien dat iemand wellicht heeft verworven. De opvat-
ting, volgens welke lagere zielen alleen als voedsel voor een hogere zouden moeten dienen, lijkt mij infaam’.  
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Fenomenologie  
 
De onuitgesproken fenomenologische opzet van M&M springt in het oog. Daarom lijkt het 
zinnig wat nader op de vele vormen en betekenissen van deze leer in te gaan en de conse-
quenties van die denk- en werkwijze te bespreken.37 

In de natuurwetenschap wordt met fenomenologie al sinds lang de beschrijvende fase 
van een onderzoek bedoeld, voorafgaand aan de eigenlijke verklaring. In de cultuurweten-
schap liggen de accenten anders en is fenomenologie uitgegroeid tot een sterk diffuus begrip. 

Fenomenologie, de ‘leer der fenomenen, der verschijnselen’ (het woord werd in de 
achttiende eeuw gemunt door J.H. Lambert, afgeleid van het Griekse phaenomenon) is te 
onderscheiden in een filosofische premisse (‘filosofie van het wezen’) en – later – in een 
methode, welke min of meer uit die premisse voortvloeit. 

Vanaf de achttiende eeuw zijn er verschillende filosofisch-fenomenologische opvat-
tingen te ontwaren. Varianten daarvan, die het zuiver theoretische aspect benadrukken, gaan 
ook wel onder de term fenomenalisme door het leven. Uit de antieke leer zijn de begrippen 
‘phainomenon’ en ‘noumenon’ bekend voor respectievelijk het zintuiglijk waarneembare 
ding en het verstandelijk verschijnsel (dus dat wat alleen door het verstand kan worden 
waargenomen). De eerste die het fenomenologie-begrip in de nieuwe tijd hanteert is 
Immanuel Kant (1724-1804). Weliswaar niet in zijn drie grote Kritieken, maar in het werk 
dat tussen de eerste en de tweede druk van de Kritik der reinen Vernunft verschijnt: 
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft uit 1786. Deze metafysica der natuur 
wil bemiddelen tussen de algemene grondregels van het zuivere verstand en de bijzondere 
ervaringswetenschappelijke wetten van de natuurkunde. De categorieën-indeling volgend 
(grootte, kwaliteit, relatie, modaliteit), ontvouwt Kant de nadere bepaling van de idee van de 
materie als dat van het beweegbare, in vier disciplines: de foronomie (bewegingsleer), de 
dynamiek, de mechaniek en de fenomenologie. 

Zo bezigt Kant de term aanvankelijk voor de leer van de empirische verschijnselen, 
in tegenstelling tot de leer van het Ding an sich. Hegel (1770-1831) daarentegen gebruikt het 
voor de metafysische voorstelling van het bewustzijn in zijn dialectische opwaartse 
beweging van de zinnelijke naïviteit – door zelfbewustzijn, zedelijkheid, kunst, religie, 
wetenschap, filosofie –, tot het absolute weten. Anders gezegd: ‘Pedagogisch gezien is de 
Fenomenologie van de geest [1807] dus de ladder, die het individuele bewustzijn wordt 
aangereikt om zich aan de hand van de ontwikkelingsgang van de algemene geest via zijn 
noodzakelijke stadia tot de hoogste vorm, tot het absolute weten, tot de filosofie te laten 
opgaan’.38 Zijn de opvattingen van Kant en Hegel als fenomenalisme te kenschetsen, met 
Franz Brentano (1838-1917) en zijn school doet de fenomenologie haar intrede zoals deze 
met name door Husserl in de twintigste eeuw bekend is geworden. Dat wordt nogal lapidair 
wel omschreven als ‘descriptieve psychologie’, maar voor Husserl en zijn opvolgers is het 
meer, zoals nog zal blijken. De filosoof-psycholoog Carl Stumpf (1848-1936) bezigt het 
begrip als een tot in de uiteindelijke beginselen doordringende analyse der gevoelsinhouden 

                                                 
37 Navolgende gecombineerde gegevens uit diverse naslagwerken, en uit de overvloedige literatuur is o.a. te 
wijzen op W. Luijpen, Existentiële fenomenologie (Utrecht 1969 e.v.) en Fenomenologie en atheïsme (Leuven 
1979); C. Struyker Boudier, Hoofdstuk uit de geschiedenis van fenomenologie en existentiefilosofie in 
Nederland en België (KU Nijmegen 1982); Th. de Boer, Van Brentano tot Levinas, studies over de 
fenomenologie (Meppel 1989) en Ciano Aydin, De vele gezichten van de fenomenologie (Kampen 2007). 
38 ‘Pädagogisch gesehen, ist die “Phänomenologie des Geistes” also die Leiter, die dem Einzelbewußtsein 
gereicht wird, um sich an Hand des Bildungsganges des allgemeinen Geistes mit seinen notwendigen Stationen 
zur höchsten Form, zum absoluten Wissen, zur Philosophie hinaufführen zu lassen’. (Friedrich Bülow in 
toelichting op Die Phänomenologie des Geistes, in: G.W.Fr. Hegel, Recht, Staat, Geschichte. Eine Auswahl aus 
seinen Werken. Kröner (KTA 39) Stuttgart 1981, p. 125).  



 234

en geheugenbeelden, wat hij onder andere afleidt uit muziekwetenschappelijk onderzoek.  
Bij Nicolai Hartmann (1882-1950) heeft het de betekenis van een getrouw naar de stand van 
zaken, onvooringenomen duiden en beschrijven van de gegeven fenomenen, als eerste 
stadium van het systematische denkwerk, waarop als tweede en derde stadium de aporetiek 
(problematiek) en de theorie volgen. In de sociologie was het vooral de bankier-filosoof 
Alfred Schütz (1899-1959) die de fenomenologie hanteerde en verder ontwikkelde, waarbij 
hij een scherp oog had voor de invloed van de onderzoeker op het object van onderzoek. 

Met Edmund Husserl (1859-1938) krijgt het begrip zijn grootste bekendheid en 
ontwikkelt zich nu in drie richtingen: psychologische, transcendentale en existentiële 
fenomenologie. De eerste, de psychologische fenomenologie komt voor in Husserls vroege 
werk, beïnvloed door zijn leermeester Brentano. Het is feitelijk gelijk aan descriptieve 
psychologie, waarbij de beschrijving niet een alternatief is voor de verklaring (als bij 
Dilthey) maar een voorbereiding daarvan. Later, in het eerste decennium van de twintigste 
eeuw, wendt Husserl zich tot het idealisme. Dat resulteert in een transcendentale fenome-
nologie waarin het bewustzijn niet meer een deel van de werkelijkheid is, maar de alom-
vattende oorsprong der realiteit. De fenomenologie wordt een universele filosofie en daar-
mee een radicale overwinning van het naturalisme. 

Martin Heidegger (1889-1976), leerling en opvolger van Husserl, staat voor de derde 
richting, de existentiële fenomenologie; niet idealistisch, maar uitgaand van het concrete 
bestaan van de mens als ‘in-de-wereld-zijn’. Hieraan zijn later ook de namen van onder 
anderen Sartre, Merleau-Ponty en Ricoeur verbonden. De essentie hiervan luidt dat de mens, 
dankzij de verhouding die hij heeft tot het eigen bestaan, voortdurend zichzelf en de natuur 
transcendeert (verwandlung dus). 

Geen van de genoemde auteurs komen we overigens tegen in de bibliografie van 
Massa & Macht, en dat was ook niet te verwachten. Niet alleen omdat Canetti in het alge-
meen weinig op heeft met filosofen (welke ‘hermetische Schriftsteller’ heeft dat tenslotte 
wel?)39 en bovendien geen expliciet filosofisch getint werk heeft willen schrijven, maar 
vooral ook gezien zijn aperte afkeer van elke systematiek en dogmatiek. Daarin lijkt hij sterk 
op Nietzsche, die de wil tot systematiek een gebrek aan rechtschapenheid noemde.40 Canetti 
ziet als hoopvol in ieder systeem: wat er buitengesloten blijft.41 Dat hij daarentegen zijn 
eigen hermetische kracht kent, die in wezen in tegenspraak is met zijn systeem-afkeer, 
bewijst de eerder aangehaalde notitie uit Vliegenpijn: ‘Hij wil verspreide aantekeningen 
nalaten als correctie op de eisen van zijn gesloten systeem’.42 

Min of meer analoog aan en verweven met de filosofische concepten hanteert ook de 
psychologie een viertal fenomenologische benaderingen. Deze zijn nauw verbonden met het 
intentionalisme. In de filosofie: handelingen naar de bedoelingen beoordelen. In de psycho-
logie: elke menselijke ervaring of handeling heeft een object dat begripsmatig onderscheiden 
wordt van die ervaring of handeling en al dan niet onafhankelijk daarvan kan bestaan. De 
vier benaderingen: als methode van betrouwbare beschrijving van verschijnselen om zo tot 
de dingen zelf te komen; als kritische wetenschap; als de wetenschap van de betekenis/zin, 
en tenslotte als de wetenschap van het (alledaagse) leven. 

                                                 
39 Wat de mens betreft (= Mens) (1967), p. 291 (EC-W, IV, 300): ‘Iedere schrijver zou de ander naar het verleden 
willen verdringen en daar betreuren’. 
40 In de ‘Sprüche und Pfeile’ (nr. 26), voorafgaand aan Götzen-Dämmerung: ‘Ich misztraue alle Systematikern 
und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit’. (Nietzsche, Werke 
II, 946). Vergelijk Canetti’s Aantekening uit 1947 (Mens, p. 128; EC-W, IV, 131): ‘Ik haat mensen die snel 
systemen bouwen, en ik zal erop toezien dat het mijne nimmer helemaal sluit.’ 
41 Mens (1968) p. 310; EC-W, IV, 320. 
42 Vliegenpijn, p. 22; EC-W, V, 27. 
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In methodisch opzicht gaat de fenomenologie, als reactie op neokantianisme en 
psychologisme uit de negentiende eeuw,  onbevooroordeeld ‘zu den Sachen selbst’. Dit wil 
zij bereiken door niets te negeren en ieder oordeel achterwege te laten – zowel over subject 
als object, over realiteit of idealiteit. ‘Dit alles wordt “tussen haakjes gezet” om rustig in de 
sfeer van het bewustzijn de objecten te ervaren in relatie met dit bewustzijn.’43 In die sfeer 
gaat men tot een tweede reductie over, de eidetische reductie: het schouwen van het wezen. 
Daarbij gaat het om de kennis van het wezen (dat in principe alles kan zijn), zijn wezenlijke 
eigenschappen en wezenlijke relaties met het bewustzijn of met andere objecten. 
Beschrijvend, onderzoekend, speurend en analyserend komt men tot het schouwen van het 
wezen. Voor Husserl betrof dit aanvankelijk vooral het terrein van de logica en de taal, en 
iemand als Scheler benaderde zo met name morele en godsdienstige verschijnselen. 
Fenomenologie kan in de woorden van Nota worden gedefinieerd als ‘de methode welke – 
hetzij in wetenschap, hetzij in filosofie – systematisch uitgaat van de ervaring en in de 
noodzakelijke begrippelijke uitwerking daarvan voortdurend contact houdt met die ervaring, 
waaruit deze begrippen worden geboren en waarvan zij de uitdrukking zijn’. (‘God uit een 
ei, en een filosoof die het heeft gelegd’, bedacht Canetti in 1949).44 

In de antropologie heeft fenomenologie betrekking op de waarneembare verschijn-
selen: de fysieke wereld der dingen en gebeurtenissen, en staat daarmee tegenover het ideële, 
dat betrekking heeft op het geestelijk terrein der ideeën. En in de psychiatrie betekent de 
fenomenologie het zo scherp en nauwkeurig mogelijk afgrenzen en beschrijven van de 
verschillende geestelijke (ziekte)verschijnselen in hun kwalitatieve verscheidenheid. Het hoe 
en waarom van de ziekte komt daarbij niet ter sprake. Dat dit niet altijd vruchtbaar uit hoeft 
te werken, blijkt uit de samentrekking van stelling 10 en 11 bij Nico Frijda’s proefschrift uit 
1956, Het begrijpen van gelaatsexpressies: ‘Een der voornaamste voordelen/nadelen van de 
phenomenologie bestaat uit haar mogelijkheid tot/practijk van een begrippenzuivering/ 
begrippenvertroebeling in de psychologie’. 

Samengevat in de woorden van cultuurfilosoof Ton Lemaire is het belang van de 
fenomenologie aldus in filosofentaal te schetsen: ‘De fenomenologie die voor een groot deel 
gemotiveerd is door verzet tegen de sciëntistische verenging van onze verhouding tot de 
wereld en die een poging doet om zich open te stellen voor de oorspronkelijke waarneming, 
nog niet vervormd door het natuurwetenschappelijke a priori. Door die toewending naar de 
leefwereld wordt de reikwijdte van het cogito overschreden en de wereld in haar volledige 
rijkdom aan mogelijke betekenissen herontdekt’.45   
 

Zoals Massa & Macht duidelijk fenomenologische sporen draag (empirisch, beschrijvend, 
afstand houdend, oordeel opschortend, kritisch op wetenschap, oog voor individu en 
daarmee inductief), zo ademen de Aantekeningen een existentialistische sfeer, die hierna 
verwoord wordt (plaats en rol van de mens; verantwoordelijkheid, waardigheid, 
functioneren, angsten, verhoudingen en posities). Dus of hem dat bevalt of niet, ook Canetti 
is uiteindelijk, heel voorzichtig, dat wel, te vangen in een traditie: fenomenologie, en in een 
tijdgeest: existentialisme.  
 
 
 
 

                                                 
43 Aldus J. Nota in WP, 6e dr. 1952, XV, p. 348, evenals het volgende citaat. 
44 Mens (1949), p. 155; EC-W, IV, 159. 
45 Ton Lemaire, Twijfel aan Europa. Zijn de intellectuelen de vijanden van de Europese cultuur? (Ambo, Baarn 
1990), p. 81-82. Een wat somber getoonzette afscheidsrede van 22 juni 1990 aan de KU Nijmegen. 
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Existentialisme 
‘De meeste filosofen hebben een te geringe voorstelling van 
de variabiliteit van menselijke zeden en mogelijkheden’.  
(Wat de mens betreft (1943), p. 54; EC-W, IV, 55) 

 

‘Zoals men nooit kan zeggen wat de fenomenologie is, zo is het onmogelijk generaliserend 
over de existentiefilosofie te spreken’.46 Omdat echter ook het existentialisme raakt aan de 
grondslagen van M&M en aan de strekking van veel Aantekeningen moet hier toch een 
poging worden ondernomen tot nadere omschrijving daarvan. Bovendien geldt dat ‘in 
werkelijkheid het existentialisme (...) niet gescheiden kan worden van de fenomenologie’.47 
Misschien is ‘het lied van schijn en wezen’ wel de meest compacte omschrijving van het 
existentialisme? 

In de middeleeuwen betekent het statische begrip ‘existentia’ het bestaan of het reële 
zijn; ‘essentia’ (wezen) en ‘existentia’ (bestaan) hangen nauw samen. Nu echter, en dan met 
name na de Eerste Wereldoorlog, betekent existentie: de levensbeweging van de concreet 
bestaande, de existerende mens. Existentie is afgeleid van het Latijnse ex-sistere: naar 
buiten, tevoorschijn (ex) treden (sistere). 

De Deen Sören Kierkegaard (1813-1855) heet de eerste filosoof van 
de existentie, hoewel hij natuurlijk niet de eerste was: Socrates, 
Augustinus en Pascal bijvoorbeeld dachten ook na over het concreet 
subject-zijn van de mens. Voor de denkers over de concrete 
menselijke existentie gaat de existentie vooraf aan de essentie en de 
beleving aan de beschouwing, en de subjectiviteit gaat voor de 
objectiviteit. De strikt-menselijke unieke en onherhaalbare beleving  

Kierkegaard (in 1840)   laat zich niet objectiveren. De beleving kan men slechts ‘existeren’.  
Verantwoordelijkheid en vrijheid, angst en schuld, walging en dood, eenzaamheid en 
absurditeit, hoop en vertwijfeling zijn integrerende momenten in de eindige existentie van de 
mens.48 ‘De ethiek van het existentialisme is de ethiek van de totale mens in nauwe 
verbondenheid met de medemens’. Angst-expert Kierkegaard (die door Canetti nauwelijks 
wordt genoemd)49 zette zich af tegen de alomvattende denkconstructie van Hegel: ‘terwijl 
Hegel, ondanks al zijn uitstekende eigenschappen en zijn ontzagwekkende geleerdheid, altijd 
weer de indruk achterlaat dat hij in Duitse zin een filosofieprofessor in grote stijl was: want 
hij moest a tout prix alles verklaren’.50 Eenzelfde strekking heeft de Dagboek-notitie uit 15 
oktober 1851 van Kierkegaards leeftijdgenoot Friedrich Hebbel (1813-1863):  

                                                 
46 R. Bakker, ‘Existentialisme’ in: K. Kuypers (red.), Encyclopedie van de filosofie (Elsevier, Amsterdam 
1977), p. 269. Navolgende gecombineerde gegevens uit diverse naslagwerken, en uit de overvloedige literatuur 
is o.a. te wijzen op Bernard Delfgaauw, Wat is existentialisme (Baarn 1966 en vele herdrukken); de 
voordrachten Het existentialisme (Den Haag 1947) van R. Beerling e.a.; Hans Redeker, Existentialisme 
(Amsterdam 1949); K.L. Piccardt, Herkomst en wezen van het existentialisme (Amsterdam 1959) en van kort 
na de oorlog G. Lukács, Existentialisme ou marxisme (Parijs 1948).  
47 A. de Waelhens in WP, 6e dr. 1952, VIII, p. 411-12. 
48 Bakker, ‘Existentie’, p. 265, en vervolgens p. 267. 
49 Afgezien van een sneer aan Kierkegaard-congresgangers (Pantheon (1966), p. 35; EC-W, V, 188: ‘Hoe 
zorgvuldig de deelnemers aan het symposium dat aan Kierkegaard is gewijd, afstand van hem nemen! Alsof die 
nietelingen dat nog zouden moeten!’, en enkele terloopse vernoemingen van zijn naam, is alleen in 
Aufzeichnungen 1973-1984 (1981) (EC-W, V, 319) een onbecommentarieerd kort citaat van Kierkegaard 
opgenomen: ‘Wer gelernt hat, sich recht zu ängstigen, hat das Höchste gelernt’. Vermoedelijk is dit uit Het 
begrip angst, hoewel het niet letterlijk te traceren was. Anders is het wel uit Vrees en beven (1843) of uit zijn 
dagboeknotities. 
50 Søren Kierkegaard, Wijsgerige kruimels & Het begrip angst. Vert., ingeleid en van aantek. voorzien door J. 
Sperna Weiland (Ambo, Baarn 1995), p. 158. In 1844 gepubliceerd onder het pseudoniem Vigilius 
Haufniensis; Begrebet angest kreeg als ondertitel mee: ‘Een eenvoudige psychologische overweging, die 
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‘Hegel slaat het leven dood en beweert vervolgens dat hij het uitputtend behandeld heeft’.  
En Canetti noemt Hegel, hoe kan het anders, een filosoof ‘door wie men wordt onderdrukt’ 
en heeft het over diens ‘vergiftigde taal’.51 Kierkegaards idealisme-kritiek verwijt de 
filosofie over het denken de denkenden zelf vergeten te zijn. Het denken moest volgens hem 
over het concrete subject gaan, over de ‘nood van de existerenden’. De verhouding van de 
mens tot God, cruciaal voor Kierkegaard, zal bij latere existentialisten naar de achtergrond of 
helemaal uit het zicht verdwijnen, afgezien van stromingen als christelijk existentialisme, en 
in facetten van protestantse (Karl Barth) en katholieke (Karl Rahner) theologie. 

Behalve Kierkegaard beïnvloedde – uiteraard – ook Nietzsche het existentialisme. 
Het werd een anti-rationalistische levensfilosofie (in tegenstelling tot de theoretische 
filosofie) waarin de discussie over de historische positie van de mens en de politiek-sociale 
situatie van de eigen tijd een belangrijke rol speelde. Fritz Heinemann (1889-1970) 
introduceerde het begrip existentialisme, ‘die daarmee de poging karakteriseert tot het 
overwinnen van de antithetische principes van ratio en leven die in de moderne filosofie is 
begrepen’.52 Betrekkelijk kort na en door de Eerste Wereldoorlog werd Kierkegaard en 
daarmee het existentialisme herontdekt.53 Met name in de landen die zwaar onder die oorlog 
geleden hadden, Duitsland en Frankrijk, zou deze veelvormige stroming een hoge vlucht 
nemen; in Duitsland vooral in de filosofie, in Frankrijk ook in de literatuur en kunst. 
Verwarring, deceptie, afschuw en ongeloof over de mens in deze wereld hadden in 1918 hun 
voorlopige dieptepunt bereikt; de mens, en dus ook de filosoof, was het spoor bijster geraakt.  

Martin Heidegger stelt in zijn vroege en belangrijkste werk Sein und Zeit uit 1927 – 
opgedragen aan Husserl – de vraag centraal naar de zin van het zijn. ‘Het Zijn van het 
Zijnde’ heet de zoektocht, omdat de westerse filosofie zich sinds de Oudheid met het zijnde 
heeft beziggehouden maar de meest wezenlijke dimensie daarvan heeft vermeden: de zijns-
vraag die daarachter zit – aldus Heidegger. In essentie heet het een mislukt werk,54 maar het 
zal toch een inspiratiebron worden voor generaties filosofen na hem. ‘In-de-wereld-zijn’ en 
‘mede-zijn’ vormen kernbegrippen in wat als exuberante filosofische Hochstapelei kan 
worden ervaren.55 Karl Jaspers (hij was ook psychiater en in het vorige hoofdstuk figureerde 

                                                                                                                                                     
heenwijst naar het dogmatische probleem van de erfzonde’. De psychologie was toen nog nauw verweven met 
de filosofie. 
51 In respectievelijk Het geheime hart (1973), p. 15; EC-W, IV, 381, en Aufzeichnungen (1982); EC-W, V, 332. 
52 ‘der damit die im Versuche der Űberwindung der antithetischen Prinzipien von Ratio und Leben begriffene 
moderne Philosophie charakterisiert.’ (G. Schischkoff/H. Schmidt, Philosophisches Wörterbuch, Kröner (KTA 
13) Stuttgart 22. Aufl. 1991, p. 194). 
53 Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie is nog van vóór WO I: 
1913. Karl Jaspers’ Psychologie der Weltanschauungen uit 1919 heeft veel aandacht voor Kierkegaard en 
Nietzsche. Jaspers noemde het boek later ‘de vroegste getuigenis van de moderne existentiefilosofie’. 
54  Hubert Dethier, Het gezicht en het raadsel (VUBPress, Brussel 1993), p. 447, nt. 3: ‘Sein und Zeit is eigenlijk 
een mislukt boek: het is nooit voltooid, alleen het eerste deel verscheen, terwijl nog een tweede gepland was. 
Heidegger zelf zegt dat dit werk een doodlopende weg was die toch begaan moest worden. Pas dan ontdekt 
men de echte vragen waarmee de huidige filosofie te maken heeft’. In mei 1998 verscheen de Nederlandse 
vertaling van Mark Wildschut: Zijn en tijd (SUN Nijmegen). 
55 Heideggers Gesamtausgabe (Ausgabe letzter Hand, geen historisch-kritische uitgave) bij Klostermann is op 
meer dan 100 dundrukdelen gepland. Men zou bijna denken dat Heidegger in zijn lange leven meer geschreven 
dan nagedacht heeft. Daar staat tegenover dat er in 2005 meer dan 7,5 duizend titels over Heidegger werden 
geteld (Denker & Zaborowski in het Heidegger Jahrbuch). Vergelijk Canetti’s Aantekening uit 1973 (Geheime 
hart, p. 7-8; EC-W, IV, 373): ‘De diepzinnigste gedachten van de filosofen hebben iets van een goocheltruc. 
Veel verdwijnt om te zorgen dat er plotseling iets in de hand is’. Of anders wel uit 1993 in Slotsom (p. 68; EC-
W, V, 419): ‘Platgedrukte woorden als bewapening. Daarin op en af, op en af: filosofen’. Dat alles steeds korter 
moet worden gezegd, is een regelmatig terugkerend thema in zijn Aantekeningen. Verder blijft Heideggers 
nationaal-socialistische betrokkenheid omstreden, met name zijn Rektoratsrede uit mei 1933. Voordrachten 
(‘Heidegger Speaks’) zijn te zien op www.youtube.com/watch? resp. v=9_vYz4nQUcs en v=6BHvdTZomK8. 
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zijn Achsenzeit) blijft nog het dichtst in de buurt van Kierkegaard; Kant en Nietzsche zijn 
voor hem de andere twee voorbeeldige filosofen. Volgens Jaspers begint de filosofie daar, 
waar de ratio schipbreuk lijdt. Hij gaat daarbij uit van de individuele existentie, niet van het 
algemene mensbeeld. In 1931 verschijnt van zijn hand Die geistige Situation der Zeit, waarin 
hij ‘verwijst naar het individueel mogelijke zelf zijn, dat zich voedt op basis van een 
substantiële geestestraditie, als tegenpool van de nivellerende tendensen van een opkomende 
massa-zijnsordening’.56 Communicatie speelt bij Jaspers een belangrijke rol; het tegenover-
gestelde van de eenzame mens bij Heidegger. 

De Fransen gaan, als wel vaker, bij de Duitsers in de leer en zo maken ook zij in het 
Interbellum kennis met de diverse vormen van het existentialisme. Zo verbleef Jean-Paul 
Sartre (1905-1980) begin jaren dertig aan het Institut Français in Berlijn om daar Husserls 
fenomenologie te bestuderen. Daarnaast werd aan de tot dan toe in Frankrijk vrijwel 
onbekende Hegel veel aandacht besteed door de geëmigreerde Rus Alexandre Kojève (1902-
1968; geboren als Aleksandr Kojetnikoff).57 In 1943 verschijnt Sartre’s L’être et le néant. 
Essay d’ontologie phénoménologique (Het zijn en het niet, 2003), dat wel het laatste grote 
filosofische systeem is genoemd. Het zijn doet zich volgens Sartre op twee manieren aan ons 
voor. Enerzijds als het zijn-op-zich-zelf (être-en-soi); dat is kenmerkend voor de dingen: ze 
zijn er (essentie). Anderzijds is er het zijn-voor-zich-zelf (être-pour-soi), eigen aan de mens 
(existentie). Omdat hij of zij door zijn bewustzijn afstand kan nemen (een vorm van 
verwandlung dus), valt de mens niet met een ding samen. Daarmee heeft het être-pour-soi 
een element van negatie, van niet zijn (néant). Zo is het wezen van het bewustzijn de 
ontkenning, het néant, het niet zijn. Wie zijn bewustzijn ergens op richt, richt het niet op alle 
andere dingen. Met het menselijk bewustzijn is de absolute vrijheid van de mens gegeven; 
hij kan betrekkingen tot het zijn van de dingen wijzigen en daarmee heeft hij zijn bestaan in 
eigen hand. De mens is gedoemd tot vrijheid – het is een onontkoombare vrijheid en het is 
zijn taak het leven zelf gestalte te geven; de mens is en wordt. Dat levert angst op, maar het 
is daarbij – aldus Sartre – niet toegestaan zich te verschuilen en te vluchten in een instantie 
buiten zichzelf, waarbij verantwoordelijkheid voor keuzes wordt afgeschoven. Meestal 
echter doet hij dat wel, en zeker de burgerlijke mens doet dat. Daarmee wordt de mens te 
kwader trouw. De mens zelf – en niet de omringende wereld met een vermeende oorsprong 
in natuur, god of gemeenschap – is de bron van de bestaande orde met de daarin geldende 
waarden en doelen. Dat levert een zekere afkeer van de geschiedenis op die ook Canetti niet 
vreemd is. 

In L’existentialisme est un humanisme uit 1946 (Over het existentialisme)58 wordt 
de strekking van L’étre et le néant voor leken samengevat en toegelicht. Zo 
konden de geestelijk ontheemden onder visnetten, gekleed in zwarte coltrui en 
met Juliette Gréco op de achtergrond, zich verdiepen in het pessimistische en 
tragische mensbeeld van Sartre.59 Dat het individu met de verantwoordelijkheid 
voor zijn eigen leven tevens verantwoordelijk is voor de hele mensheid,  

Sartre        verheldert Sartre in Over het existentialisme. 

                                                 
56 ‘verweist auf das dem einzelnen mögliche Selbstsein, das sich aus dem Grund einer substanziellen geistigen 
Tradition speist, als Gegenpol gegen die nivellierenden Tendenzen einer aufkommenden Massendaseins-
ordnung’. Burkard in: P. Prechtl & F.-P. Burkard (Hg.), Metzler Philosophie Lexikon (Stuttgart 1996), p. 157. 
57 In een collegereeks over Hegels Fenomenologie van de geest, gegeven in de jaren 1933-1939 aan de École 
des Hautes Études in Parijs. Onder zijn beperkte gehoor zaten later bekende intellectuelen als de socioloog 
Aron, de schrijvers Bataille, Breton en Queneau, de psychoanalyticus Lacan en de filosoof Merleau-Ponty 
(1908-1961, wiens proefschrift uit 1945 zijn belangrijkste werk werd: Phénoménologie de la perception).  
58 In: J.-P. Sartre, De duivel en god & Over het existentialisme (Contact Amsterdam, 3e dr. 1974 [1967], 
vertaling: Casper Hendriks) pp. 207-266; navolgende citaat p. 216. 
59 Hij laat in Huis clos (1944) iemand de intussen veelgeciteerde zin zeggen: “De hel dat is de ander”. 
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Die individuele verantwoordelijkheid60 voor alle mensen is in wezen een extreem 
doorgetrokken Kantiaans categorisch imperatief en kan, zo lijkt het, naar believen worden 
gezien als een buitengewoon verlicht humanisme, of als morele terreur. Het raakt ook aan de 
taak die de schrijver heeft in Canetti’s ogen.61 Daarnaast bergt het enorme paradoxen in zich; 
denk bijvoorbeeld aan de tegengestelde belangen van (individuen in) het Westen en die van 
(individuen in) de Derde Wereld. Zie wat Sartre in Over het existentialisme stelt: ‘Kiezen 
tussen het één of het ander betekent tegelijkertijd: de waarde poneren van wat wij kiezen, 
want het verkeerde kiezen kunnen wij niet; wat wij kiezen is altijd het goede, en niets kan 
goed zijn voor ons dat niet tegelijk goed is voor iedereen’ (p. 216). En dat de daad van een 
enkeling de hele mensheid bindt,62 zoals Sartre wil, klinkt in deze lapidaire vorm als een 
vooruitlopende variant op de chaostheorie, ook wel als ‘de vlinder van Lorenz’ geboek-
staafd.63 Tegelijk echter bedoelt Sartre het Kantiaans imperatief met een boosaardig tintje, 
als hij twee pagina’s verder schrijft: ‘Eigenlijk moet men zich steeds afvragen: wat zou er 
gebeuren als iedereen ditzelfde deed? en alleen door middel van een soort onwaarachtigheid 
kan men zich aan die verontrustende gedachte onttrekken’. Bijna tezelfdertijd, in 1947, toont 
Gerard van het Reve’s hoofdpersoon in De avonden existentieel inzicht in zichzelf en in de 
samenleving: “Het is niet erg, om ongelukkig te zijn”, dacht Frits, “maar hoe moet het een 
mens te moede zijn, als hij weet, dat nergens buiten hemzelf schuld is aan te wijzen?”.64  

In zijn laatste grote filosofische werk, de tweedelige Critique de la raison dialectique 
(1960)65 tracht Sartre via de dialectische methode het vrijheidsdenken van het existentialis-
me te laten aansluiten op de sociale filosofie van het marxisme. Het verband tussen kennis en 
zijn staat centraal: de rede legt de relatie tussen beide. Bij Canetti liggen die verhoudingen 
anders:66 ‘Kennis is bij Canetti nooit een zekerheid, maar eerder het tegendeel, een trilling 
van het weten, een mooie en trotse onzekerheid, een openhouden, een opening in het onme-
telijke’. Sartre echter ‘achtte het noodzakelijk het volgens hem fundamentele probleem van 
het bestaan van een menselijke waarheid aan te snijden’;67 y a-t-il une vérité de l’homme? In 
de Critique bevestigt hij de marxistische uitgangspunten als klassentegenstellingen en 
vervreemding. Maar hij kan – gezien het voorgaande – niet anders dan radicaal afwijzen dat  
een historisch dialectische wet der geschiedenis zou beschikken over de mens als subject.  

                                                 
60 In de voorgaande en volgende tekst is o.a. gebruik gemaakt van Jan Bor & Sytske Teppema, 25 eeuwen 
filosofie (Boom, Meppel 1987 [1982]); H. Dethier, Het gezicht en het raadsel, p. 464 e.v.; Th. de Boer in: J. 
Bor e.a. (red.), De verbeelding van het denken (Contact, Amsterdam/Antwerpen 1997 [1995]), p. 351 e.v. 
61 Hij beperkt dit formeel tot de taak van de schrijver terwijl Sartre het tot de taak van elke mens uitbreidt.  
62 Denk daarbij ook aan Nietzsche: ‘Ieder individu werkt aan het kosmisch doen en laten mee, – of wij het 
weten of niet, – of wij het willen of niet!’. (Herwaardering van alle waarden, Würzbach uitgave 1940: 
Umwertung aller Werte; vertaling Thomas Graftdijk, Boom, Meppel 2e dr. 1997; p. 10), met eenzelfde 
strekking, maar minder dwingend.  
63 ‘Kan het klapperen van de vleugels van een vlinder in Brazilië een tornado ontketenen in Texas?’ Kleine 
oorzaken – grote gevolgen; lokale handelingen – mondiale consequenties. En als men de tijdsfactor eraan 
toevoegt: ‘Kleine verschijnselen kunnen een verbazingwekkende kracht uitoefenen: een niet noemenswaardige 
afwijking van de bolvorm laat de hele planeet waggelen, regendruppels en kleine onvolkomenheden in 
mineralen halen bergen neer, spoorgassen in de lucht regelen het klimaat en microben reguleren de atmosfeer’. 
M. Bjornerud, De aarde (Pearson Education, Amsterdam 2007; Reading the rocks, 2005), p. 93.  
64 De Bezige Bij, Amsterdam 21e dr. 1971, p. 185. Waarna de omineuze zin volgt: ‘Het graf gaapt, de tijd 
zoemt, en nergens is redding’.  
65 Gegevens o.a. uit werk van de ‘Sartreaan’ Dethier, Het gezicht en het raadsel, pp. 470-74, en P. Kampits in: 
Volpi/Nida-Rümelin (Hg.), Lexikon der philosophischen Werke (KTA 486, Kröner, Stuttgart 1988), pp. 84-86. 
66 Schrijver/criticus Peter Hamm (*1937) merkte in de Süddeutsche Zeitung op: ‘Erkenntnis ist bei Canetti nie 
eine Gewißheit, sondern eher das Gegenteil, eine Erschütterung des Wissens, eine schöne und stolze 
Ungewißheit, ein Offenhalten, eine Öffnung ins Unermeßliche’. Geciteerd op de achterflap van EC-W, IV 
(Aufzeichnungen 1942-1985). 
67 Dethier, Het gezicht en het raadsel, p. 471. 
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In het eerste deel staan methodische vragen centraal en in het tweede deel, de 
eigenlijke Critique, wordt uitvoerig ingegaan op de ontologische vragen met betrekking tot 
het individu en de groep. De overgang van een zuiver filosofische naar een marxistische 
benadering wordt hier getekend door een drietal fasen, aangeduid met de begrippen 
materialiteit, pluraliteit en schaarste. De behoeften van een levend wezen, een organische 
totaliteit, onthullen een gebrek en maken de negatie ervan uit. De tegenstelling tussen 
organisch geheel en materialiteit is kenmerkend. Een tweede begrip – hier komen we dichter 
bij Canetti – is de pluraliteit; het moment waarop ‘de ander’ ontdekt wordt: de blik van de 
ander maakt mij tot object. In de Critique wordt dit gegeven neutraal behandeld, in 
tegenstelling tot L’être et le néant waarin het als tragisch wordt gezien. Ieder individu wordt 
object en door de ander opgenomen in diens totaalkijk. De herkenning van de humaniteit van 
de ander schept wederkerigheid (een vorm van verwandlung) die overigens niets zegt over 
een eventuele strijd of samenwerking. Mensen verschijnen voor de ander niet als mens maar 
in hun functie of beroep, en ieder is bezig zichzelf of de wereld te veranderen – dat is zijn 
eigen project. (Denk daarbij ook aan de Blendung-figuren). Over de derde term, de schaarste: 
die regeert onze planeet en tiranniseert de mensheid. De beschikbare middelen zijn 
ontoereikend ten opzichte van de menselijke noden. Die schaarste is essentie en daarom is de 
mens van nature een wolf voor zijn medemens: zijn behoeften tegenover mijn behoeften. Zo 
staat conflict aan de basis van elk menselijk samenleven.68 Individuen echter handelen 
binnen het kader van afgebakende organisaties en pressiegroepen. De bestaansreden van de 
groep is de strijd tegen het praktisch-trage (dat de negatie van de individuele praxis is). ‘In 
die hoedanigheid is het praktisch-trage niets anders dan “onmogelijkheid tot leven”, het is 
tegengesteld aan de groep als “radicale onmogelijkheid van deze onmogelijkheid tot leven”. 
De groep is het antwoord van de vrijheid op de noodzakelijkheid: tégen haar, ontdekt de 
vrijheid zich als “sociale praxis”, voor haar de énig mogelijke bestaanswijze in een wereld 
van schaarste’.69 Na deze cascade: ‘Sartre heb ik nooit kunnen uitstaan. Hij is een 
verschrikkelijk product van Franse scholing. (…) Zijn abstracte veelpraterij vind ik 
bedrukkend’, schrijft Canetti in Aufzeichnungen (1980).70 

Deze Critique-exercitie is aldus af te sluiten: ‘Er bestaat bij Sartre inderdaad een 
normatief noch een utopisch beeld van samenleving en staat. Geschiedenis wordt als 
overwinning van antagonismen ten gunste van een centralisering der samenleving gedacht, 
die resultaat van de klassenstrijd zou zijn. De onafgeslotenheid van de geschiedenis 
correspondeert met de getuigenis tot de vrijheid, die slechts als vrijheid binnen de groep 
mogelijk kan zijn’.71 Wat reminiscenties oproept aan Canetti’s idee van het schuilen van het 
individu in de massa, en ook aan de door Trotter en Nietzsche vastgestelde onverbiddelijke 
groepsdwang als basis van het sociale samenleven.     
 

                                                 
68 In L’être et le néant zegt Sartre: ‘De ander is de verborgen dood van mijn mogelijkheden’. 
69 Dethier, Het gezicht en het raadsel, p. 473-74.  
70 ‘Sartre habe ich nie leiden können. Er ist ein schreckliches Produkt französischer Schulung. (…) Seine 
begriffliche Vielrednerei finde ich bedrückend’. Aufzeichnungen (1980), p. 67; EC-W, V, 315. Waaraan hij nog 
toevoegt: ‘Wenn man jemand dumm nennen kann, der immer wieder Begriffen verfällt, ihnen ganz verfällt, so 
würde ich auch sagen, dass er dumm ist’.  
Wellicht had Canetti behalve zichzelf ook Sartre in zijn achterhoofd, toen hij in 1965 noteerde: ‘Alle denkers 
die uitgaan van de slechtheid van de mens, is een onmetelijke overtuigingskracht eigen. Ze klinken ervaren, 
moedig en waarachtig. Zij zien de werkelijkheid onder ogen en deinzen er niet voor terug deze bij de naam te 
noemen. Dat het nooit de hele werkelijkheid is, merkt men pas later; en dat het nog moediger zou zijn om in 
deze zelfde werkelijkheid, zonder deze te vervalsen en te verfraaien, de kiem voor een andere te zien die onder 
veranderde omstandigheden mogelijk zou zijn, bekent alleen degene zich zelf die de slechtheid nog beter kent, 
deze in zich heeft, deze in zich zelf zoekt, deze in zich zelf vindt: een schrijver’. (Mens, p. 277; EC-W, IV, 286). 
71 Kampits in: Volpi & Nida-Rümelin, Lexikon der philosophischen Werke, p. 85 (mijn curs.). 
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Tegen taalfilosofen maar vooral tegen Nietzsche  
 

‘Een filosoof zou iemand [moeten] zijn voor wie 
mensen even belangrijk blijven als gedachten’.        
(Wat de mens betreft, p. 299; EC-W, IV, 309) 

 

Wat nu heeft dit alles met Canetti’s werk van doen? In M&M is veel fenomenologie terug te 
vinden, met name als methode; in de Aantekeningen daarentegen zijn vooral existentia-
listische trekken te vinden – het denken over de wereld en over het leven is daarin vanzelf-
sprekend. In de Aantekeningen (de kookboeken) worden veel vragen over het bestaan 
gesteld, in M&M (de maaltijd) worden antwoorden gegeven of gesuggereerd. Voor wie het 
niet als voor de hand liggend uit M&M zou halen, zet Canetti in zijn aantekeningen kort voor 
het verschijningsjaar 1960 nog eens uiteen dat inductie en fenomenologie zijn paradigma’s 
zijn, uiteraard zonder ze zo te noemen:72 

‘De allesweter verliest zich in het steeds grotere rijk van zijn onwetendheid. Alles 
wat ik aan nieuwe kennis heb verworven, heb ik direct verkregen door aanschouwing 
van één enkel concreet verschijnsel, niet door vergelijking, niet door een opeen-
stapeling van honderd documenten over een en hetzelfde verschijnsel. Niemand 
denkt statistisch; bij diepgaande problemen is elke statistische methode waardeloos. 
Ik moet verder de moed hebben te kiezen wat me belangrijk en kenmerkend lijkt. Ik 
moet het risico op de koop toe nemen om door alle specialisten op alle gebieden voor 
onbenul te worden uitgemaakt. Ik moet de ijdelheid van het alles-willen-weten, die 
me van kinds af aan heeft achtervolgd, overwinnen.’ 

Het voldoet zeker niet in alle opzichten (maar dat was ook in het geheel Canetti’s bedoeling 
niet) aan een flexibele definitie van existentialisme, maar het is toch legitiem om een 
existentialistische grondtoon in de Aantekeningen vast te stellen. Een andere filosofische 
school of stroming die er beter bij zou passen lijkt niet voorhanden.73 De rol en invloed van 
de presocratici74 maar vooral die van de oude Chinese wijzen is besproken in het voorgaande 
hoofdstuk.  

Behalve de existentialisten hebben in de twintigste eeuw de taalanalytici een groot 
stempel gedrukt op de filosofie, tot op de dag van vandaag. Taalanalytische opmerkingen 
zijn veelvuldig in de Aantekeningen te vinden, maar deze hebben een minder gestructureerd 
karakter, zijn eerder invallen en overpeinzingen waar niet zo duidelijk een wereldbeeld (in 
casu taalbeeld) aan te koppelen is als aan de existentiële overwegingen die zijn geboekstaafd. 
Hoewel hij zijn mening later enigszins herzag, moet Canetti van taalfilosofen niet veel 
hebben; die zijn hem te beperkt bezig: ‘De taalfilosofen die de dood weglaten, als was hij 
iets “metafysisch”. Maar dat de dood in de metafysica terecht is gekomen, doet er niets aan 
af dat hij het oudste feit is, ouder en ingrijpender dan iedere taal’.75 En al dertien jaar eerder 
had hij genoteerd: ‘Deze Oxfordse filosofen76 schaven en schaven tot hun niets meer 

                                                 
72 Pantheon (1957), p. 19-20; EC-W, V, 126. 
73 Overigens wordt hiermee Canetti niet als existentialist geëtiketteerd; hij zou zich in zijn graf omdraaien. 
74 In ‘Das Problem Sokrates’ in Götzen-Dämmerung schetst Nietzsche compact de (oerlelijke) persoon Socrates 
en diens rol in veranderende tijden: ‘Mit Sokrates schlägt der griechische Geschmack zugunsten der Dialektik 
um: was geschieht da eigentlich? Vor allem wird ein vornehmer Geschmack besiegt; der Pöbel kommt mit der 
Dialektik obenauf’. (Fr. Nietzsche, Werke, II, 951-956; 953).  
75 Mens (1971), p. 344; EC-W, IV, 356. 
76 Canetti doelt hier, in 1958, kennelijk op analytische taalfilosofen als Gilbert Ryle (1900-1976, aanvankelijk 
fenomenoloog): Systematically misleading expressions (1931), The concept of mind (1949) (De eenheid van 
lichaam en geest, 1971) en Dilemmas (1954); John Austin (1911-1960): The meaning of a word (1940) en 
Other minds (1946); H. Paul Grice (1913-1988): Meaning (1957) en Postwar Oxford Philosophy (1958); en 
Peter Strawson (1919): Introduction to logical theory (1952). 
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overblijft. Ik heb veel van hen geleerd: ik weet nu dat je beter nooit met schaven kunt 
beginnen’.77 Dat over de taalfilosofen; de existentialisten kennen een heel andere sfeer.  
 

Fenomenologische maar vooral existentiële angst regeert sinds de verwoording door 
Kierkegaard de mens. Angst voor God, voor de erfzonde, voor de medemens, voor het leven 
of voor de dood, voor het lot, voor zichzelf of voor het niets bepaalt al anderhalve eeuw de 
filosofische agenda. Natuurlijk zijn daarbij directe verbanden aan te wijzen met maat-
schappelijke processen die zich in deze periode manifesteerden: industrialisering, 
secularisering en individualisering, kortom: Marx’ ‘vervreemding’, Webers ‘onttovering’ en 
Kafka’s ‘bureaucratisering’ van de wereld. Aanleidingen, oorzaken, bedoelingen en 
gevolgen lopen in deze ontwikkelingen veelvuldig dooreen; datzelfde geldt met betrekking 
tot existentialisme en vooral met angst. In het existentialistisch filosofisch taalgebruik heeft 
angst (Angst) betrekking op het geheel van het in-de-wereld-zijn en de verhouding van het 
subject tot de onafzienbare mogelijkheden van zijn vrijheid. Angst is dus naar buiten gericht 
en slaat veelal ook op een gevoel van toekomstig kwaad, hij komt van binnen en is 
onbestemd. Vrees (Furcht) daarentegen heeft betrekking op iets wat in onze binnenwereld 
voorkomt; vrees is dus naar binnen gericht, maar kent een object en komt van buiten. De 
mens als een abstracte angstzender en een concrete vreesontvanger. Het is goed mogelijk dat 
Nietzsche een dergelijk onderscheid niet heeft willen maken want het valt op dat bij hem 
nauwelijks sprake is van ‘Angst’ terwijl ‘Furcht’ veelvuldig voorkomt. Merkwaardig, omdat 
Canetti – de Nietzsche van de massa78– die angst juist naar de buitenwereld projecteert als 
hij het volgende vergelijkenderwijs noteert:79

 

 ‘Tot de “verschrikkelijke” denkers die ik bewonder, behoren Hobbes en De Maistre. 
Ik bewonder in zulke mensen dat zij het verschrikkelijke kunnen zeggen. Maar de 
angst waardoor zij worden beheerst, mag niet tot middel van hun zelfvergroting 
worden. Daarom noem ik deze beiden, Hobbes en De Maistre: hoezeer zij ook van 
elkaar verschillen, zij hebben zich beiden door hun gedachten niet altijd het hoofd op 
hol laten brengen, in de uitlatingen van hun leven zijn zij eenvoudig gebleven. Er 
bestaat, in tegenstelling tot hen, een ander soort denkers, die de verschrikking met 
wellust tegen de mensen keren alsof zij daaruit een eigen glorie konden putten. De 
verschrikking wordt voor hen een zweep waarmee zij zich alles van het lijf houden. 
Zij bewonderen “grootheid” en verstaan daaronder dierlijke grootheid. Daartoe 
behoort Nietzsche, zijn vrijheid staat in een pijnlijke tegenstelling tot het verlangen 
van zijn natuur naar macht waarvoor hij ten slotte bezweek. Veel van zijn uitlatingen 
vervullen mij met afschuw, als die van een vulgair despoot. De Maistre heeft dingen 

                                                                                                                                                     
De beroemdste taalfilosoof, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) was (o.a.) verbonden aan Cambridge, niet aan 
Oxford. In Aufzeichnungen (1984, p. 111-112; EC-W, V, 351-352) noteert Canetti over hem: ‘Ich lese ein neues 
Buch über Wittgenstein: er war viel interessanter, als ich wußte, ein Eroberer wider Willen, der Cambridge, 
seine Eroberung aufgab (auch sein Geld, [dr. Sonne had hem daar al op gewezen: zie Ogenspel] sogar seine 
Lust) und dann wieder zur Eroberung zurückkehrte. Als Eroberer war es ihm um Zerstörung der Philosophie zu 
tun. Das Eigentliche, nennen wir’s Ethik, hat er vor Zerstörung bewahren wollen und in den Zeiten des 
Rückzugs hat er dafür gelebt. Jetzt, erst jetzt weiß ich, daß er mich etwas angeht. Als Eroberer bin ich ihm 
ausgewichen’. En op hoge leeftijd constateert hij in Slotsom (1992, p. 35; EC-W, V, 390): ‘Veel aan Bertrand 
Russell gedacht. Zijn verantwoordelijkheid voor Wittgenstein, die hij als het ware verhief. Merkwaardig die 
mengeling van Engelse verlichting, Leibniz en Wenen. Wittgenstein is zozeer Wenen dat hij op de gehele 
emigratie, haar vormen en invloed, vooruitliep’. 
77 Mens (1958), p. 226; EC-W, IV, 234. En: ‘De taal, als systeem opgevat, verstomt’. (1969), p. 319 (EC-W, IV, 
330). 
78 In 1997 verscheen de omvangrijke, min of meer verhalende studie Canetti und Nietzsche van Harriet 
Murphy, en in de M&M-essaybundel Einladung zur Verwandlung komt Nietzsche regelmatig ter sprake; verder 
in diverse andere essays en beschouwingen. 
79 Mens (1960), p. 240; EC-W, IV, 248.  
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uitgesproken die nog verschrikkelijker zijn. Maar hij brengt ze onder woorden omdat 
ze in de wereld voorkomen, als hun instrument, en niet uit wellust. De denkers die 
van eerlijke angst voor de mensen zijn vervuld, zijn gelijk alle anderen het slachtoffer 
van deze angst en trachten niet verstolen deze voor zich zelf te gebruiken. Zij 
vervalsen de toestand van de wereld niet, zij blijven erin, zelf het meest ten prooi aan 
de angst die zij gevoelen. De weerstand die hun gedachten oproepen, is gezond en 
vruchtbaar. De anderen doen zich gevaarlijk en majesteitelijk voor, zogezegd om uit 
de wereld naar zich zelf op te springen. Zo is wat zij zeggen tot in het merg vervalst 
en kan alleen van nut zijn voor degenen die er gebruik van maken om de mensheid 
zijn waarde en hoop te ontnemen’.  

Canetti had hier wellicht wat milder kunnen zijn, als hij Nietzsche (1844-1900) op de eerste 
plaats als dichter (die hoge eisen stelde aan het individu), als filosofievernieuwer (hij wilde 
bij voorkeur tot de presocratici teruggaan) en als zelfvernietiger had gezien (het is tenslotte 
geen uitgemaakte zaak of Nietzsche door syfilis of door al te zwaar denkwerk uiteindelijk 
‘verduisterd’ is). Bovendien was Nietzsche in weerwil van zijn filosofische opvattingen een 
zachtaardig mens. ‘In de dagelijkse omgang toonde hij een grote hoffelijkheid en een bijna 
vrouwelijke zachtaardigheid, een constante, welwillende gelijkmoedigheid’, schreef Lou 
Salomé over hem.80 Dat alles heeft Canetti niet weerhouden van een levenslange vijandschap 
tegenover Nietzsche,81 in zijn ogen de machtaanbidder pur sang.82 In M&M komt hij niet 
voor, maar verspreid over bijna een halve eeuw is zijn afkeer van de filosoof met de hamer 
in de Aantekeningen terug te vinden.83 Het beeld dat uit de meest uitgesproken notities over 
Nietzsche naar voren komt: 

Nietzsche is verwekt door Diogenes Laertius en uit Richard + Cosima [Wagner] geboren; 
de waan is een infectie door die twee.84 Mijn, Canetti’s, eerste instinctieve reactie toen in 
de jaren dertig Nietzsche’s brieven aan zijn moeder verschenen, was juist: ‘aan de zieke 
Nietzsche heb ik de “wil tot macht” doorzien en nooit heb ik mij sindsdien tot een 
concessie jegens hem laten verleiden’.85 Nietzsche’s toon heeft iets van de Koran,86 hij is 
niet misbruikt en zijn kansen in deze eeuw zijn verkeken.87 Er zijn grote schrijvers die 
Nietzsche heeft bevrucht, zoals Musil, en die door hem onberoerd zijn gelaten, zoals 
Kafka; ‘het gaat mij om deze scheidslijn: Hier was Nietzsche. Hier was Nietzsche niet’.88 
Het stoort mij, Canetti, dat Nietzsche colleges heeft gevolgd bij Jacob Burckhardt,89 een 

                                                 
80 ‘lm gewöhnlichen Leben war er von größer Höflichkeit und einer fast weiblichen Milde, von einem stetigen, 
wohlwollenden Gleichmut’. Ivo Frenzel, Nietzsche (Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1992 [1966]), p. 103. 
Persoon en werk mogen niet dooreengehaald worden, maar het verschil is in dit geval zo opvallend, dat het 
tenminste vermeld moest worden. Bij Wilfred Trotter lijkt iets soortgelijks te constateren. 
81 Hoewel er verbazend veel Nietzsche-achtige teksten bij Canetti zijn terug te vinden, resp. vice versa. 
82 Het is echter toch niet alleen retoriek als Nietzsche zijn Umwertung aller Werte begint met: ‘Onder de niet 
ongevaarlijke titel “De wil tot macht” moet hiermede een nieuwe filosofie of, duidelijker gezegd, de proeve van 
een nieuwe interpretatie van alles wat gebeurt aan het woord komen: zoals in de rede ligt, slechts voorlopig en 
proberend’. (Nietzsche, Herwaardering van alle waarden, p. 9.) Anders naar leven en geschiedenis kijken is 
niet identiek aan machtsaanbidding. 
83 Naast het in de navolgende tekst genoemde ook in: Mens (1955), p. 200; EC-W, IV, 208; (1962), p. 261; EC-W, 
IV, 270; (1965), p. 276; EC-W, IV, 285-86; (1967), p. 296; EC-W, IV, 305; (1968), p. 312; EC-W, IV, 322; 
Pantheon (1970), p. 151; EC-W, V, 244; Geheime hart (1973), p. 15-16; EC-W, IV, 381; (1983), p. 144; EC-W, IV, 
502; Aufzeichnungen (1980), p. 62; EC-W, V, 310; (1982), p. 89; EC-W, V, 334; Slotsom (1993), p. 83; EC-W, V, 
433.     
84 Slotsom (1993), p. 98; EC-W, V, 446. 
85 Geheime hart (1983), p. 143; EC-W, IV, 501. 
86 Mens (1956), p. 212; EC-W, IV, 219.  
87 Geheime hart (1981), p. 114; EC-W, IV, 473. 
88 Geheime hart (1984), p. 153; EC-W, IV, 510. 
89 Slotsom (1992), p. 32; EC-W, V, 387. 
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van de weinige historici die ik echt kan waarderen, onder meer omdat hij een afkeer van 
machtsverering had en zich tegen Nietzsche verzette.90 Nietzsche heeft velen vervuld van 
genot in gevaren, en toen die er waren, gingen zij klaaglijk ten onder.91 Men zou Nietzsche 
moeten kunnen herroepen; als dit onheilszwangere bestaan zich weer liet oplossen, zodat 
alleen de reine en goede bronnen bleven, waaruit het zich oorspronkelijk vormde.92 Ook in 
de verwoording van de kern van zijn eigen oeuvre figureert Nietzsche als absolute tegen-
hanger:  

‘Nietzsche kan nooit gevaarlijk voor mij worden: want aan gene zijde van alle moraal 
is in mij een enorm sterk, een almachtig gevoel van de heiligheid van ieder, maar ook 
werkelijk ieder leven. Daarop ketst zowel de ruwste als de geraffineerdste aanval af. 
Eerder geef ik mijn leven volledig op dan dat van een willekeurige ander ook maar in 
principe. Geen ander gevoel in mij benadert dit in intensiteit en onwrikbaarheid.  
Ik aanvaard geen dood. Dus zijn allen die gestorven zijn, voor mij in rechte  
nog levend, niet omdat ze eisen aan mij stellen, niet omdat ik hen vrees, niet omdat ik  

zou kunnen denken dat iets van hen nog werkelijk leeft, maar omdat ze nooit 
hadden mogen sterven. Alle sterven tot dusver was een veelduizendvoudige 
gerechtelijke moord die ik niet kan legaliseren. Wat heb ik te maken met 
massale precedenten, wat heb ik ermee te maken dat geen sterveling van het 
begin af aan leeft! Nietzsche’s aanvallen zijn als een giftige lucht, maar wel 
een die mij niet kan deren. Ik adem haar trots en verachtelijk weer uit en  
beklaag hem vanwege de onsterfelijkheid die hem wacht’.93

 

‘Nietzsche-Kopf’  En in zijn laatste jaren moet Canetti toch weer, zijn leven en werk overziend, 
(1899) van Hans  op Nietzsche terugkomen: ‘Je bent je laatste woord over Nietzsche nog 
Olde (1855-1917)  schuldig. In 1938, vijfenvijftig jaar geleden, heb je het aangekondigd in  

Wenen nog. Het heeft zich pas nadien gevormd. Misschien is dat laatste woord 
achterhaald. Des te beter. De vorming ervan heeft je geleid’.94 Laatste woord? 
Kennelijk toch niet, want in 1993 staat alsnog: ‘Alles wat jij te zeggen hebt, heeft te 
maken met “klein”. Dat is je inhoud. Jouw vijandschap jegens “groot”, jegens 
“gezond”, jegens “opwaarts”, in één woord, tegen Nietzsche’.95 

Voor Canetti was Nietzsche het zwarte schaap van de macht, zoals voor hem Freud dit was 
van de massa – en van de psychologie. Canetti hield wel van tegenstanders van formaat. 
Mits ze dood waren, dat maakt de strijd eenzijdiger en daarmee iets eenvoudiger en over-
zichtelijker. Nietzsche heeft van het werk van angst-kenner Kierkegaard nauwelijks kennis 
genomen. Hij was het wel van plan, maar het is er niet meer van gekomen.96  

Hij, of beter: Zarathustra, was er zonder Kierkegaard te hebben gelezen toch wel van 
overtuigd dat ‘vrees namelijk – dat is het erf- en grondgevoel van de mens; uit de vrees laat 
zich alles verklaren, erfzonde en erfdeugd.’97 Hij overweegt ook dat ‘de mens enkele 

                                                 
90 Geheime hart (1973), p. 8; EC-W, IV, 374. 
91 Vliegenpijn, p. 69; EC-W, V, 75. 
92 Aufzeichnungen (1983), p. 105; EC-W, V, 348. 
93 Vliegenpijn, p. 37; EC-W, V, 44.  
94 Slotsom (1993), p. 97-8; EC-W, V, 446. 
95 Slotsom (1993), p. 108; EC-W, V, 456. 
96 Op 19 febr. 1888 schreef Nietzsche aan Georg Brandes: ‘Ich habe mir für meine nächste Reise nach 
Deutschland vorgesetzt, mich mit dem psychologischen Problem Kierkegaard zu beschäftigen (...) Dies wird 
für mich, im besten Sinn des Worts, von Nutzen sein – und wird dazu dienen, mir meine eigene Härte und 
Anmaßung im Urteil “zu Gemüte zu führen”.’ (Nietzsche, Werke in drei Bände, III, 1278; Schlechta-uitg.). 
97 ‘Furcht nämlich – das ist des Menschen Erb- und Grund-gefühl; aus der Furcht erklärt sich jegliches, 
Erbsünde und Erbtugend’. (Nietzsche, Werke, II, 537; Zarathustra). 
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honderdduizenden jaren lang een in de hoogste graad voor vrees toegankelijk dier was’98 en 
is ervan overtuigd dat ‘de mens, als het vreesachtigste van alle schepselen, tengevolge van 
zijn fijne en breekbare natuur, heeft in zijn vreesachtigheid de leermeesteres van dat mede-
gevoel, dat snelle begrip voor het gevoel van anderen (ook van dieren) gekregen’.99 Het is 
alsof hij aanzetten tot Canetti’s verwandlung bespreekt. Dat voor Nietzsche ‘Furcht’ tevens 
gekoppeld is aan religie, moraal, bijgeloof, voorouders en goden, spreekt welhaast voor zich. 
Maar hij is zich ook bewust van de existentiële angst die gaat in de richting van Sartre’s 
latere adagium: ‘Uiteindelijk is de “liefde tot de naasten” altijd iets van bijzaak, voor een 
deel conventioneel en schijnbaar-willekeurig in verhouding tot de angst voor de naasten. 
Naar gelang de structuur van de maatschappij in zijn geheel is vastgesteld en tegen gevaren 
van buiten beveiligd lijkt, is het deze angst voor de naasten, die weer nieuwe perspectieven 
van de morele waardering brengt’.100  
 
Dieren en mensen  
 

Hoewel er een eindeloze (en wat mij betreft zinloze)101 discussie loopt of dieren, die terdege 
angst kennen, ook bewustzijn hebben, is er een duidelijk verband te leggen tussen existenti-
alistische menselijke angst en het bewustzijn van de mens. ‘Wir Furchtlosen’ heet het vijfde 
hoofdstuk uit Nietzsche’s Die Fröhliche Wissenschaft (1886). Daarin legt hij in de paragraaf 
‘Vom Genius der Gattung’ (Over de geest van de soort) een intuïtief verband tussen het 
bewustzijn (niet de rede, het verstand) van het individu en de kuddenatuur.102 Het bewustzijn 
(beter: het zich bewust worden) valt ons pas op als we ons realiseren hoe goed we ook 

                                                 
98 ‘der Mensch manche hunderttausend Jahre lang ein im höchsten Grade der Furcht zugängliches Tier war’ 
(Nietzsche, Werke, I, 558-59; Menschliches, Allzumenschliches). 
99 ‘der Mensch, als das furchtsamste aller Geschöpfe, vermöge seiner feinen und zerbrechlichen Natur, hat in 
seiner Furchtsamkeit die Lehrmeisterin jener Mitempfindung, jenes schnellen Verständnisses für das Gefühl 
des andern (auch des Tieres) gehabt.’ (Nietzsche, Werke, I, 1112; Morgenröte). 
100 ‘Zuletzt ist die “Liebe zum Nächsten” immer etwas Nebensächliches, zum Teil Konventionelles und 
Willkürlich-Scheinbares im Verhältnis zur Furcht vor dem Nächsten. Nachdem das Gefüge der Gesellschaft im 
ganzen festgestellt und gegen außere Gefahren gesichert erscheint, ist es diese Furcht vor dem Nächsten, 
welche wieder neue Perspektiven der moralischen Wertschätzung schafft’. (Nietzsche, Werke, I, 657; Jenseits 
von Gut und Böse). Die stelling is voorafgegaan door: ‘Solange die Nützlichkeit, die in den moralischen 
Werturteilen herrscht, allein die Herden-Nützlichkeit ist, solange der Blick einzig der Erhaltung der Gemeinde 
zugewendet ist, und das Unmoralische genau und ausschließlich in dem gesucht wird, was dem Gemeinde-
Bestand gefährlich scheint: so lange kann es noch keine “Moral der Nächstenliebe” geben’.  
101 De bijbel zegt dat de mens de dieren moet onderwerpen en Descartes meende in alle onnozelheid (‘met 
bewonderenswaardige dapperheid’, noemt Nietzsche dat) dieren gelijk te kunnen stellen aan machines. Het een 
zowel als het ander heeft naast onnoemelijk veel leed ook eindeloze, zinloze discussies opgeleverd, omdat de 
uitgangspunten niet deugen. (Nietzsche formuleert het in de Antichrist optimistischer: ‘unsre ganze Physiologie 
bemüht sich um den Beweis dieses Satzes’). Zie onder veel meer: Keith Thomas, Het verlangen naar de 
natuur. De veranderende houding tegenover planten en dieren, 1500-1800 (1990; orig. Eng. uitg. 1983), en 
voor m.n. de 19e en 20e eeuw: Barbara Noske, Huilen met de wolven. Een interdisciplinaire benadering van de 
mens-dier relatie (1992 [1988]). Canetti is een van de betrekkelijk weinige auteurs (iemand als Hebbel deed het 
op een veel huiselijker manier en Schopenhauer was analytischer, met een boeddhistische inslag) die zich op 
filosofische wijze in veelvuldige Aantekeningen (en bijvoorbeeld in Stemmen van Marrakesch) om het dier 
bekommert. (Slotsom (1993), p. 84; EC-W, V, 434: ‘In alles wat ik over dieren heb gezegd, kom ik me als een 
oplichter voor, omdat ik zo weinig met hen heb meegemaakt. Ik heb de mythen over hen verslonden, en soms 
heb ik dieren bekeken, nooit meer, maar aangedaan, alsof ik in een van de oude metamorfosemythen verkeerde. 
Verder was het niets. Ik heb me al die jaren nooit bij een dier aangesloten. Mijn schuwheid daarvoor was te 
groot. Als er iets goddelijks in mijn leven is geweest, dan was het die schuwe verering van dieren’.) Zijn 
opvatting is in het kort samen te vatten als: er was en is veel te weinig respect voor dieren. Zie hier verder hfdst. 
V over verwandlung. 
102 W. Trotter zal bijna drie decennia later op eenzelfde spoor zitten; het sociale leven dat volgens Nietzsche tot 
bewustzijn voerde is hetzelfde dat volgens Trotter tot dwingende moraal en groepsnormen leidde. 
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zonder zouden kunnen. We zouden kunnen denken, voelen, willen, ons herinneren en zelfs 
handelen zonder dat dit in ons bewustzijn zou treden. (Leven op de automatische piloot, 
zouden we nu kunnen zeggen). Het hele leven zou mogelijk zijn, zonder dat het zich als het 
ware in de spiegel zou zien, zoals feitelijk ook nu nog bij ons het grootste deel van dit leven 
zich zonder deze spiegeling afspeelt. Waarom dan dat bewustzijn, als het in essentie over-
tollig is? Dit bewustzijn nu staat volgens Nietzsche in verband met de geschiktheid voor 
communicatie (Mitteilungs-Fähigkeit) van een mens of dier (!), en die staat weer in verband 
met de communicatienoodzaak (Mitteilungs-Bedürftigkeit). Dat slaat natuurlijk niet op een 
enkel mens maar op het menselijk geslacht: ‘waar eerst de behoefte, de nood de mensen lang 
gedwongen heeft zich te uiten, elkaar wederkerig snel en goed te verstaan, was er uiteinde-
lijk een overschot van deze kracht en kunst der mededeling, als het ware een vermogen dat 
zich geleidelijk had opgehoopt en op een erfgenaam wachtte die het kwistig zou gaan uit-
geven’.103 En als deze bevinding juist is, zo gaat Nietzsche verder, dan was het een dwang, 
een moeten voor de mens: ‘hij had, als het meest bedreigde dier, hulp nodig, bescherming, 
hij had zijn gelijken nodig, hij moest zijn nood uitdrukken, zich verstaanbaar weten te maken 
– en voor dat alles had hij eerst “bewustzijn” nodig, dus zelf te “weten” wat hem ontbreekt, 
te “weten” hoe hij het voelt, te “weten” wat hij denkt’.104 De ontwikkeling van taal en spraak 
en van bewustzijn ging dus hand in hand. Conclusie: ‘Mijn gedachte is, zoals men ziet: dat 
het bewustzijn eigenlijk niet tot de individuele existentie van de mens behoort, veelmeer tot 
wat aan hem gemeenschaps- en kudde-natuur is: dat het, zoals daaruit volgt, ook alleen met 
betrekking tot gemeenschaps- en kudde-bruikbaarheid fijn ontwikkeld is, en dat dienten-
gevolge ieder van ons, met de beste wil, zichzelf zo individueel mogelijk wil begrijpen, 
“zichzelf te kennen”, maar steeds juist het niet-individuele van zichzelf tot bewustzijn zal 
brengen’.105 Zodra wij onbegrensd-individuele handelingen in het bewustzijn omzetten, 
lijken zij dat niet meer te zijn. En zo vat hij dit samen in filosofische termen: ‘Dit is het 
eigenlijke fenomenalisme en perspectivisme,106 zoals ik het begrijp: de natuur van het dier-
lijke bewustzijn brengt met zich mee, dat de wereld die wij ons bewust zouden kunnen zijn, 
slechts een oppervlakte- en teken-wereld is, een veralgemeende, een gemene wereld – dat 
alles wat bewust wordt, juist daardoor vlak, dun, relatief dom, algemeen, teken, kuddemerk-
teken wordt, dat met alle bewustworden een groot grondig bederf, vervalsing, veroppervlak-
kiging en generalisatie verbonden is’.107  

                                                 
103 ‘wo das Bedürfnis, die Not die Menschen lange gezwungen hat, sich mitzuteilen, sich gegenseitig rasch und 
fein zu verstehen, da ist endlich ein Űberschuß dieser Kraft und Kunst der Mitteilung da, gleichsam ein 
Vermögen, das sich allmählich aufgehauft hat und nun eines Erben wartet, der es verschwenderisch ausgibt’. 
(Nietzsche, Werke, II, 220; Fröhliche Wissenschaft). 
104 ‘er brauchte, als das gefährdetste Tier, Hilfe, Schutz, er brauchte seinesgleichen, er mußte seine Not 
auszudrücken, sich verstandlich zu machen wissen – und zu dem allen hatte er zuerst “Bewußtsein” nötig, also 
selbst zu “wissen”, was ihm fehlt, zu “wissen”, was es ihm zumute ist, zu “wissen”, was er denkt’. (Id. 220-1).  
105 ‘Mein Gedanke ist, wie man sieht: daß das Bewußtsein nicht eigentlich zur Individual-Existenz des 
Menschen gehört, vielmehr zu dem, was an ihm Gemeinschafts- und Herden-Natur ist: daß es, wie daraus folgt, 
auch nur in bezug auf Gemeinschafts- und Herden-Nützlichkeit fein entwickelt ist, und daß folglich jeder von 
uns, beim besten Willen, sich selbst so individuell wie möglich zu verstehen, “sich selbst zu kennen”, doch 
immer nur gerade das Nicht-Individuelle an sich zum Bewußtsein bringen wird.’ (Nietzsche, Werke, II, 221).  
106 Perspectivisme: alle kennis is afhankelijk van de persoonlijke standplaats en perspectieven van het kennend 
subject; een objectieve algemene geldigheid is dus niet mogelijk.  
107 ‘Dies ist der eigentliche Phänomenalismus und Perspektivismus, wie ich ihn verstehe: die Natur des 
tierischen Bewußtseins bringt es mit sich, daß die Welt, deren wir bewußt werden können, nur eine 
Oberflächen- und Zeichenwelt ist, eine verallgemeinerte, eine vergemeinerte Welt – daß alles, was bewußt 
wird, ebendamit flach, dünn, relativ-dumm, generell, Zeichen, Herden-Merkzeichen wird, daß mit allem 
Bewußtwerden eine große gründliche Verderbnis, Fälschung, Veroberflächlichung und Generalisation 
verbunden ist’. (II, 221-2).  
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Zo zien we hoe Nietzsche tijdkritiek poogt te onderbouwen met oeroude bewustzijnsmecha-
nismen van de mens en oog heeft voor verwandlung. Daarnaast is het zinnig om zijn specu-
latieve bewustzijnstheorie in het achterhoofd te houden – evenals Trotters overtuigingen – 
bij de interpretatie van psychologische massa-verklaringen, en van verwandlung natuurlijk. 
 
Angsten 
 

In M&M vormt – existentiële – angst een vanzelfsprekend uitgangspunt en impliciete onder-
toon. De programmatische eerste zin van het boek vormt de basis hiervan: ‘Nichts fürchtet 
der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes’. Daarop zijn de massa-analyses 
(dialectische omslag van die angst in een behoefte) en machtsanalyses (beheersing van de 
angst door deze op anderen te projecteren of af te wentelen) gebaseerd. In het tweede deel, 
over de macht, is de angst nog nadrukkelijker aanwezig dan in het eerste deel over de massa. 
Want de ultieme macht ziet de medemens als tegenstander, uiteindelijk als buit; dus is de 
macht iets om voor te vluchten – in de massa. De massa daarentegen ziet de medemens als 
medestander, uiteindelijk als groeikracht; dus is de massa iets om bij te schuilen – voor de 
macht. 

In nogal wat Aantekeningen is de persoonlijke of algemene (visie op) angst expliciet 
te traceren.108 Canetti’s ‘persoonlijke’ angstopvatting kent wel een consequente lijn. Een van 
zijn eerste notities vormt een regelrechte omkering van Caligula’s lijfspreuk109 ‘Oderint dum 
metuant’ (Ze mogen mij haten, als ze mij maar vrezen): ‘Ik wil geen angst inboezemen, voor 
niets ter wereld schaam ik mij zo diep. Ik word liever veracht dan gevreesd’.110 En een van 
de laatste aantekeningen over de eigen angst luidt: ‘Bij het alleen zijn ben je schijnbaar 
wreed tegen de anderen, het wreedst tegen jezelf. Uit angst vanwege anderen ga je tegen 
jezelf tekeer’.111 ‘Gods hartslag in ons: de angst’112 geeft goed weer hoe allesdoordringend 
Canetti de angst ziet – en dit mooi verwoordt. Persoonlijk kent hij natuurlijk de dagelijkse en 
levenslange angst om de veiligheid van beminde mensen – en de rol van de telefoon in 
dezen,113 premature angst dat hij zijn leven niet te boek zal stellen,114 angst voor de 
vergankelijkheid van het heftigste en zuiverste gevoel,115 angst voor Dostojewski,116 angst 

                                                 
108 Onder meer in: EC-W, IV (1942) 22; (1943) 36; (1945) 92; (1947) 132; (1951) 177, 178; (1957) 225; (1958) 
240; (1962) 268; (1967) 312-13; (1976) 401; (1981) 472, 475; (1982) 488; (1983) 502; (1985) 529; en in  
EC-W, V (F1) 10; (F4) 50; (F5) 59, 66; (1954-56) 115; (1957-59) 123; (1961) 149; (1962) 159; (1966) 198; 
(1967) 203, 205, 206; (1968) 220; (1971) 248-49; (1975) 280; (1976) 288; (1979) 300; (1980) 314; (1992) 366; 
(1993) 432, 435, 449. 
109 Caligula had deze one-liner niet zelf bedacht; hij was beter in moorden, maar figureert overigens niet in 
M&M; dat zou té voor de hand liggend geweest zijn? Hij ontleende de kreet aan de dichter Lucius Accius (170-
85 v.C.) die hem de mythische figuur Atreus in de mond had gelegd. 
110 Mens (1942), p. 22; EC-W, IV, 22. 
111 Slotsom (1993), p. 85; EC-W, V, 435. 
112 Vliegenpijn, p. 44; EC-W, V, 50. 
113 Aufzeichnungen (1979), p. 50; EC-W, V, 300, en Geheime hart (1982), p. 129; EC-W, IV, 488. Geen 
verbinding krijgen of juist een onverwacht telefoontje kan rampspoed van geliefden betekenen. (‘Wie unsicher 
war es, als man ohne Telefon lebte. Man wußte lange nichts. Und doch ist die Angst um Menschen nicht 
geringer geworden. Vielleicht ist sie sogar größer, denn durch jeden vergeblichen Anruf wird sie gesteigert. 
Der Tod ist so rasch wie ein Anruf. Die Plötzlichkeit der Verbindung erinnert jederzeit an den Tod. Was einen 
beruhigen soll, wird zuerst zum Schrecken’.) 
114 Pantheon (1971), p. 158; EC-W, V, 248-249. 
115 Pantheon (1967), p. 108; EC-W, V, 203. 
116 Aufzeichnungen (1980), p. 66; EC-W, V, 314. Vgl. Rob Hartmans, Vaarwel dan! Essays over intellectuelen 
en hun illusies (Aspekt, Soesterberg 2000), p. 99: ‘Evenals Vladimir Nabokov, Johan Huizinga en Karel van 
het Reve werd Isaiah Berlin zenuwachtig, zelfs depressief bij het lezen van de religieuze fanaticus 
Dostojewsky’.  
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dat de uitbreiding van zijn geest ten einde loopt117 en angst voor alles wat er na de dood niet 
komt.118 Maar de mens die voor niets meer bang is, vindt hij verachtelijk. De weg tussen te 
veel en te weinig angst is namelijk heel smal en vormt feitelijk het kerndilemma van iedere 
utopie.119 Pro domo ziet Canetti lichtende en bittere angst. De eerste groeit en maakt mensen 
tot dichters; de tweede schrompelt en verdroogt en maakt ze tot mummies.120 Boeken maken 
hem nooit bang omdat die zoveel verschillends te zeggen hebben121 – en niets terugzeggen, 
kunnen we deze Kien-notitie aanvullen. Onder de meer algemene termen vallen Canetti’s 
opmerkingen dat veel werkelijkheid wordt van wat hij angstig had gezien,122 of dat we de 
angst van een dier zo zouden moeten kennen alsof we die van binnenuit beleven en dan 
merken dat dit misschien dezelfde angst is – als de onze.123 Wellicht, zo filosofeert hij, 
bestaan er in de voorgevoelens van angst geen grenzen tussen mensen124 en hij vraagt zich af 
wat onze angsten nog zouden betekenen als de mensheid pas over duizend jaar te gronde 
gaat.125 Uiteraard is er ook wel een notitie te vinden over een verschaalde, flauwe religie; 
die, waarachter men géén angst voelt126 of een korte Ohrenzeuge-tekst als ‘een kerkhof-
stakker, overal elders is hij bang’.127 Aldoordringend is het besef: ‘Het verlammende van de 
algemene wanhoop: een illusie. Alles gaat net als vroeger verder en alleen de grijze woorden 
passen zich overal aan elkaar aan. Behalve de lippendienst aan de angst schijnt niets 
ongewoon’.128 Remedies ziet hij nauwelijks; het zal een kwestie van aanvaarden moeten 
zijn: ‘niet langer de angst zien als middel tot vervulling’129 of beter nog: de angst uitspreken 
– nóg beter is het echter om de angst op te schrijven, zonder deze uit te spreken.130 Het zijn 
dus niet zozeer specifieke of lichamelijke als wel algemene, dus existentiële angsten die ook 
Canetti kwellen. Hij citeert zelfs – en dat is zeldzaam bij hem – een generatiegenoot: de 
Italiaanse schrijver Cesare Pavese (1908-1950). Kennelijk is hij het helemaal met hem eens: 
‘De mens is erbarmen en angst. Iets anders bestaat niet’.131 En negen jaar voor zijn eigen 
dood noteerde Canetti: ‘Hij legde de laatste angst af en stierf’.132  

Hoewel (de strijd tegen) de dood een centrale rol speelt in Canetti’s werk, is het 
indachtig Freuds opmerking aan het slot van Das Ich und das Es niet te rechtvaardigen om te 
beweren dat iedere angst eigenlijk een doodsangst zou zijn.133 Canetti’s angsten en zijn 
verzet tegen de dood zijn grotendeels tamelijk rechtlijnig te herleiden tot zijn hier al 

                                                 
117 Mens (1957), p. 218; EC-W, IV, 225. 
118 Vliegenpijn, p. 6; EC-W, V, 10.  
119 Vliegenpijn, p. 60; EC-W, V, 66. 
120 Vliegenpijn, p. 53; EC-W, V, 59. 
121 Aufzeichnungen (1979), p. 50; EC-W, V, 300. 
122 Slotsom (1993), p. 101; EC-W, V, 449.  
123 Slotsom (1993), p. 82; EC-W, V, 432. Angst als verwandlung dus. 
124 Aufzeichnungen (1975), p. 21; EC-W, V, 280. 
125 Aufzeichnungen (1976), p. 32; EC-W, V, 288. 
126 Pantheon (1954-56), p. 7; EC-W, V, 115. 
127 Pantheon (1957-59), p. 17; EC-W, V, 123. 
128 Geheime hart (1983), p. 144-145; EC-W, IV, 502. 
129 Pantheon (1961), p. 44; EC-W, V, 149. 
130 Slotsom (1992), p. 8; EC-W, V, 366.  
131 Pantheon (1967), p. 111; EC-W, V, 205. Pavese pleegde zelfmoord. 
132 Geheime hart (1985), p. 173; EC-W, IV, 529. 
133 ‘Der volltönende Satz: jede Angst sei eigentlich Todesangst, schließt kaum einen Sinn ein, ist jedenfalls 
nicht zu rechtfertigen. Es scheint mir vielmehr durchaus richtig, die Todesangst von der Objekt-(Real-)Angst 
und von der neurotischen Libidoangst zu sondern’. Sigmund Freud, Gesammelte Werke (Imago, London 1940 
e.v./ Fischer, Frankfurt a.M. 1999), XIII, p. 288. 
Hoewel de Brockhaus Psychologie (Leipzig 2001, p. 38) nu zegt dat ‘de angst uiteindelijk wortelt in de 
doodsangst en in de ontwikkelingsgang samenhangt met vlucht- en vermijdingsreacties, die men ook bij veel 
dieren kan waarnemen’.   
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beschreven jeugdtrauma: het plotselinge overlijden van zijn vereerde vader, toen hijzelf nog 
maar net zeven jaar oud was; een ontvankelijke en kwetsbare leeftijd waarop zulke 
ervaringen een onuitwisbare indruk maken.134 Zoals gezegd is daaraan dan ook nog de 
pacifistische en humanistische afschuw van oorlog gekoppeld. Uit zijn biografie blijkt 
bovendien dat paranoia hem niet vreemd was en dus heeft hij frequent ook tegen die angsten 
en wanen moeten vechten. Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door 
het misinterpreteren van vriendelijke of neutrale houdingen van anderen als vijandelijke 
handelingen, overgevoeligheid voor achterstelling en tegenslagen, haatdragendheid en vaak 
een neiging tot het koesteren van samenzweringstheorieën.135   

Uiteindelijk heeft Canetti’s verzet tegen de dood ook veel te maken met zijn eigen 
macht. In een kritisch essay over Canetti – dat van de eerdergenoemde schrijfster en 
hoorspeldramaturge Ursula Ruppel: Der Tod und Canetti136 – wordt feilloos aangegeven hoe 
en waarom Canetti zelf een absoluut (intellectueel) machthebber is.137 Dit is een inzicht dat 
de lezer krijgt na (herhaalde) lezing van het hele oeuvre, en dat daarna niet meer wil 
verdwijnen. Wat overigens geen belemmering is voor de waardering van het werk; wel kan 
het bepaalde visies of inzichten doen kantelen. Canetti’s testamentaire archiefvoorwaarden 
zijn ook een indicatie: regeren na de dood, over het graf heen.   

In de woorden van de filosoof/socioloog R.F. Beerling (1905-1979), die in De Gids 
(nr. 7, 1977) de meest uitvoerige en kritische reactie in Nederland gaf op M&M, ‘mankeert 
er aan Canetti’s wijsheid iets fundamenteels, hoe pathetisch dit verzet [tegen de dood] ook 
aandoet. Het is de eigenlijke angel, die hij niet kan uittrekken’. Canetti zal van die reactie 
niet onder de indruk zijn geweest – integendeel, hij benadrukte zijn strijd tegen de dood 
steeds sterker in de Aantekeningen. Beerlings kritiek is wel begrijpelijk, maar niet terecht. 
Het niét accepteren van de dood is een basis die aan alle denken van Canetti ten grondslag 
ligt. Zoals de zwaartekracht dat doet bij Newton, het categorisch imperatief bij Kant, de 
klassenstrijd bij Marx, de voorstelling & wil bij Schopenhauer, de angst bij Kierkegaard en 
het onderbewuste bij Freud. Het is Canetti’s – vaak originele – verzet tegen iets dat wij als té 
vanzelfsprekend aanvaarden en waarop dan onze vaak bedenkelijke maatschappijopvattingen 
worden gebouwd (denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis als per definitie de geschiedenis 
van de sterksten, de overwinnaars). Het zou een extra hoofdstuk vergen om de doods-
problematiek bij Canetti nader uit te werken. Omdat dit probleem echter meer aan de macht 
dan aan de massa (waarop hier het accent ligt) gebonden is, blijft die uitwerking vooralsnog 
achterwege.  

Wel moet nog worden opgemerkt dat de overweging dat zonder dood geen leven en 
dus ook geen evolutie mogelijk zou zijn, een invalshoek is die bij Canetti ontbreekt. Naar 
men kan aannemen omdat hij ook dat fundamenteel niet kan accepteren; in wezen is hij het 

                                                 
134 Isaiah Berlin was nog jonger toen hij er in 1917 getuige van was hoe een politieagent werd gelyncht door 
een uitzinnige menigte. Hij hield er een levenslange afkeer van fysiek geweld aan over. Vgl. in Vliegenpijn (p. 
42; EC-W, V, 48) over bibliothecaris Wheen van het Victoria & Albert Museum, die op achtjarige leeftijd in 
Botany Bay in Australië met zo’n afkeer en walging was bekeken door een (dankzij de blan-ken) zwaar 
verlopen inboorlingenhoofdman, ‘dat hij zich zijn hele latere leven ongewenst en verafschuwd voelde’. 
135 Vgl. Der Brockhaus Psychologie, Brockhaus, Mannheim/Leipzig 2001, p. 421, waar nog wordt gemeld dat 
zo’n 0,5 tot 3,5% van de bevolking eraan zou lijden. 
136 Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1995 (176 pp.). Toen de auteur met de laatste tekstcorrecties bezig 
was, stierf Canetti (aug. 1994). In de secundaire Canetti-literatuur is dit boekje niet vaak te signaleren. 
Overigens wees o.a. Gerhard Melzer in 1985 op die machtsfacetten van Canetti en zijn werk, in het Stirneriaans 
getitelde ‘Der einzige Satz und sein Eigentümer’ (in: Bartsch & Melzer (Hg.), Experte der Macht, pp. 58-72). 
137 Het enige bezwaar dat tegen dit essay is in te brengen, is de vraag of men een auteur zo vergaand mag 
identificeren met zijn teksten. Ruppel doet dit echter dermate zorgvuldig en overtuigend, dat er van dat bezwaar 
niet zo veel standhoudt. Haar strenge slotconclusie eindigt met een verwandlung, die hier in de levensschets 
van Canetti is aangehaald. (Hfdst. I, noot 126). 
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niet eens met de schepping. Het liefst zou hij God willen corrigeren (over macht gesproken), 
of de Big Bang overdoen? (‘Is het waard geweest de mens uit te vinden? Was er geen andere 
manier om de aarde te ruïneren?’).138 Niet verwonderlijk gezien zijn doodsafkeer, is hij niet 
erg geporteerd voor de evolutietheorieën – zonder daar overigens alternatieven voor in de 
plaats te kunnen stellen; halsstarrigheid dus? 

‘Afkeer van de afstammingsleer. Waar ik daar maar op stuit, voel ik een soort 
verlamming. Zij komt me even ongeloofwaardig voor als de leer van een schepping, 
en in ieder geval kleurlozer. Het wordt allemaal toegeschreven aan de breedste tijd, 
in afstanden die wij nooit kunnen voelen. Als springveer voor de deugdelijkheids-
proef van nieuwe vormen wordt de overleving ingezet, aldus wordt de massadood 
iets nuttigs. Opdat er iets nieuws ontstaat, moet er oneindig veel leven te gronde 
gaan, een monsterlijk idee dat in wezen ontspruit aan het domein van de macht’.139  

De evolutie speelt echter in M&M wel een grote, impliciete rol. Toen Beerling Canetti het 
gebruiken van de voorbeeldigheid van dieren verweet, betekende dat twee dingen: Beerling 
had zelf kennelijk moeite met het idee dat de mens ook ‘maar’ een dier is en, belangrijker: 
Canetti was in 1960, als eerder gezegd, zijn tijd vooruit. Sociobiologie en evolutionaire 
psychologie zijn nu immers volledig aanvaarde, zelfstandige disciplines die – naast de 
ethologie – in het centrum van de belangstelling staan. Maar zij kregen pas in het midden 
van de jaren zeventig echt gestalte, vijftien jaar ná M&M.140 Deze fascinerende onderzoeks-
terreinen maken duidelijk wat wij nog met dieren, onze voorouders, gemeen hebben en 
onthullen hoe de cultuur haar vernislaagje over onze animale trekken heeft gepatineerd. 
Vooral in extreme (maar evenzo in dagelijkse) situaties komen die ‘primitieve’ trekken weer 
snel boven, wat recente oorlogen bewijzen. Dit betekent overigens niét dat het menselijk 
gedrag in oorlogstijd kan worden afgeleid van dierlijk gedrag.141 Dieren kennen geen groot-
schalige oorlogen en martelingen, en massaslachtingen of slavenhouderij komen bij hen 
slechts zeer sporadisch voor. Dit in tegenstelling tot de mens, wiens geschiedenis op 
veldslagen is gebouwd. (‘Het slagveld is het maandverband van de geschiedenis’, dichtte 
W.F. Hermans). Vermoedelijk zijn mieren de enige diersoort die vormen van oorlog, massa-
slachting of slavernij kennen (dit laatste wordt ook wel als symbiose gezien). ‘Beestachtig’ is 
dus het verkeerde adjectief dat voor menselijk gedrag in oorlogstijd wordt gehanteerd. Wat 
uit die extreme situaties blijkt, is dat wanneer sociale controle, wetgeving en sancties weg-
vallen, de mens zijn oerinstincten veelal de vrije loop zal laten. Het meest fundamentele 
oerinstinct luidt: overleven, hoe dan ook, en ten koste van wie of wat dan ook.142  
En dat is een centrale machtsthese in M&M.  

                                                 
138 Slotsom (1992), p. 53; EC-W, V, 407. 
139 Vliegenpijn, p. 83; EC-W, V, 87-88 (mijn curs.).  
140 Zie o.m.: Robert Wright, Darwins geweten. Evolutionaire psychologie en het dagelijks leven (1997; de 
originele versie The moral animal is van 1994). De ster van Desmond Morris, leerling van Nico Tinbergen, is 
sinds The naked ape (1967) niet verbleekt. Het imposante handboek Sociobiology van E.O. Wilson is van 1975 
(in 2000 verscheen de ‘25th Anniversary Edition’). Frans de Waal (*1948) schrijft mooie – vergelijkende – 
apenstudies. Middas Dekkers, Tijs Goldschmidt en Theunis Piersma houden enthousiast de algemene lezer op 
de hoogte en Stephen Gould publiceerde veelvuldig over de evolutie. Darwins theorieën zijn nooit uit de 
belangstelling geweest en het vergelijkend genen-onderzoek floreert. De lijst met namen en onderzoeken op 
deze terreinen groeit en groeit; evenzo de ontraadseling van de natuur, en dus ook van ons gedrag. Zie verder 
het hoofdstuk over verwandlung. 
141 Hoewel chimpansees ook gewelddadige groepsgevechten en moord kennen, zoals in V Verwandlung bleek. 
142 Wat niet wegneemt dat mensen in dergelijke situaties ook ongekende moed, zorg en opofferingsgezindheid 
kennen. Als we dit met dieren vergelijken, komen we onder meer uit bij Kropotkins studie uit 1902: Mutual 
Aid. A factor of evolution. Daarin komen aan de orde: Mutual aid among/in: animals, savages, barbarians, the 
medieval city, ourselves. (New York, University Press, 1972). En ook Frans de Waal geeft intussen aardig wat 
voorbeelden van altruïsme en inlevingsgevoelens (= verwandlung) bij apen. (Zie hier verder V Verwandlung.)  
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Denken moet schuren        
 

             ‘Wie begrepen werd, is verkeerd begrepen. Alles werkt slechts in misverstanden verder.  
            Het blijft desondanks van beslissend belang dat men ervoor leeft om begrepen te worden’. 
                 (Wat de mens betreft (1971) p. 339; EC-W, IV, 350) 

 
Werk is leven, leven is werk   
 
Het eerste deel van zijn driedelige autobiografie leverde Canetti op latere leeftijd de meeste 
bekendheid als schrijver op. Bleken de roman Het Martyrium en de grote essayachtige studie 
Massa & Macht nog voor een betrekkelijk beperkte lezersgroep, De behouden tong maakte 
hem gevierd in Europa en droeg ongetwijfeld bij tot de toekenning van de Nobelprijs 
Literatuur in 1981. Daarnaast staan de bijna zeseneenhalfduizend Aantekeningen, verdeeld 
over acht bundels,1 centraal in zijn werk en worden zijn drie toneelstukken na de nodige 
vertraging nu met enige regelmaat opgevoerd. 
 Canetti’s leven en denken is getekend door veel realistische zaken: landen en steden, 
familie, vrouwen, vriendschappen, ervaringen – en door nog meer intellectualistische zaken: 
ideeën, theorieën, speculaties, overdenkingen, literatuur, schrijvers, formuleringen en oor-
delen, veel boeken en nog meer eigenzinnigheden. De massa neemt daarin al vroeg een 
centrale plaats in, reëel en intellectueel, en zal die lang blijven houden. Leven en werk zijn 
nauw verweven geraakt: ‘Men mag je dus verwijten dat je in M&M gelooft, dat de daarin 
vervatte inzichten – ondanks de lichtvaardigheid waarmee ze aan de kant geschoven werden 
– hun geldigheid hebben bewaard. In deze overtuiging heb jij je levensgeschiedenis 
geschreven, haar vorm en voor een groot deel haar inhoud zijn daardoor bepaald’.2  

Canetti wilde, met eigen ervaringen als drijfveer, het raadsel van de blijkbaar 
veranderende mens in de massa oplossen, maar anders dan vóór zijn tijd is geprobeerd. Hij 
ontwerpt een eigen indeling van soorten massa’s en meuten, hanteert een neutrale 
benadering, ontdekt massasymbolen en massakristallen, vindt een massa zonder leider 
vanzelfsprekend, erkent het historische belang van zowel de meute als de massa, duidt de 
massa als schuilplaats en ziet verwandlung als brandstof. Voorbeelden en bewijzen zoekt en 
vindt hij in alle tijden en alle culturen, in velerlei biologische en mentale processen en in 
historische excessen. Daardoor krijgen de inzichten een universele strekking, omdat ze niet 
alleen zijn geënt op Europa of op de recente tijd, wat in eerdere massastudies nogal eens 
gebeurde. Dit alles stoelend op een fenomenologische aanpak.  

De massa heeft hem lang gefascineerd. Nog in 1980 noteert hij ‘wat je over massa 
gevonden hebt, is juister dan je destijds kon weten’3 en pas in 1982 kan hij schrijven ‘door 
de massa ben je niet meer bezeten. Je bent er niet meer op uit recepten voor haar goed 
gedrag en welbevinden te bedenken’.4 En een jaar later is zijn creatieve belangstelling 
gedoofd: ‘Of het juist zou zijn, zich weer tot M&M te wenden? Ik kan er niet meer aan 
werken. Het is als uit een oergeschiedenis’.5  

                                                 
1 Waarvan ruim 5700 in Werke IV en V opgenomen, daarna volgden nog Aufzeichnungen für Marie-Louise en 
‘Stenogramme’ en ‘Totenbuch’ van Akzente. 
2 Geheime hart (1985) p. 164; EC-W, IV, 521. Als eerder opgemerkt schrijft Canetti vaak in de tweede persoon. 
3 Aufzeichnungen 1973-1984 (1980) p. 58; EC-W, V, 305. 
4 Aufzeichnungen 1973-1984 (1982) p. 85; EC-W, V, 329. En het vervolg geeft aan wat hem wel tot zijn dood 
bezighoudt: ‘Vom Tod bist du mehr als je besessen. Der Massentod hat die Masse für dich aufgesaugt. Dein 
eigener Tod kann nur noch gleichgültig sein. Es ist unzweifelhaft klar, daß es nur um den Tod überhaupt geht’.  
5 Aufzeichnungen 1973-1984 (1983) p. 104; EC-W, V, 347. Canetti koesterde lang het idee een vervolgdeel op 
M&M te schrijven. Conceptteksten daarvoor liggen in het archief in Zürich. 
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De faun, de patriarch, de halfgod, het magische monster, de mytholoog, de 
mystificeerder, de magiër, het genie, de dreumes, de manipulator, de buitenstaander, en ook: 
Orion, Pio6 – welke aliassen zijn er al niet op Canetti geplakt.7 Zijn vrouw Veza was daar 
ook goed in, met als mooiste: der Quadratnarr. Leven en leer liepen niet altijd synchroon, 
zoveel blijkt daar wel uit. De zware, veeleisende kant van zijn oeuvre krijgt er even een 
lichtere toets door, al moeten persoon en werk niet worden gemengd. De gehanteerde 
adjectieven zijn evenzo niet zuinig: zijn denken en schrijven is hartstochtelijk, onafhankelijk, 
hypnotiserend en origineel genoemd.   

In zijn jeugdige overmoed en stelligheid – Die Blendung is dan net verschenen – 
weet Canetti in 1936 tegenover een journalist al zeker dat de schrijver het geweten is van 
zijn tijd, zegt hij zwartgallig dat onze wereld voor het grootste deel een verwerkelijking is 
van oude en oudste voorstellingen van de hel,8 en maakt hij duidelijk dat het niet zijn schuld 
is als de interviewer aan het lezen van dat boek meent te stikken. Maar hij zegt dan ook dat 
hij gelooft in de diepe en eigenlijke drang van de mensen om in een hogere diersoort, de 
massa, op te gaan en zich daarin zo volkomen te verliezen alsof er nooit een mens had 
bestaan.9 
 Dit omgekeerd-Nietzscheaans klinkend idee (‘Eens was het Ik in de kudde 
verborgen: en nu is in het Ik nog de kudde verborgen’ zegt Nietzsche)10 is in gelijksoortige 
bewoordingen in Het Maryrium terug te vinden, maar verder zijn er in het hele oeuvre, zie ik 
het goed, geen teksten te traceren die dit concept herhalen, uitbouwen of onderzoeken. Dat is 
spijtig en daar moet een verklaring voor zijn.11 Vermoedelijk luidt die, dat Canetti heeft 
besloten zich niet met speculatie of metafysica bezig te houden, dat hij uiteindelijk een 
rationalist wil zijn die zich openstelt voor veel, maar niet voor het ongrijpbare – tenminste 
niet op papier, waarop de weerslag van zijn denken staat. Het kan mede de verklaring zijn 
van zijn belangstelling voor presocratici en oude Chinezen. 

Toch zit er een minder metafysische en meer lucide kern in dat idee van 
het opgaan als eenheid in een massa, waarbij dan even dient te worden 
afgezien van concrete maatschappelijke facetten en meer nadruk moet 
worden gelegd op de biologische kanten. Want de meest volstrekte en 
tegelijk onvoorstel-bare massa’s zitten in onszelf en dragen we met ons 
mee uit het verleden – en tegelijk bestaat er een absolute individualisering  

http://nl.123rf.com/photo in oeverloze onoverzienbare hoeveelheden. 
705292_menselijke‐ eicel‐en‐zaadcel.html 

                                                 
6 Orion noemde Friedl Benedict hem in de roman The monster die zij aan hem opdroeg; Pio heette hij voor 
Marie-Louise von Motesiczky in hun vijftigjarige briefwisseling. Het is onduidelijk waar die naam vandaan 
komt (Zie Liebhaber ohne Adresse, m.n. p. 372) – wellicht, gezien zijn afkomst, een Spaanse verwijzing: Pio = 
de vrome? Hij figureerde als Mischa Fox in Iris Murdochs Flight from the Enchanter (1956) en als de Bulgaar 
Banowitsch in Saul Bellows Herzog (1964); verder komt Canetti voor in autobiografisch werk als dat van Max 
Frisch, Claudio Magris, Paul Nizon, Kathleen Raine en Marcel Reich-Ranicki. 
7 Met name de Engelse Iris Murdoch-biografen John Bayley en Peter Conradi zijn weinig vleiend over hem.  
8 Verwerkelijking? Er werd kennelijk nog aan gewerkt, gezien de aantekening uit 1971: ‘Trots als wij zijn op 
de afschaffing van de hel, verbreiden wij deze nu overal’. (Mens, p. 334; EC-W, IV, 346). 
9 In een interview in Der Sonntag, Beilage zu Der Wiener Tag, 2. Februar 1936 (niet opgenomen in EC-W, X) 
(geciteerd in de noten in Veza & Elias Canetti, Briefe an Georges (2006) p. 383): ‘Der Dichter ist das 
Gewissen seiner Zeit’. ‘Unsere Welt ist zum größten Teil einer Realisierung alter und ältester Vorstellungen 
von der Hölle.’ ‘Es ist nicht meine Schuld, wenn Sie an der Lektüre dieses Buches [Die Blendung] zu ersticken 
vermeinen.’ ‘Ich glaube an den tiefen und eigentlichen Drang der Menschen, in eine höhere Tiergattung, die 
Masse, aufzugehen und sich darin so vollkommen zu verlieren, als hätte es nie einen Menschen gegeben.’ 
10 Misschien is de essentie van M&M wel samen te vatten in deze ene zin van Nietzsche in Herwaardering van 
alle waarden [Würzbach uitgave 1940], p. 260. 
11 Gesteld dat de verklaring niet zal zijn dat Canetti Nietzsche in dezen absoluut wil verzwijgen (hij had hem 
toen nauwelijks nog gelezen). 
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Niet alleen weten de biologen intussen dankzij uitvoerig DNA-onderzoek dat, afgezien van 
identieke tweelingen, ieder mens op aarde verschilt van ieder ander en van iedereen die 
eerder leefde of later zal leven. Maar het is veel grootschaliger: alle zaadcellen en alle eitjes 
die zijn voortgebracht door de miljarden mannen en vrouwen die sinds het ontstaan van onze 
soort op aarde rond-lopen, zijn stuk voor stuk uniek, een aantal dat vóór de nieuwste 
moleculair biologische inzichten onvoorstelbaar was.12 Het doet denken aan al die zand-
korrels op al die stranden die het aantal van al die sterren symboliseren. Alles is massa, voor 
wie er oog voor heeft. 
 

   Zaadcellen,         Strandzand, 
   microscopisch        close up 
   ←          ← 
 

    → 
          Sterrenstelsel, 
          telescopisch 
 

Tegelijk is er die collectieve biologische afkomst uit het ene – het eencellige oerbegin van 
alle leven, voedingsbron van religieuze, mythische en evolutionair-biologische bouwwerken, 
weerspiegeld en speculatief bewezen via onto- en fylogenese. De prachtige paradox van de 
massa in het ene en het ene in de massa. De hoeveelheden zijn weliswaar onbegrensd in 
aantallen maar ze zijn begrensd in materie, in omvang; alles heeft een huid, een celwand, een 
epidermis in alle maten, soorten en vormen. En die huid zorgt voor de twee essenties: 
afscheiding van eigen ruimte en tegelijk mogelijkheid tot uitwisseling, tot versmelting zelfs. 
Daarom leveren juist grenzen veelal de meeste vragen en problemen op. ‘Niets vreest de 
mens meer dan aanraking door iets onbekends’, luidt de openingszin van M&M; de grens 
wordt dan overschreden. Wie bijvoorbeeld ’s avonds alleen thuis meent te zijn en in ene een 
hand op de schouder voelt (bleek toch niet alleen te zijn) schrikt met zulke koude rillingen 
dat hij of zij nooit meer aan die openingszin zal twijfelen. Die begrenzings-problematiek is 
door te trekken tot het persoonlijke en in dat geval blijkt zelfs daarover moeilijk 
overeenstemming te bereiken. Zo kan Canetti zelf zeggen ‘in mijn levensgeschiedenis gaat 
het helemaal niet om mij’,13 terwijl de  lezer kan volhouden ‘dat de figuren in de autobio-
grafie Canetti’s eigen gedaanteverwisselingen zijn’.14 Beide partijen zeggen dit met evenveel 
overtuiging. Doorgeredeneerd kan dit een vorm van solipsisme opleveren, maar evenzogoed 
kan de ander de schuilplaats worden voor het eigen ego, en dan heeft die ander eenzelfde 
functie als de massa.  
 
Massa  

    ‘Maar enorm belangrijk is wat men dagelijks niet heeft gedacht’.  
    (Wat de mens betreft (1972) p. 354; EC-W, IV, 367) 

 

De massa is oud, heel oud, en komt voort uit de meute die nog ouder is. Als er al theo-
retische belangstelling voor de mensenmassa was in het verleden, dan was deze meestentijds 
negatief geladen; dat stamt al uit de Griekse oudheid. En er was weinig belangstelling voor 
de massa’s omdat die nog niet zo veelvuldig optraden als in de afgelopen eeuwen; er leefden 
beduidend minder mensen en de machtsverhoudingen lagen anders – men kon ze daardoor 

                                                 
12 Zie Steve Jones, De onbekende Darwin (Ambo, Amsterdam 2009; Darwin’s Island. The Galapagos in the 
Garden of England (2008), vert.: C. van den Berg), p. 33-34. 
13 Waarop volgt: ‘Maar wie zal dat geloven?’ (Geheime hart (1980) p. 89; EC-W, IV, 449). En zei Nietzsche niet 
al: ‘Viel von sich reden kann auch ein Mittel sein, sich zu verbergen’. (Werke, II, 639; Jenseits von Gut und 
Böse). 
14 Jeremy Adler, ‘Nawoord’ in Party tijdens de blitz, p. 199.  
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vanzelfsprekender in de hand houden. Pas eind negentiende eeuw werden onderzoek en 
analyse van de massa tot een min of meer wetenschappelijke discipline uitgebouwd, nadat de 
literatuur daarin was voorgegaan – in dat opzicht zijn overeenkomsten met de psychologie te 
constateren. Slechts ’n enkele onderzoeker probeerde er niet slechts gevoelsmatig of sociaal-
politiek geëngageerd op te reageren om zo meer afstand te houden tot de massa; meer 
objectiviteit, minder veroordeling. Dat lukte in het algemeen maar moeizaam en pas in de 
tweede helft van de twintigste eeuw begon men hier geleidelijk in te slagen. Dat was de tijd 
waarin Canetti’s Massa & Macht verscheen, maar hoeveel invloed dat werk heeft gehad op 
die omslag is moeilijk aan te tonen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de 
vorderingen van de discipline was die ommekeer ongetwijfeld toch wel gekomen. We 
kunnen constateren dat Canetti het proces in ieder geval mee versneld en aangestuurd heeft. 
Minder dan hij zal hebben gewild, omdat zijn werk voor veel onderzoekers te marginaal of 
zelfs ongezien is gebleven, maar zijn stempel is onmiskenbaar voor degenen die met zijn 
inzichten hebben gewerkt.  

Pessimisme lijkt bij de meeste massa-auteurs ingebakken, en veelal bij de 
intellectueel in het algemeen – dankzij een teveel aan historisch bewustzijn? Of is het alle-
daags realisme? Een optimistische highbrow werd en wordt veelal voor naïef of politiek 
onwetend versleten, zoals men gelovigen gebrek aan ratio toedicht. ‘Pessimisten zijn niet 
vervelend. Pessimisten hebben gelijk. Pessimisten zijn overbodig’ zegt Canetti.15 Van de 
Sande wijst in zijn inleiding tot On Crowds op bepaalde tekortkomingen in het menselijk 
waarnemings- en beoordelingsvermogen, op het uniforme en eenheidsdenken, en op enkele 
over- en onderschatte items.16 Dit zijn kwesties die de vroege onderzoekers zich vaak 
nauwelijks realiseerden of waarvan zij zelfs geen weet hadden; geheim voedsel voor dat 
pessimisme. We zijn intussen een eeuw verder en de inzichten van massaonderzoekers zijn 
dus geëvolueerd. Bewustwording van tekorten kan vooruitgang in massaonderzoek alleen 
maar ten goede komen, wat sterk Trotteriaans klinkt.  

Er is nog een andere factor die een rol speelt. De opvattingen over het vak 
massapsychologie zijn namelijk veranderd. Was tot WO II, met name in Nederland, de Duitse 
wetenschap en cultuur al ruim een eeuw de voedingsbodem, na de oorlog verschoof deze 
dominantie naar de Angelsaksische, in casu de Amerikaanse kant – conform de bedoelingen 
van de Amerikanen. En in dat land vierde, dankzij de raadsels van die massale oorlog, de 
sociale psychologie hoogtij in plaats van de massapsychologie. Dat vak claimde een pragma-
tisch wetenschappelijke status en dus werd het cijferwerk. Rekenen, meten, wegen en 
statistiek waren de paradigma’s om de massa, veelal echter de groep, te benaderen – niet op 
de eerste plaats inzichten. Anders gezegd: de opvatting à la Canetti van ‘denken is weten’ 
werd vervangen door ‘meten is weten’. Niet reflectie gaf informatie maar experiment, 
berekening en analyse. Massapsychologie zakte weg, sociale psychologie vierde triomfen. 
Dit is op zich al een verklaring voor de terughoudende ontvangst van Canetti’s massastudie. 
Daarnaast is zijn werk kennelijk ervaren als te exotisch, te weinig pragmatisch, teveel 
bedacht, te weinig berekend en bewezen, en met minimale aanbevelingen anders dan vrijwel 
onuitvoerbare. En dan ook nog literair geschreven door een buitenstaander, een chemicus, 
een literator die bijna autodidactisch van alle disciplines gebruikmaakt.17 Men zag niet in dat 
M&M munitie levert om na te denken over hoe de samenleving in elkaar zit en wat haar 
drijfveren zijn, en niet om te berekenen wat een massa-actie kost of oplevert. 

                                                 
15 Geheime hart (1982) p. 122; EC-W, IV, 481. 
16 Zie: http://www.vandesandeinlezingen.nl/serv03.htm  
17 Van Hermann Broch zou iets dergelijks ook gezegd kunnen worden, maar zijn werk verscheen voornamelijk 
postuum en hij waaierde minder breed uit. Kwamen niet juist massapsychologen veelal uit andere disciplines? 
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Als kosmopoliet worstelt de niet-gelovige Canetti met diverse religies – die hij zelf 
kent of die via zijn voorvaderen in zijn bloed zitten. Zowel Jodendom en Christendom als 
Islam maken deel uit van zijn denkwereld – en plaatsen hem regelmatig voor de nodige para-
doxen. Daardoor is hij in staat om de massaverschijnselen in de diverse geloven (religie 
zonder massa lijkt niet te bestaan) betrokken en afstandelijk te analyseren. Zo zijn er 
meerdere facetten uit Canetti’s massa-ideeën die vragen om benadrukking – we kiezen er 
drie. Het eerste is het duidelijk Trotteriaanse idee van de evidente gregariousness van de 
mens. Dat verklaart de van-zelfsprekendheid waarmee Canetti de diverse massavormen, die 
hij nauwgezet classificeert, accepteert: het is niet anders, zo liggen de feiten nu eenmaal. 
Maar het verklaart ook het telkenmale terugkerende fenomeen van de groepsdwang, van de 
massa die de eenling uitstoot en het individu dat niet zonder die sociale context (in welke 
vorm dan ook) kan leven, en terug in die groep, in die massa wil – als het even kan met 
erkenning van zijn uniciteit. Dat massificatie tegelijk uniformering oplegt, is een logisch 
uitvloeisel daarvan. De roep om en aandacht voor individualisme, excentriciteit en exhibiti-
onisme, Warhols vijftien minuten van roem; je mag dan iets voor de troepen uit of iets 
erachteraan lopen maar moet passen in de grootste gemene deler. Het vloeit voort uit de 
massificatie en haar tegenpool, en massamedia maken er gretig gebruik van.  

Het tweede facet is de inherente vermeerdering die de massa volgens Canetti ken-
merkt. De mens valt veelal samen met de groep, de massa – of hij dat nou wil of niet. Het 
zijn zijn oervezels die dat bepalen; (met) meer willen zijn, meer willen hebben. Daarmee valt 
de mens dus samen met die vermeerderingsdwang en drang: het zichzelf willen vermeer-
deren (zoals de massa dat altijd wil) maar ook steeds meer willen verzamelen. Afgezien van 
het feit dat Canetti dat (steeds groeiende) vermeerderingsfenomeen zodanig complex vond 
dat het een rem op de uitvoering van het geplande tweede deel van M&M werd, is het 
inderdaad in alle opzichten een kenmerk van de mens, alleen zowel als in groepsverband, in 
het Westen meer dan in het Oosten en Zuiden. Het Westen (productie) spande de kroon en 
wordt nu geleidelijk ingehaald door andere werelddelen. 

Een derde facet is datgene waarmee M&M opent: de aanrakingsvrees en vervolgens 
de omslag in de massa, de enige plek waar de mens van die vrees kan worden verlost. Die 
vrees slaat zelfs om in het tegendeel wanneer er sprake is van een heel dichte massa. 
Lichaam tegen lichaam gedrukt – ook geestelijk – wordt de ander onszelf, ‘alles speelt zich 
dan plotseling als binnen een lichaam af’.18 Dat is een opvatting die opborrelt uit oertijden 
toen meuten en massa’s ontstonden, en het is net geen metafysica want het betreft het nu en 
het verleden op deze aarde, min of meer metaforisch verwoord. En het gaat natuurlijk om de 
verwandlung die mensen dan en masse ondergaan; eenwording.      
 
Verwandlung  
 

             ‘Door niets wat hij onderdrukt, kan de mens beter worden’.   
              (Vliegenpijn, p. 58; EC-W, V, 64)  

 

Charles Darwin sluit The descent of man19/De afstamming van de mens zo af: ‘De mens mag 
worden verontschuldigd voor het voelen van een zekere trots dat hij, ook al is het niet door 
zijn eigen inspanningen, helemaal tot aan de top van de organische ladder is gestegen; en het 
feit dat hij zo is gestegen, in plaats van er oorspronkelijk te zijn geplaatst, kan hem hoop 
geven op een nog hogere bestemming in de verre toekomst. Maar wij hebben hier niet te 
maken met hoop of vrees, maar alleen met de waarheid, voor zover onze rede ons toestaat 

                                                 
18 M&M, p. 14; EC-W, III, 14.  
19 The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871)/De afstamming van de mens (Nieuwezijds, 
Amsterdam 2009) p. ii. 405. 
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die te ontdekken. Ik heb de bewijzen gegeven naar mijn beste vermogen; en wij moeten, naar 
het mij toeschijnt, erkennen dat de mens met al zijn nobele kwaliteiten, met sympathie voor 
de meest verlaagden, met welwillendheid die zich niet alleen uitstrekt tot andere mensen, 
maar tot het nederigste levende schepsel, met zijn goddelijke intellect dat is doorgedrongen 
tot de bewegingen en bouw van het zonnestelsel – met al deze verheven vermogens – de 
Mens in zijn lichaamsstructuur nog steeds het onuitwisbare stempel draagt van zijn een-
voudige afkomst.’ 

Een even heldere als trotse en bescheiden levenskijk van de grootste bioloog. Aan 
zijn conclusies is in anderhalve eeuw wel veel toegevoegd en genuanceerd, maar de essentie 
van zijn grondstelling is niet veranderd. Verwandlung is hierin heel duidelijk aanwezig: ‘met 
sympathie voor de meest verlaagden, met welwillendheid die zich niet alleen uitstrekt tot 
andere mensen, maar tot het nederigste levende schepsel’.  

Als Canetti in een korte beschouwing uit 1983 over de idee van zielsverhuizing20 en 
de koppeling aan verwandlung speculeert, schrijft hij: ‘Het hoofdaccent ligt voor mij dus 
altijd op dit leven nu, het is een middelpunt van de wereld dat ik als middelpunt behouden 
zou willen zien’.21 En daarmee bedoelt hij ‘geenszins dat dit het enige of belangrijkste 
middelpunt zou zijn, maar een van ontelbare andere, en ieder is belangrijk’. Een begrenzing 
dus ten opzichte van metafysica, waarbij andere mogelijkheden dan de ‘aardse’ wel worden 
opengehouden, maar ze worden niet in zijn concepten betrokken, alleen in gedachten. Zo zou 
men zielsverhuizing als ultieme vorm van verwandlung kunnen zien maar dat gaat voorbij 
onze aardse bevatting en meer nog: het zou een leer zijn die de kern van de gedaante-
verandering, namelijk de vrijheid, aantast – omdat het een leer is. ‘Het heerlijke en voor de 
mens onmisbare aan de ware gedaanteverandering [Verwandlung] is echter de vrijheid 
daarvan’. Het is dus naast het inlevingsvermogen et cetera dat ter sprake kwam tevens een 
ontsnappingsclausule – typisch menselijk wederom. Onderduiken in of deel uitmaken van de 
massa geeft de mogelijkheid tot verwandlung, tot ontsnapping. 

Facetten van Canetti’s totaalconcept van verwandlung blijken door anderen in onder-
delen, in disciplines, in specialismen te worden bestudeerd. Elk afzonderlijk vormen zij 
bouwstenen of kenmerken van verwandlung. Zo kwamen we domesticatie, theory of mind, 
mimicry, imitation, mimesis en mimetisch verlangen, spiegelneuronen, oxytocine, empathie 
en belichaamde cognitie tegen. Al die facetten bij elkaar geteld, plus nog meer, vormen 
tezamen de verwandlung, dat meest wezenlijke kenmerk van het menszijn. Uiteraard zijn 
alle raadsels waarmee het begrip is omkleed nog lang niet opgelost. Hier is geprobeerd aan 
de hand van de huidige stand van zaken verwandlung te ontrafelen, handen en voeten te 
geven, bruikbaar en toepasbaar te maken. Dit laatste zou kunnen als het begrip verwandlung 
een cultureel gen gaat worden met een verklaringswaarde die sociaal-culturele verschijnselen 
helder tot de essentie kan terugbrengen.  
 
Het Chinese 

‘De eigenlijke verleiding van de denkende mens is die om te verstommen’.       
(Wat de mens betreft (1968), p. 308; EC-W, IV, 328) 

 

De Chinese denkers vormen een ideaalconcept voor Canetti. Hij bestudeert al vroeg de 
Chinese filosofen, vergunt Kien ermee te goochelen en te koketteren in Het Martyrium, en 
laat zowel zijn denken als zijn schrijven (vaak kale, compacte teksten, zonder adjectieven) 
door deze meer dan tweeduizend jaar oude meesters beïnvloeden, op eenzelfde manier als hij 

                                                 
20 Hier in hoofdstuk V kort gememoreerd dat dit ook onder verwandlung valt – mits men metafysisch wil 
denken uiteraard. In de tekst hierna maakt Canetti de bezwaren daartegen duidelijk. 
21 In een notitie in Het geheime hart, p. 141 (EC-W, IV, 499) die hij vervolgt met ‘in zijn vluchtigheid kan ik niet 
berusten; zelfs wanneer de ziel bij voorbeeld, door haar daden beladen, blijft bestaan’.   
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dit met de pre-socratici beoogt. De actualiteit van China22 telt daarin echter nauwelijks mee, 
ook niet in de roman – die door de Chinese intelligentsia na de liberalisering in de jaren ’80 
omarmd werd. 

Het gaat hem vooral om ideeën en concepten, om filosofische visies, niet om de 
politieke of sociale realiteit. Het is een tegenhanger, soms een compensatie voor het westers 
denken, alleen al omdat de Chinese filosofen zich evenals Canetti niet erg om het praktische 
of nuttige bekommeren. Bij de Chinese wijsgeren vertoeven is Canetti’s eigen verwandlung. 
China is als een enclave waar hij regelmatig belastingvrij gaat winkelen – elke tekst is een 
aanbieding. Het Chinese denken is evenals Canetti’s denken sterk met moraal doordrenkt – 
beiden mogen dat graag in hun teksten verstoppen of juist nadrukkelijk exposeren. Hij wijdt 
echter niet zozeer uit over inhoudelijke zaken maar bekijkt vaak in abstracto wat de oud-
Chinese teksten betekenen en staat daarmee dan in een soort derde werkelijkheid, als men 
het Plato zou vragen.23 
 ‘In het taoïsme heeft mij altijd aangetrokken dat het de gedaanteverandering kent en 
goedkeurt, zonder te geraken tot de positie van het Indische of Europese idealisme’.24 Dat is 
een van de redenen waarom Canetti zo graag bij de Chinezen vertoeft: vanzelfsprekende 
erkenning van verwandlung en benadrukking van het aardse, het hier en nu – geen religieuze 
beloften van een hierna, want daarmee wordt de mens slechts gemanipuleerd. ‘Ook zijn de 
tradities van de Chinezen al vroeg bepaald door de massaliteit van de mens. Zelfs de ont-
wikkelde Griekse polis, die de massa precies kent, heeft bij de denkers in wezen alleen haar 
afwijzing tot gevolg’.25 Of de mens werkelijk zo massaal was in die oude Chinese tijden, is 
de vraag.26 Dat de Grieken de massa afwezen (met Aristoteles als voorzichtige uitzondering) 
is via Plato wel duidelijk geworden. Dat de Chinezen de massa zouden koesteren, geldt 
vooral voor de alleroudste, bijna mythische tijden – daarna, zo rond de Achsenzeit, werd de 
belangstelling alledaagser, bestuurlijker vooral.  
 
Filosofie  

           ‘De grootste inspanning van het leven is niet aan de dood te wennen’.  
           (Wat de mens betreft (1967) p. 299; EC-W, IV, 309) 

 

Fenomenologie en existentialisme zijn de filosofische begrippen die het beste bij Canetti’s 
essayistisch en aforistisch werk lijken te passen; als methode en vaak als denkwijze en ook 
inhoudelijk. Hijzelf kan gerust filosoof genoemd worden, al voldoet hij wellicht niet aan alle 
criteria die bij dat begrip horen en al heeft hij niet een systematisch bouwwerk  of een 
uitgewerkt systeem nagelaten. Op basis van algemene omschrijvingen en definities van 

                                                 
22 Over actuele massa’s is informatie te vinden van Dorothy Solinger (University of California) in ‘The new 
crowd of the dispossessed: The shift of the urban proletariat from master to mendicant [in China]’, via: 
http://www.socsci.uci.edu/~dorjsoli/64NEWGrirosen.pdf. Solinger hanteert Canetti’s ‘voorwaarden’ waaraan 
de massa moet voldoen (gelijkheid, groei, dichtheid en richting) en constateert dat het vooral de gelijkheid is 
die opvalt. En zij ziet dat hun situatie grotendeels onvrijwillig is, gedwongen, zij het in variërende mate en op 
een heel verschillende manier. De overheid, de staat speelt daarin een cruciale rol. Op filmpjes is te zien hoe 
kleine en grote massa’s op allerlei fenomenen reageren: www.google.nl/#q=crowds+in+china&hl 
=nl&prmd=v&source  (zwemoefeningen, pandaberen, ijsstad, Dalai Lama bezoek, winkelstraat, Olympiade, 
afgeladen treinen etc.). 
23 Vergelijk als voorbeeld een losse notitie uit 1963: ‘Dit samengaan van het patriarchale en het broederlijke, 
dat alleen bij de Chinezen voorkomt’. (Mens, p. 313; EC-W, IV, 323). 
24 Wat de mens betreft (1970) p. 324; EC-W, IV, 335. Waarna de vervolgtekst: ‘Het taoïsme hecht de meeste 
waarde aan duurzaamheid en onsterfelijkheid in dit leven, en de veelvoudige gedaantes die het bezorgt, zijn van 
deze wereld. Het is de godsdienst der schrijvers, ook wanneer zij dat niet weten.’ 
25 Wat de mens betreft (1968) p. 312; EC-W, IV, 323. 
26 Vergelijk noot 3 in hoofdstuk VI over China. Lokaal, langs de kusten vooral, met dank aan de vissen, zal het 
dichtbevolkt zijn geweest. 
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filosofen en van Schopenhauers opvattingen daarover is het passend om Canetti te erkennen 
als filosoof – en die kwalificatie niet alleen te gebruiken als vage omschrijving voor de 
auteur van Massa & Macht of de Aantekeningen. Die erkenning hangt tegelijk nauw samen 
met het authentieke, kritische, eigenzinnige en verplichtende van zijn oeuvre; hij vraagt om 
actief lezerschap, om instemming of tegenspraak, in ieder geval om meedenken. Het is niet 
zozeer dat een etiket van ‘filosoof’ zin zou hebben om hem dan te kunnen classificeren maar 
meer om hem met die denkende beroepsgroep te associëren. Als hij via filosofische 
naslagwerken regelmatig genoemd gaat worden kunnen anderen vaker zijn thema’s tot 
onderwerp van onder-zoek maken: massa, macht, dood, verwandlung, mythen, wetenschap 
en dieren. Zulke postume onderzoeken en discussies zijn vermoedelijk zijn grootste wens – 
hij deed zelf niets liever.  
 
Denkramen 
 

          ‘Onbeschaamdheid van de mens: hij doet net of hij alleen is’.  
          (Wat de mens betreft (1949) p. 149; EC-W, IV 153) 

 

Het is geen toeval dat, voor zover te overzien, Canetti-studies in Amerika zich eerder bezig-
houden met Die Blendung, romanstructuren, literatuuranalyses en dergelijke dan met Massa 
& Macht.27 Darwin, de evolutieleer, evolutionisme (belangrijk gegeven in M&M) is in de VS 
als enige westerse land niet algemeen aanvaard. De creationisten tekenen er ferm bezwaar 
tegen aan en zij vormen bepaald geen zwakke lobby.28 Zij voelen zich kennelijk niet 
aangesproken door de klassieke slotregels van Darwins Ontstaan der soorten: ‘Er is 
grandeur in deze visie op het leven, met zijn verschillende krachten die oorspronkelijk zijn 
ingeblazen in een paar vormen, of in één vorm alleen; en in de visie dat, terwijl deze planeet 
is blijven rondcirkelen volgens de vaste wet van de zwaartekracht, er uit zo een eenvoudig 
begin een eindeloze reeks vormen, prachtig mooi en schitterend, zijn geëvolueerd, en 
onophoudelijk evolueren.’  

Verder lijkt het niet te gewaagd ervan uit te gaan dat Japan veel M&M-studies telt. 
Het feit dat Canetti alleen voor de Japanse vertaling (uit 1971, in twee delen) een apart 
voorwoord ‘Aan de Japanse lezer’ schreef is veelzeggend voor het belang dat hij aan die 
cultuur hechtte. Hij lichtte daarin de ontstaansgeschiedenis van het boek toe, gebaseerd op 
zijn persoonlijke ervaringen en langjarige studie en wees aan het slot nogmaals op de crisis-
situatie waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. ‘Mocht dit werk kritisch opgenomen 
worden door de denkende mensen van Japan, dan zal dat van grote betekenis zijn voor 
schrijver dezes, die zijn denken op dit gebied zal blijven verdiepen.’29 Om twee redenen is 
aan te nemen dat Japan extra belangstelling voor M&M zal hebben. De aandacht voor macht 
is door zijn geschiedenis en dan met name de twintigste-eeuwse geschiedenis onvermijdelijk 
opgeroepen. En de aandacht voor massa is bijna vanzelfsprekend in een zo vol land met 
zulke overvolle steden; het bergachtige en sterk verstedelijkte Nippon is goed negenmaal zo 
groot als Nederland en de bevolking ruim achtmaal. Die historische, geografische en 
demografische achtergronden kennen de Verenigde Staten niet, waar David Riesman in de 

                                                 
27 Bv: A Companion to the Works of Elias Canetti (ed.: Dagmar C.G. Lorenz), Camden House, New York 2004 
is een lijvige studie van 15 artikelen waarin geen specifieke aandacht is voor verwandlung; over M&M is een 
intro-ductie opgenomen (R. Robertson) en verder een beschouwing over ‘M&M als antwoord op de shoah’ (M. 
Mack). 
28 Wellicht is het handhaven van hun paradoxale opvatting te verklaren uit de gelovige, optimistische, voor 
Europeanen soms wat naïeve, en in ieder geval hoopvolle levensvisie van Amerikanen die strijdig lijkt met de 
harde en sombere evolutietheorie waarin weinig ‘zin van het leven’ te ontdekken valt. 
29 Dank aan Dick Stegewerns voor zijn vertaling van het voorwoord uit het Japans, hier als Bijlage compleet 
opgenomen. Canetti werkte toen nog aan een gepland tweede deel van M&M.  
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jaren vijftig schreef over de ‘lonely crowd’. Daarnaast heeft Japan andere uitgangspunten 
voor de studie van de natuur en dus van de evolutie. De evolutietheorie is in het Oosten nooit 
controversieel geweest – integendeel: het was een logische en welkome gedachte. ‘De studie 
van diergedrag30 is in Japan dan ook nooit “vervuild” met een gevoel van superioriteit of een 
afkeer van het erkennen van menselijke karaktereigenschappen bij dieren. Japanse dier-
psychologen aarzelden bijvoorbeeld geen moment aan elk individu een naam te geven. Zij 
geloofden dat elk dier een eigen persoonlijk-heid heeft’.31 Boeddhisme en Shintoïsme zullen 
hierin, gezien hun heiliging van het leven, ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Eén 
Amerikaanse primatoloog32 liet zich snel overtuigen en werd voorvechter van de Japanse 
ideeën.33 In wezen dus een stap in de richting van de door Canetti zo overtuigend bepleite 
(zij het vaak niet met zoveel woorden) inductieve, individualiserende en door hem zelf toe-
gepaste fenomenologische methode – en natuurlijk speculatieve maar toch nauwgezette aan-
dacht voor onze verre voorvaderen. 
 Dat er in de Duitstalige landen veel belangstelling is voor Canetti’s werk hoeft geen 
nader betoog, maar dat Nederland zo weinig aandacht voor hem heeft, lijkt slechts te ver-
klaren uit onze nogal rustige, weinig bloedige en weinig massale binnenlandse geschiedenis 
én uit de hebbelijkheid dat we hier al sinds de regententijd spreken over verantwoorde-
lijkheid of invloed in plaats van over macht. Canetti’s centrale begrippen massa en macht 
worden hier versluierd aangetroffen, wat studie daarnaar kennelijk niet stimuleert. Een 
zekere hokjesgeest en literaire moeite met de wetenschappelijke kanten of wetenschappelijke 
weerstand tegen de literaire kanten versterken dit nog eens. Daarnaast kan men zich afvragen 
of Nederland overleden schrijvers niet ietwat verwaarloost, vergeleken met de Oosterburen; 
in dat geval spelen culturele componenten eveneens een rol.34  

En uiteindelijk, ja uiteindelijk nodigt Canetti’s divergente oeuvre eerder uit tot over-
wegen en thema’s analyseren dan tot het trekken van meer of minder stellige conclusies. 
 
Terughoudende conclusies  
 
Toch moet tot slot de samengestelde vraag die hier als onderzoeksobject is geformuleerd, 
worden beantwoord: hoe past Massa & Macht in het andere werk van Canetti, hoe verhoudt 
dit boek zich tot studies van anderen over dit onderwerp en hoe zijn tegenstrijdige of zelfs 
ontbrekende recepties van M&M te verklaren (waarbij massa en verwandlung centraal 
staan).  Het antwoord op die vraag zit impliciet door alle hoofdstukken verweven en is 
                                                 
30 Dat te onderscheiden is in proximate vragen: het hoe van gedragingen – ontwikkeling, neurologische en 
psychologische mechanismen; en ultimate vragen: het waarom van gedragingen – functie, evolutie, overleving. 
31 F. de Waal, ‘De pot verwijt de ketel. Halstead ontmoet Imanishi’, in: Armada, Tijdschrift voor 
wereldliteratuur, ‘Darwin & Co, over taal, evolutie en literatuur’, jrg. 8/9, nr. 29/30, dec. 2002/jan. 2003, p. 
103-109; p. 106. 
Vergelijk Jane Goodall: ‘Zodra ik ze [de chimpansees] eenmaal als individuen kon herkennen, gaf ik ze namen. 
Ik had er geen idee van dat dit volgens de ethologische code van het begin van de jaren zestig ongepast was, ik 
had ze onpersoonlijke nummers moeten geven. Ik beschreef hun uitgesproken persoonlijkheden, maar ook dat 
was fout: alleen mensen hadden persoonlijkheden. En het was zelfs een nog grotere misdaad om de 
chimpansees menselijke emoties toe te schrijven. (…) Het was voor mij overduidelijk dat dieren wel degelijk 
persoonlijkheden hadden’. Jane Goodall, Hoop voor de toekomst [autobiografie], Muntinga/Elmar, Amsterdam 
2005 [2000], vertaling van Reason for Hope (1999) door Uta Anderson. 
32 Met een ‘open mind’: Clarence Ray Carpenter (1905-1975), een wetenschappelijk onderzoeker die gedrag 
van primaten in hun natuurlijke omgeving als een van de eersten filmde. 
33 ‘de onderzoeksmethode berustend op individuele herkenning van apen werd binnen nog geen tien jaar [jaren 
zestig] overgenomen door elk westers primatologisch veldstation’ (De Waal). 
34 Vgl: eind 2010 zijn in Duitsland vrijwel al Canetti’s titels leverbaar, in Nederland zijn er via zijn vaste uit-
gevers, De Arbeiderspers en Athenaeum, beduidend minder verkrijgbaar (toegegeven: hij is een Duitstalig 
auteur).  
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samengevat als volgt te verwoorden. ‘Ich halte, wie Sie wissen, dieses Buch [MuM] für die 
weitaus wichtigste, für die eigentliche Arbeit meines Lebens’, schreef Canetti mij in juni 
1991 – wat hij in enkele Aantekeningen en essays en met zijn autobiografisch werk 
bevestigt. Dat het geplande tweede deel definitief niet meer zou verschijnen, deelde hij toen 
ook mee. Het is dus eenvoudig vast te stellen wat de auteur zelf vond; pas op hoge leeftijd 
kon hij enige afstand tot het werk nemen. Maar vindt de lezer M&M ook zijn belangrijkste 
werk? Ja, mits Die Blendung en de Aufzeichnungen evenzo een prominente plaats krijgen in 
de waardering van het oeuvre. M&M is de weerslag van Canetti’s persoonlijkheid, zijn 
verleden, zijn zoeken en zijn denken. Die zeldzame en eigenzinnige combinatie heeft een, 
wetenschappelijk gezien, even uniek als autonoom werk opgeleverd met geheel eigen 
indelingen en premissen – over twee immer actuele en historisch urgente problemen: massa 
en macht.  

Minimale versluierde invloeden van andere onderzoekers als Le Bon, wat meer van 
Sighele en vooral van Trotter zijn wel aan te wijzen, maar de redeneringen komen geheel op 
Canetti’s conto. Ook is te wijzen op een zekere (verzwegen) overeenkomst in denken met 
Marx en Engels, die als eersten in de geschiedschrijving de massa een autonome, zelfs 
stuwende kracht en macht toekenden en inzagen dat de massa kan leren, zich kan 
ontwikkelen naar gelang de tijd en omstandigheid en een stuwende kracht vormt in de 
geschiedenis – ook Canetti’s idee.  
 

Ruim een halve eeuw na verschijning staat M&M nog steeds op zichzelf en vergt acceptatie 
ervan een zekere openheid in denken, een ontvankelijkheid die niet nauwgezet langs de 
wetenschappelijke meetlat voortschrijdt. M&M kan inderdaad als ‘die eigentliche Arbeit 
seines Lebens’ worden gezien – Canetti’s reden van bestaan zelfs. De centrale thema’s 
massa en macht waaieren uit over zijn hele oeuvre, wat uit het besproken werk wel duidelijk 
is geworden. En dat zijn eigen jeugd en opvoeding (zie autobiografie en biografie), maar ook 
zijn karakter (zie brievenboeken) een cruciale rol in de vorming van die thematiek hebben 
gespeeld, is evident gebleken.  

De dood vervult im- en expliciet een essentiële functie in Canett’s machtsanalyses en 
is daarmee veel meer dan de veronderstelde windmolen in zijn oeuvre. In wezen belichaamt 
zijn inzicht een uitwerking van datgene wat Montesquieu al in de achttiende eeuw ver-
woordde: ‘Men moet zich ervoor hoeden de mensen teveel doodsverachting in te boezemen. 
Ze zouden zich daardoor aan de wetgever kunnen onttrekken’.35  

Dat Canetti zich, in Schopenhauer-termen, meer als filosoof dan als schrijver opstelt 
blijkt uit het ruim baan dat hij voor M&M opeist; naast zijn visie worden nauwelijks andere 
opvattingen genoemd, geduld of gewaardeerd. Dat levert oorspronkelijke ideeën op maar hij 
belichaamt daarmee tevens de (intellectuele) macht die hij zo overtuigend bestrijdt; een even 
begrijpelijke als ongrijpbare paradox. De bronnen van zijn inzichten worden voor een groot 
deel geleverd door de historische, sociaal-culturele en antropologische werken uit de 
westerse geschiedenis – die Canetti zoniet in zijn geheel verfoeit dan toch steeds ter 
discussie stelt. Nog zo’n paradox, in dit geval van de slang die in zijn eigen staart bijt.36  

Canetti’s omgang met de Chinese denkers kan, positief bekeken, een inspirerende 
vorm van verwandlung worden genoemd: vanuit de eigen tijd en cultuur zich inleven in heel 
andere culturen en tijden. Of het is, kritischer bekeken, een vorm van cognitieve dissonantie 
te noemen: de tegenspraak tussen de voorstelling van de wereld en de feitelijke loop der 

                                                 
35 In Mes pensées. Montesquieu, Meine Gedanken (Hanser, München 2000, p. 72, nr. 228:) ‘Man sollte sich 
hüten, den Menschen zu viel Todesverachtung einzuflößen. Sie könnten sich dadurch dem Gesetzgeber 
entziehen’.   
36 Die als symbool, Ouroboros, ook de belichaming is van de eeuwige wederkeer en de eeuwigheid. 
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dingen, die is groot. Oudchinese teksten hadden weinig van doen met Mao’s gedrag en 
beleid ten tijde van Canetti’s leven. Met geen woord rept hij daarover, terwijl de Grote Roer-
ganger toch zo uit M&M weggelopen had kunnen zijn. Nog zo’n paradox in Canetti’s werk, 
of in zijn wezen – te verbinden aan zijn streven naar niet-tijdgebondenheid dat in wezen een 
streven naar overleven is: schrijven voor alle tijden. Vandaar dat die houding wel eens zijn 
actuele onactualiteit is genoemd. 

Als vastgesteld kan worden dat de wetenschappelijke disciplines, met uitzondering 
van de geesteswetenschappen, zich weinig bekommeren om M&M en hooguit citaten uit zijn 
Aantekeningen gebruiken als kers op de slagroom, is er nog een weg te gaan voor Canetti’s 
werk. De bewijsbaarheid van zijn thesen hoeft niet in de eerste plaats problemen op te 
leveren: ook Freuds ideeën zijn veelal niet bewijsbaar maar wel te onderbouwen en hebben 
lang een prominente wetenschappelijke rol gespeeld en een omslag in denken teweeg-
gebracht. Bovendien is Canetti niet geneigd tot metafysica of mystiek en blijft hij 
rationaliteit voorrang geven in zijn (veelal impliciete) redeneringen, ook al zijn die vaak 
gebouwd op minder gebruikelijke bronnen. Zo kan de meest stellige conclusie, in zijn 
woorden, luiden: 
                                  

‘Verklaar niets. Zet het neer. Zeg ’t. Verdwijn’.37         
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
                    Elias Canetti   
                    getekend door David Levine 

 

                                                 
37 Geheime hart (1982) p. 126; EC-W, IV, 485. 
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Bijlage A - Kroniek  265 

Levenskroniek van Elias Canetti  1905-1994  &  postuum  

 
‘Dat anderen aan mijn leven zullen friemelen, vervult mij met weerzin.  
 Onder hun handen zal het een ander leven worden. 
 Ik wil het echter zo hebben als het werkelijk was.  
 Een middel vinden zijn leven zo te verbergen dat het slechts zichtbaar wordt voor  
 degenen die slim genoeg zijn het niet te verminken’. 
 (Canetti, Vliegenpijn, p. 93) 

 
1905 juli 25  • Geboren om 13.00 u. in Roestsjoek (=Rustchuk = Ruse = Roese), Bulgarije (volgens de 

oude kalender: 12 juli) als sefardisch-joodse oudste zoon van Jacques Canetti (1882-1912) 
en Mathilde Arditti (1885-1937). 

 
1909   • Broer Nissim (vanaf 1940: Jacques) geboren. 
 
         Canetti’s geboortehuis in Ruse, Bulgarije 
         Gurkostraat 33 (nu nr. 13) 
 
          [http://www.3sat.de/ard/sendung/81380/index.html] 
 
 
 
 
1911 januari 23 • Broer Georges geboren. 

juni  • Familie verhuist naar Manchester, waar Elias op de lagere school Engels en van een 
gouvernante Frans leert. 

 
1912 okt  • (Eerste) Balkanoorlog breekt uit. 

okt 8  • Vader sterft geheel onverwacht. 
 
1913 zomer  • Verhuizing naar Lausanne, waar moeder hem Duits leert. 

herfst  • Verhuizing naar Wenen. 
 
1914 aug  • Eerste Wereldoorlog. Eerste massa-ervaringen. 
 
1915   • Familiebezoek in Bulgarije. 

• Naar het gymnasium in Wenen. 
 
1916 zomer  • Verhuizing naar Zürich, ‘het paradijs’. 
 
1917   • Realgymnasium Kantonschool Zürich (tot medio 1921). 
 
1919 herfst  • Schrijft voor zijn in een sanatorium verblijvende moeder zijn eerste toneelstuk, 

Junius Brutus (ongepubliceerd), dat hij later erbarmelijk noemt. 
 
1921 herfst  • Op aandringen van moeder verhuizing naar Frankfurt; volgt daar het Realgymnasium.   
 
1922 juni 24  • Moord op Walther Rathenau. Inflatie. Massa-ervaringen. 
 
1924   • Eindexamen gymnasium. 

• Verhuist naar Wenen; gaat daar chemie studeren. 
april  • Eerste bezoek aan lezing van Karl Kraus (er zullen er nog een honderdtal volgen). 

• Leert op deze lezingen Veza Taubner-Calderon (*1897) kennen. 
 
1925   • Groeiende gedachten – en plannen – over een massa-studie (eig. al sinds 1922).  
 
1927 voorjaar • Huurt kamer (tot 1933: Wien XIII, Hacking, Hagenberggasse 47, 2. Stock) met uitzicht  
   op het Steinhof-gesticht. 

juli 15  • Brand Weense Paleis van Justitie; oproer; vele doden; massa-observaties. 
 
1928 zomer  • Eerste bezoek aan Berlijn. Werkt in de vakantie als Sinclair-vertaler voor het Malik  
   Verlag. Ontmoet o.a. George Grosz (1893-1959), Isaak Babel (1894-1941?) en Bertolt  
   Brecht (1898-1956). 
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• Eerste publikatie, in Berlijnse krant Der Querschnitt: de korte bespreking 
Upton Sinclair wird 50 Jahre alt. 

 nov  • Vertaling van Sinclairs korte vertelling ‘Mein alter Freund’ verschijnt in het 
‘Festnummer’ van Mitteilungen der Sektion Favorieten des Verbandes der sozialistischen 
Studenten Österreichs. 

1929 voorjaar • Promotie aan de Weense Universiteit tot Dr.phil.nat. bij Dr. A.F. Franke.  
Dissertatie: Über die Darstellung des Tertiärbutylcarbinols (ongepubliceerd). 

zomer  • Tweede bezoek aan Berlijn. Vertaalt verder voor het Malik Verlag. 
 
1930   • Bij het Malik Verlag verschijnen zijn vertalingen van Upton Sinclair (1878-1968): 

Das Geld schreibt. Eine Studie über die amerikanische Literatur ( Money Writes!, 1927). 
en de roman Leidweg der Liebe (= Love's Pilgrimage, 1911). 
• Terug in Wenen ontwerpt hij een achtdelige romancyclus als ‘Comédie Humaine an 
Irren’, wat uiteindelijk één roman wordt: oorspronkelijk ‘Kant fängt Feuer’. 

 
1931 herfst  • Die Blendung voltooid, zijn eerste en enige roman. 

winter  • Schrijft aan Hochzeit: in 1932 voltooid en bij S. Fischer als manuscript gedrukt. 
 
1932   • Woont in Wenen het proces bij tegen de treinrampen-veroorzaker Matuschka, waar hem  
   voor het eerst het verband tussen paranoia en macht duidelijk wordt. 

herfst  • Ontmoeting met Hermann Broch (1886-1951). 
• Vertaling van Sinclairs roman Alkohol (= The Wet Parade, 1931) verschijnt bij Malik. 

 
1933 zomer  • Neemt deel aan een door Hermann Scherschen in Straatsburg belegd congres over    
   moderne muziek. 

• Ontmoet Abraham Sonne (1883-1950; ps: Abraham ben Yitzhak), Fritz Wotruba  
(1907-1975), Robert Musil (1880-1942) en Alban Berg (1885-1935).   

herfst  • Werkt aan Komödie der Eitelkeit; voltooid in januari 1934, gepubliceerd in 1950. 
• Bezoekt moeder en broer Georges in Parijs. 

 
1934 febr  • Trouwt met Veza: Venetiana Taubner-Calderon. 

febr  • Burgeroorlog in Wenen rondom Dollfuss. 
   • Schrijft 2 filmscripts, waarmee verder niets gedaan is. 
 aug 7  • (Broer Georges schrijft Karl Kraus inzake die Fackel en Dollfuss (gepubliceerd in revue 

Agone, 35-36, 2006; te vinden op http://revueagone.revues.org/568))   
 
1935 herfst  • Die Blendung  verschijnt (gedateerd 1936) bij Verlag Herbert Reichner in Wenen. 

(Boekband van Alfred Kubin, 1897-1959). 
 
1936 nov  • Rede Hermann Broch op diens vijftigste verjaardag. 
 
1937 voorjaar • Bezoek aan Praag i.v.m. de Tsjechische vertaling door Z. Münzrová  van Die Blendung:  
   Zaslepení. 

juni 15  • Moeder sterft in Parijs. 
• Werkt verder aan de – nooit verschenen – roman Tod-Feind. 

 
1938 maart  • Hitler marcheert Wenen binnen. (‘kwam a.h.w. materiaal voor mijn studie aandragen’). 

voorjaar • Eerste emigratiepoging mislukt omdat Veza geen visum kan krijgen. 
nov  • Verlaat met zijn vrouw Wenen en emigreert via Parijs naar Engeland, in exil. 

 
1939 jan  • Aankomst in Londen.  Legt zichzelf publicatieverbod op i.v.m. MuM-studie. 

Schedel in Text + Kritik 156, p. 101: ‘Nachdem sie [= Elias & Veza] anfangs gemeinsam 
in Hampstead gelebt haben, bezieht EC noch 1939 zwei Zimmer in Amersham, einer   
Kleinstadt 40 km südöstlich von London, wo er künftig überwiegend arbeiten wird’). 
• Verwerft Schreber’s Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken (1903), dat hij tien jaar 
later intensief gaat bestuderen. 

   • (Georges Canetti: Les reinfections tuberculeuses latentes du poumon, Paris). 
 
1940   • Hermann Broch spant zich in New York vergeefs in voor een borgtocht die het de 

Canettis mogelijk zou maken naar de USA te verhuizen. 
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Canetti’s etagewoning in Hampstead, London: 
Thurlow Road 8, van jaren ’60 tot 1988; 
eerdere adressen  

Hyde Park Gardens 31   
King Henry’s Road 113   
Crawford Street 14   

 
1942 voorjaar • Begint aan dagelijkse notities, Aufzeichnungen, als tegenwicht voor zijn MuM-studie.  

 • Met Franz Werfel, Hermann Broch en Berthold Viertel gekozen in het bestuur van de 
Oostenrijkse PEN in exil (in London). 

 
1943   • Engelse historica Veronica Wedgwood (1910-1997) vertaalt, i.s.m. Elias en Veza,  
   Die Blendung: Auto-da-Fé (1946). 
 
1946   • (Georges Canetti: Le bacille de Koch dans la lésion tuberculeuse du poumon, 

Flammarion, Paris). 
   • (Georges Canetti: L’allergie tuberculeuse chez l’homme, Flammarion Paris). 
 mei  5  • Auto-da-Fé verschijnt. 
 sept  • Gaat niet in op een aanbod voor verfilming van Die Blendung. 
 
1947   • Amerikaanse uitgave van Die Blendung onder de titel The Tower of Babel. 
 mrt/apr • Veza reist naar Frankrijk, naar Georges. 
 
1948   • (Onder de titel Die Macht und die Herrlichkeit verschijnt bij Verlag Paul Zsolnay Veza’s   
   vertaling (Veza Magd) van Graham Greene’s roman The Power and the Glory). 
   • Heruitgave van Die Blendung bij Willi Weismann Verlag in München. 

• Marie-Louise von Motesiczky (*1906-1996) – ook minnares van Canetti – schildert olie 
op doek  (49 x 39 cm.): ‘Gespräch in der Bibliothek. Elias Canetti mit Franz Baermann-
Steiner’ (1909-1952), en andere portretten van Canetti. 

 april  • Elias reist naar broer Georges in Frankrijk. 
 aug.  • Proust – Kafka – Joyce. Ein Einführungsvortrag, in de Summer School in Bryanston, 

Dorset. 
 
1949   • Franse Blendung-vertaling van Paule Arhex: La Tour de Babel verschijnt bij Arthaud. 

• Ontvangt de ‘Grand Prix International du Club Français du Livre’. 
 
1950   • Satirische Affenoper voltooid (is niet gepubliceerd); Boris Blacher (1903-1975) uit  

Berlijn schrijft de muziek erbij. 
• Komödie der Eitelkeit verschijnt bij Willi Weismann in München.  

 
1952   • Die Befristeten geschreven; gepubliceerd in 1964. 
   • Brits staatsburgerschap. 
 
1953-56  • Verhouding met Iris Murdoch (1919-1999). 
 
1954 mrt  • Reis naar Marrakesch als begeleider van een filmploeg. Maakt na de reis  

aantekeningen in Londen; publicatie in 1967/68. 
 
1955   • Kleine monografie ‘Űber Fritz Wotruba’ (met 58 afb.) over de beeldhouwer verschijnt 

in een Duitse en een Engelse uitgave bij Rosenbaum in Wenen (voorwoord: Klaus 
Demus). 

 
1956   • Eerste (geflopte) opvoering van Die Befristeten in het Playhouse Oxford: The Numbered. 

• Iris Murdoch draagt The flight from the Enchanter op aan Elias Canetti (= Mischa Fox). 
• Veza stopt gedesillusioneerd met schrijven. 

 
1957   • Reis naar de Provence. 
 
1959   • Reis naar Italië. 
   • (Broer Georges benoemd tot Ridder in het Franse Legioen van Eer.) 
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1960   • Masse und Macht (eigenlijk: deel I) verschijnt – door bemiddeling van Erich Fried – bij  
Claassen Verlag in Hamburg. Sindsdien werkt Canetti aan het tweede deel, dat echter niet 
zal verschijnen. 

 jan-apr • Houdt op uitnodiging van Joachim Schickel zes voordrachten over MuM voor de 
Norddeutsche Rundfunk.  

 
1961   • Reis naar Griekenland. 
 
1962 mrt  • ‘Gespräch mit Theodor W. Adorno’, n.a.v. zijn lezing Macht und Überleben in het  
   Frankfurter Institut für Sozialforschung. 

• Welt im Kopf, keuze uit zijn werk door, en met een inleiding van Erich Fried (feitelijk 
door Veza geschreven), Wenen.   
• Crowds and Power verschijnt, vertaald door Carol Stewart, in nauwe samenwerking met 
de auteur. 

 
1963 febr.  • Succesvolle lezing voor het Weense ‘Literarischen Gesellschaft’. 
   • Ontmoeting met Herbert G. Göpfert, cheflektor van het Carl Hanser Verlag in   
   München en Wenen (opgericht in 1928). 

mei 1  • Veza overlijdt na langdurige ziekte. 
• Hierna regelmatige(r) bezoeken aan zijn broer Georges, bacterioloog/t.b.-specialist   
aan het Pasteur-Instituut in Parijs. 

herfst  • Die Blendung verschijnt voor de derde keer, nu bij het Carl Hanser Verlag, dat vanaf  
  nu al zijn werk zal uitgeven. 

 dec 4  • Canetti aan Hermann Kesten: ‘Vielleicht wenn Sie es [=MuM] lesen, werden Sie finden,  
   dasz das elende Leben meiner Frau nicht umsonst war. Ihr geistiger Anteil daran ist so  
   grosz wie meiner. Es gibt keine Silbe darin, die wir nicht zusammen bedacht und  
   besprochen haben’. 
 
1964     • Die Befristeten verschijnt bij Hanser. 

• Canetti figureert, gechargeerd, als Banowitsch in Saul Bellow’s Herzog. 
 
1965   • Het referaat Realismus und neue Wirklichkeit voor het congres in Wenen onder  
   leiding van Wolfgang Kraus over problemen van de moderne roman. 

• Aufzeichnungen 1942-1948 verschijnt bij Hanser. 
okt  • ‘Gespräch mit Horst Bienek’, opgenomen in Die gespaltene Zukunft; met Borges en 

Bulatovic: Drei Gespräche mit Horst Bienek, Hanser Verlag. 
nov  • Eerste opvoering van Komödie der Eitelkeit en Hochzeit in Braunschweig; vooral het  
  laatste levert een theaterschandaal op. Adorno verdedigt Canetti publiekelijk. 

 
1966   • Literatuurprijs van de stad Wenen. 

• Deutscher Kritikerpreis. 
• Bezoeken aan Wales. 

 
1967   • Publicatie van Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise bij  
   Hanser (1968 gedateerd). 

• Grammofoonplaat verschijnt waarop Canetti voorleest uit Die Stimmen von Marrakesch  
en uit  Die Blendung. 
• Kritikerpreis 1967 van ‘Jury der Gruppe Literatur des Verbandes deutscher Kritiker’. 
• Titel van Professor verleend door het Bundesministerium für Unterricht, Wenen. 
• Literaturpreis der Berliner Akademie der Künste. 

mei  • Eerste officiële bezoek aan Nederland, (A’dam, R’dam, Utrecht, Groningen) i.v.m.  
  Blendung-vertaling Het Martyrium van Jacques Hamelink; Hella Haasse begeleidt hem.  
aug 23  • Op DRS II radio-interview van Dr. F. Witz met Canetti uitgezonden (studio Zürich). 
dec 22  • Gesprek van Canetti met H.K. Metzger op Duitse radio DRS II. 

• Poolse kunstenaar Jacek Gaj (*1938) maakt n.a.v. Die Blendung: “Hommage à Elias 
Canetti”, vijf tekeningen/aquatinten.   

 
1968 jan 25  • ‘Grote Oostenrijkse Staatsprijs’. Naar aanleiding hiervan de rede Unsichtbarer Kristall. 

apr  • Succesvolle Nederlandse opvoering van Bruiloft door de Haagse Comedie. 
juli 11  • ‘Das Porträt: Elias Canetti’ op Duitse t.v. uitgezonden (opgenomen in 1966). 
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1969   • Literatuurprijs van de Bayerische Akademie der Schönen Künste;  dankrede: 
Wortanfälle. 
• Der ándere Prozeß. Kafka's Briefe an Felice verschijnt bij Hanser. 

 
1970 okt  • Tweede bezoek aan Nedeland: voorlezingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

• Alle vergeudete Verehrung. Aufzeichnungen 1949-1960 verschijnt bij Hanser. 
• Wordt lid van de Berliner Akademie der Künste en corresponderend lid van de  
 Bayerische Akademie der Schönen Künste. 

 
1971   • Tweede druk MuM verschijnt bij Claassen Verlag. 
   • Literatuurprijs van de Culturele afdeling van de Deutsche Industrie Verein. 

aug. 27 • Broer Georges sterft in Parijs. Notice descriptive du fonds Georges Canetti (1911-1971): 
http://web.pasteur.fr/infosci/archives/can1.html 
(G. Neumann, ‘Tagesnachrichten und personalien. In memoriam Georges Canetti, Paris’,  
in: Praxis der Pneumologie, XXV, Stuttgart 1971, p. 658). 
• Begint aan driedelige autobiografie met Die gerettete Zunge. 

 dec.  • Trouwt in London met kunsthistorica/restaurateur Hera Buschor (*12-3-1933). 
   • Vanaf nu woonachtig in Zürich en in Londen. 
 
1972 mrt  • ‘Gespräch mit Joachim Schickel’, opgenomen in Die gespaltene Zukunft. 

• Die gespaltene Zukunft (vier essays en drie gesprekken) verschijnt bij Hanser. 
• Dankt met de rede Georg Büchner voor de Georg Büchner-Preis, verleend door de  
Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt, waarvan hij lid wordt. 

juni 23  • Dochter Johanna geboren. 
• Macht und Überleben. Drie essays, Literarisches Colloquium, Berlijn. 

 
1973   • MuM verschijnt in 2 gebroch. delen in de ‘Reihe Hanser’, en Crowds and Power als 

Penguin pocket. 
   • Die Provinz des Menschen. Aufzeichnungen 1942-1972 uitgegeven door Hanser. 

• Das Chaos des Fleisches in: Alfred Hrdlicka Acht  radierungen zu Elias Canetti “Masse 
   und Macht”, Galerie Valentin, Stuttgart (gesigneerde uitgave in zeer kleine oplage). 

• In de jaren ’70  wijdt ook de Weense schilder Franz Ringel werk aan Masse und Macht. 
 
1974   • Der Ohrenzeuge. Fünfzig Charactere uitgegeven door Hanser. 

• Voordracht voor de Berlijnse Akademie der Künste: Der neue Karl Kraus. 
• Das erste Buch: Die Blendung (1973) in: Jahresring, 1974. 

 
1975   • Grammofoonplaat verschijnt waarop Canetti Der Ohrenzeuge voorleest; 
   de lp krijgt de Deutschen Schallplattenpreis 1975 in de afdeling ‘Wortproduktion’.  

juni 11  • Franz Nabl Prijs van de stad Graz. 
dec 14  • Nelly Sachs prijs van de stad Dortmund; rede: Sprache und Hoffnung. Dankrede. 

• Eredoctoraat van de Universiteit van Manchester. 
• Der Überlebende (hfdst. VI uit MuM) verschijnt bij Suhrkamp. 
• Das Gewissen der Worte (essays) verschijnt bij Hanser; in 1976 heruitgave met  
toevoeging van rede uit 1976. 

   • Bedreigingen in tweede helft van het jaar. Mede daardoor geleidelijke terugtrekking uit 
openbaarheid. 

 
1976 jan  • Rede in München: Der Beruf des Dichters t.g.v. ontvangst van de Goethe Prijs. 

• Eredoctor van de filosofische faculteit van de Ludwig Maximilians Universiteit van  
München. 

   • Miskraam Hera; kanker bij haar ontdekt. 
 
1977   • Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend (1905-1921) verschijnt bij Hanser. 

• Erelid van de Akademie der Bildenden Künste in Wenen. 
dec 19  • Gottfried Keller Prijs van de Martin Bodmer Stichting. 

 
1978   • Komödie der Eitelkeit onder regie van Hans Hollmann met groot succes in Basel  
   opgevoerd. Hollmann regisseert later ook in Wenen en Stuttgart Canetti's drama's. 

• Twee cassettebanjes verschijnen waarop Canetti voorleest uit Die gerettete Zunge. 
 mei  • Ontmoet Iris Murdoch in Wenen. 
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   • (Jacques Canetti, On cherche jeune homme aimant la musique (Herinneringen), 

Calmann-Lévy, Parijs). 
 
1979   • Opgenomen in de Westduitse orde ‘Pour le Mérite’. 
 
1980   • Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931 verschijnt bij Hanser Verlag. 

mei 10  • Johann-Peter Hebel Prijs; rede: Hebel und Kafka. 
 
1981   • Franz Kafka Prijs. 

okt 16  • Nobelprijs voor Literatuur toegekend. 
dec  • Reis naar Stockholm. Dankt bij ontvangst Nobelprijs zijn grote inspirators: Karl Kraus,  
  Franz Kafka, Robert Musil en Hermann Broch. Rede: Dank. 
dec 9  • Half uur durende t.v. uitzending over Canetti op Duitsland II, door N. Beilharz. 

• Bij Hanser verschijnen cassettebandjes waarop Canetti zijn toneelstukken voordraagt:  
Hochzeit, Komödie der Eitelkeit en Die Befristeten; elk twee Tonbandkassetten. 

 
1982   • Tot voorjaar 1985: boycot zelf, uit protest tegen veronachtzaming, de Engelse uitgaven  
   van ongeveer de helft van zijn werk. 

• Ereburger van het Spaanse stadje Cañete. 
jan 15  • ‘Reis naar het wezen van de mens’; t.v. uitzending van het Humanistisch Verbond op  
  Ned. I (Duitse film van Peter Godel en Peter Laemmle over Canetti, 11 juli 1975 op WDR 

III uitgezonden: ‘Der Mensch wird noch alles und ganz werden. Canettis Reise in die 
Provinz des Menschen’). 

zomer  • Canetti-project in Enschede o.l.v. regisseur Apostolos Panagopoulos: Die Befristeten; 
 première in april 1983. 
• Nachwort in: Rudolf Hartung In einem anderen Jahr, Hanser, pp. 177-180. 

 
1983   • Groszes Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. 

april 6  • NCRV-radio (‘Literama’) besteedt ruim aandacht aan het ‘Canetti-project Enschede’. 
 
1985 maart  • Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937 verschijnt als derde deel van  
   de autobiografie bij Hanser Verlag. 

• Canetti-Symposion in Graz (t.g.v. 80e verjaardag; zie Bartsch &  Melzer). 
• Hüter der Verwandlung. Beiträge zum Werk von Elias Canetti (304 pp.) verschijnt bij  
Hanser t.g.v. zijn 80e verjaardag. (In 1987 Amerikaanse vertaling van Michael Hulse:  
Essays in Honor of Elias Canetti). 

okt  • ‘Uitgesteld vonnis’, mimeproductie op basis van Massa & Macht in Amsterdam  
  uitgevoerd door Roberto Genta. 

 
1986   • Ereburger van de stad Wenen. 
 
1987 voorjaar • Das Geheimherz der Uhr. Aufzeichnungen 1973-1985 verschijnt bij Hanser Verlag. 

John Pattillo Hess organiseert vanaf dit jaar regelmatig internationale M&M-symposia in 
het Wiener Urania:  

 april  • 1. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Canettis Masse 
und Macht oder die Aufgabe des gegenwärtigen Denkens’. (teksten: zie J. Pattillo-Hess 
e.a.). 

 
1988 april 29 • Hera Buschor overlijdt. 

• Geeft woning in London op, gaat voorgoed in Zürich wonen maar blijft Brits 
staatsburger.  

 
1989   • Bij Dux Verlag verschijnt van Walter Bensel: Elias Canetti. Eine Personalbibliographie. 
 april  • 2. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Tod und 

Verwandlung in Canettis Masse und Macht’. 
 mei  • Canetti-Symposium in Londen (t.g.v.  zijn a.s. 85e verjaardag; zie Stevens & Wagner). 
           voorjaar • Voor het eerst in 84 jaar in het ziekenhuis: galblaas verwijderd. 
              • ‘Gesellschaft für Massa & Macht-Forschung’ (GMMF), gemeinnütziger Verein (Wien) 

gegründet um das kulturanthropologisch-philosophische Canetti-Symposion zu sichern. 
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Gesellschaft für Masse & Macht-Forschung  - Salzachstraße 33/11 -  A-1200 Wien/Vienna  – Austria 
 
Kurzfassung der Aufgaben der GMMF         [http://www.gmmf.org/] 
 
►Die Verbreitung von Canettis Hauptwerk Masse und Macht, das von Intellektuellen kaum wahrgenommen wird.    

 
►Die Untersuchung der Probleme der Informationsgesellschaft mit C.’s Paradigmen, um ihre Anwendbarkeit zu 
überprüfen.    
►Masse und Macht ist ein offenes Werk ohne ideologische Implikationen, daher ist es möglich und notwendig, dass neue 
Stimmen sich zu neuen Erscheinungen der Macht bzw. der Massen melden.    

 
►Ständig alle Formen der Macht zu enthüllen, indem man sich ihr Fundament permanent vor Augen hält. Wie C. 
behauptet: "Denn die eigentliche Absicht des wahren Machthabers ist so grotesk wie unglaublich; er will der Einzige sein." 
Jede Herrschaft hat in stärkerem oder geringerem Maße Anteil an diesem Wahn, der sich in der Manipulation des Volkes 
und in der Verfügungsgewalt über die Untertanen manifestiert. Hinter jeder Macht wie hinter jeder Paranoia steckt laut C. 
dieselbe tiefere Tendenz: "Der Wunsch, die anderen aus dem Weg zu räumen, damit man der einzige sei, oder, in der 
milderen und häufiger zugegebenen Form, der Wunsch, sich der anderen zu bedienen, dass man mit ihrer Hilfe der einzige 
werde."    
 
►Die GMMF bemüht sich um Kontakt mit denjenigen, die sich mit Phänomenen der Massen und der Macht beschäftigen.  
 
►Wir versuchen ständig, die gespenstische Vermischung zwischen rechtsetzender und rechterhaltender Gewalt der 
Institution der Polizei und des Heeres moderner Staaten anzuklagen. Durch das Verfügungsrecht wären diese Institutionen 
rechterhaltende Staatsgewalt, aber zur selben Zeit durch das Verordnungsrecht rechtsetzende. Sie selber können die Gewalt 
in weiten Grenzen bestimmen. Als rechtsetzende sanktionierte man die Gewalt im Sieg, als rechterhaltende schränkte man 
sie durch Verhinderung der Setzung neuer Zwecke ein. Von beiden Konditionen sind Polizei und Armee emanzipiert und es 
stimmt überhaupt nicht, dass ihre Zwecke gemein mit denen des allgemeinen Rechts sind, und dass im Gegenteil das Recht 
eines Staates, Gewalt anzuwenden, gerade aus dem Punkt entspringt, in welchem ein Staat impotent geworden ist, durch 
etablierte Rechtsordnung die Erreichung empirischer Zwecke zu garantieren.    
 
►Wir, die sehr skeptisch bezüglich der Möglichkeit der Herstellung neuer Zustände sind, welche eine Alternative für die 
tiefste Not und Verdammung der Unterdrückten be-deuten könnten, behaupten dennoch, dass es entweder eine gewaltlose 
massenhafte Alternative gibt oder gar keine, mit den Worten Canettis: "Alle werden überleben oder niemand." Dieser 
"moralischen Utopie" fühlen wir uns verpflichtet.    
 
►Derzeit entwickelt die GMMF, mit zahlreichen in- und ausländischen Forschungsinstituten, ein Projekt, das sich 
hauptsächlich mit den Phänomenen der globalen Masseninformation und gleichzeitig mit der erschreckenden Erscheinung 
der Regionalisierung der Macht beschäftigen sollte.  
 
 
‘Die endgültige Sicherung dieser Veranstaltung durch die Einrichtung einer Arbeitsstätte unter Ihrer Leitung 
würde ich sehr begrüßen.’                 (Canetti aan Pattillo-Hess, 1 april 1988) 
 
1990   • Veza (1989) in: Veza Canetti Die Gelbe Straße. Roman [1933]*, Hanser,  pp. 5-9. 
    (Nederlandse vertaling van Theodor Duquesnoy De Gele Straat verschijnt in 1991). 

• Iris Murdoch bezoekt Canetti in Zürich om over de Oost-Europese ontwikkelingen te  
 praten. 

            mei  • 3. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Verwandlungs-
verbote und Befreiungsversuche’.  

 
1991   • Nachwort in: Veza Canetti Der Oger. Ein Stück*, Hanser, pp. 99-100. 
           april  • 4. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Die Stachel des 

Befehls’.  
 nov  • Staar-operatie (ene oog).  
   • Veza Canetti, Yellow Street.*) A novel in five scenes. With a foreword by Elias Canetti, 

Translated by Ian Mitchell, New Directions, New York 1991, 141 p.  
 
1992   • Veza Canetti Geduld bringt Rosen. Erzählungen [1932-1934]*, Hanser.  

(Nederlandse vertaling van Elly Schippers Geduld baart rozen verschijnt in 1994).  
• Eerste uitvoering van Veza’s Der Oger in het Schauspielhaus Zürich onder regie van  
Werner Düggelin. 
• ‘Neuausgabe’ MuM, Claassen Verlag, Hildesheim (Verwijzingen naar vervolgdeel 
weg). 
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• Die Fliegenpein. Aufzeichnungen verschijnt bij Hanser. 
• Rudolf Hartung, Elias Canetti. Ein Rezipient und sein Autor. Eine Dokumentation.   
Herausgegeben von Bernhard Albers, Rimbaud, Aachen (Briefwisseling Canetti-  
Hartung, recensies, gesprekken, notities, toelichtingen). (vgl. 2011). 
• Hanser begint met de uitgave in tien gebonden delen van het verzameld werk: 
Elias Canetti Werke (voltooid in 2005).  

 mei  • 5. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Masse, Macht & 
   Religion’. 
 okt  • Internationaal (driedaags) Canetti-Symposium in Russe over ‘de autobiografie tussen 

fictie en werkelijkheid’ (zie Angelova & Staitscheva). 
   • ‘Internationalen Elias Canetti Gesellschaft’ opgericht in Canetti’s geboorteplaats Russe.  

    (Publicaties via Röhrig Universitätsverlag St. Ingbert, Saarland; zie P. Angelova e.a.). 
.  dec  • Staar-operatie (andere oog). 
 
1993 jan  • Canetti weigert toestemming voor uitvoering van theaterproductie van Massa & Macht  
   in de Amsterdamse Balie. 
 mei  • 6. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Nationen’.  
 
1994 mei  • 7. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Die Macht und der 

Machthaber’. (is geen gedrukte bundel van verschenen; dl. 7 ontbreekt dus). 
 juli 25  • Canetti-vertaler Theodor Duquesnoy overlijdt. 

aug 14   • Elias Canetti overlijdt in Zürich in zijn slaap, waarschijnlijk door hartritmestoring.  
17 • Canetti wordt onder een eenvoudig kruis begraven op het Friedhof  ‘Fluntern’, naast  

   James Joyce. Later is er een grote steen met zijn uitgebeitelde handtekening komen liggen. 
• Canetti’s literaire nalatenschap (correspondentie, de ongepubliceerde manuscripten en  
zijn boeken) wordt ondergebracht bij de Zentralbibliothek Zürich. Alleen selectieve 
inzage is voorlopig mogelijk; de correspondentie blijft gesloten tot 2024. 
(‘Es ist eine ungewöhnliche Verpflichtung für ein literarisches Archiv, einen vollständige 
private Bibliothek von 20.000 Bänden zu übernehmen, ohne Doubletten aussondern zu 
dürfen. Die Zentralbibliothek ist strenge Verpflichtungen eingegangen: Sie muss die 
Bücher instandhalten, sie als reine Präsenzbibliothek getrennt nach dem Londoner und 
dem Zürcher Bestand aufstellen, und Canettis Tochter sollte behalten können, was ihr 
wichtig war, und zudem die Bibliothek ihrer Mutter übernehmen’. (Hanuschek, EC, p. 
683). 
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P o s t u u m:         
 
1994 najaar  • Nachträge aus Hampstead. Aus den Aufzeichnungen 1954-1971, Hanser Verlag  
    (206 pp.). 
 
1995 febr 17 • ‘Hommage aan Elias Canetti’, SLAA lezing in de Amsterdamse Balie, m.m.v. 

M. Blaisse, D. Groeneveld, T. de Ket, P. Meeuse, M. Möring, M. v.d. Port, H. Thoden- 
van Velzen, B. Tromp. 

mei  • 8. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Canettis Aufstand 
gegen Macht und Tod’. 

juni 12  • Lezing in het Theater Instituut Nederland van vertaler Wil Hansen over Canetti, met  
  name over Hochzeit. 
juni 23/24 • Opvoering in de Amsterdamse Stadsschouwburg van Hochzeit door het Deutsches 
   Schauspielhaus onder regie van Christoph Marthaler. 
juni  • [Unveröffentlichte] ‘Aufzeichnungen 1992’ in: Akzente, 3, juni 1995 (waarin tevens  
  enkele artikelen over Canetti zijn opgenomen). 

 medio  • ‘Fuego, Masa y Poder. Alrededor de Elías Canetti. Instalaciones’, in het Museo de 
  Arte Moderno van Mexico City. Een reeks constructies van hedendaagse Mexicaanse    
  kunstenaars in de Galería Gamboa, op basis van Canetti’s Massa & Macht. 

najaar  • Bij Hanser verschijnt onder redactie van Michael Krüger: Einladung zur Verwandlung.  
  Essays zu Elias Canettis “Masse und Macht” (582 pp). 
najaar  • Bij Fischer verschijnt in pocketuitvoering in een cassette: 13 dln. Elias Canetti Werke,  
  (3700 pp.) plus 1 dl. Wortmasken (172 pp., red: O. Huber), waarin korte teksten over  
  en de volgende van Canetti zijn opgenomen:  

Kleiner Dialog über die Plastik; Über Fritz Wotruba; Unsichtbarer Kristall;   
Der Gegen-Satz zur Hochzeit; Das Chaos des Fleisches; Hebel und Kafka; Dank.  

okt  • Internationaal Canetti-Symposium in Russe over ‘de massa’s en de geschiedenis’ (zie  
   Angelova in literatuuroverzicht).  
okt 25-jan 22 • Tentoonstelling in het Parijse Centre Georges Pompidou:  Elias Canetti, l’ennemi de la 

mort, met een gelijknamige catalogus (Éditions du Centre Pompidou, Paris, sept. 1995; 15 
bijdragen, 152 pp., groot formaat). 

 nov 16-18 • Symposium in Parijs over Canetti en de Europese traditie (zie Stieg & Valentin). 
 
1996 febr 28 • ‘Canetti in Zürich’, half uur durende tv-documentaire op Duitsland West 3 (Südwest  
   Funk, Baden Baden 1995). 

• Heruitgave van tweedelige cassette (165 min.) waarop Canetti Die Stimmen von  
Marrakesch voorleest (Audio Books, Der Hör-Verlag; Produktion: Hessischer  
Rundfunk, 1985). 

mei  • 9. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Die 
Oesterreichische Nation’.  

aug  • Aufzeichnungen 1992-1993, Hanser (99 pp.; met ‘Editorische Notiz’ van Johanna   
  Canetti). Niet opgenomen in de pocketeditie van Canetti’s Werke, wel in Werke V. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Sinds 1996: Elias Canetti Strasse, Zürich  
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1997 febr 5  • Canetti-vertaalster (M&M) Jenny Tuin overlijdt. 

  • 10. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Canettis Masse 
und Macht oder wie man das Jahrhundert an der Gurgel packt’.  

juni 7  • Broer Jacques (= Nissim) overlijdt in Parijs. Hij was oud-directeur van het Parijse 
‘L’Olympia’, muziekuitgever en theatereigenaar, stichtte in Parijs het cabarettheater ‘Les 
3 Baudets’ en was tot 1962 directeur van het Philips-platenlabel Polydor, begon daarna 
zijn eigen label: ‘Les Productions Jacques Canetti’. Zie ook: www.jacques-canetti.com. 

okt 13  • Humanistisch Verbond op Radio 5, met Piet Meeuse over Canetti’s jeugd en zijn  
   autobiografie. 

 
1998 juni 8  • Humanistisch Verbond op Radio 5, met Gerda Meyerink over Massa & Macht. 
 sept   • “‘Ortslose Botschaft”. Der Freundeskreis H.G. Adler, Elias Canetti und Franz Baermann 

Steiner im englischen Exil’, Bearb.v. Marcel Atze. Marbacher Magazin 84/1998, für die 
Ausstellung im Schiller-Nationalmuseum Marbach, Sept. – Nov. 1998; im Literaturhaus 
Berlin, Nov. 1998 – Jan. 1999; und im Literaturhaus Wien, Mai – Juni 1999 (Mit einem 
Verzeichnis der ausgestellten Stücke als Beilage). Deutsche Schillergesellschaft, Marbach 
am Neckar (196 + 12 pp.).  

 okt  • Internationaal Canetti-symposium in Russe over ‘Kruitvat de Balkan’ (zie Angelova & 
   Veichtlbauer). 
 okt 1-4 • 11. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Masse und Macht 

im globalen Dorf’.  
 
1999 mrt  • Veza Canetti Die Schildkröten. Roman [1939]* , Hanser Verlag (274 pp. plus  
   ‘Anhang’:  Fritz Arnold ‘Nachwort’, en ‘Veza Canetti. Lebenschronik’). 

• Canetti figureert als ‘het goddelijk monster van Hampstead’ in John Bayley’s biografie 
van  zijn echtgenote Iris Murdoch: Elegie voor Iris (vertaling H. Groen & G. Went).  

aug  • Aufzeichnungen 1973-1984 verschijnt bij Hanser (120 pp.),  niet opgenomen in de 
pocketeditie uit 1995 van Canetti’s Werke.   
• Componist Joseph Klein ontvangt de University of North Texas Faculty Initiation Grant: 
to compose three Canetti studies. 

   • Jahrgang I, Heft 1 (Juli-Dez. 1999) van het Elias Canetti Internationale Zeitschrift für 
transdisziplinäre Kulturforschung verschenen. Daarna Jhrg. II, H. 2 (Jan.-Juni 2000) en 
Jhrg. II, H. 3 (Juli-Dez. 2000); evt. vervolg onduidelijk. 

 sept 30-okt 1 • 12. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Faschismus & 
Kommunismus. Die Eingeweide des 20. Jahrhunderts’.  

 
2000   • ‘Elias Canetti-Stipendium der Stadt Wien’ ingesteld. Maximaal drie jaarstipendia voor 

 begaafde Weense auteurs, met verlenging tot ten hoogste drie jaar.  
 mei  • Havo filosofie-examen gebruikt teksten uit Canetti’s M&M; evenzo in 2001, 2002, 2003.  
 juni 15  • ‘An Evening of Elias Canetti’ in Villa Aurora, Paseo Miramar, Pacific Palisades.  
   (Europees-Amerikaanse stichting die wederzijdse ontwikkelingen in kunst en literatuur 

wil stimuleren; a cultural monument to German exiles on the West Coast). 
 sept 22-24 • Congres ‘Veza Canetti – Die Wiederentdeckung einer Schriftstellerin’ in de 

Evangelischen Akademie Tutzing (aan het Starnberger meer t.z.v. München); bijdragen in 
Text + Kritik 156, 2002. 

 sept 28-okt 1 • 13. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Die sexuellen 
Verwandlungsverbote’.  

 
2001   • DAAD (Deutschen Akademischen Austausch Dienst) ‘Gastleerstoel voor interculturele 

Zuidoost-Europese studies “Elias Canetti’” [Elias-Canetti-Lehstuhl an der Viadrina] 
ingesteld aan de Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder) (opgericht in 1991). 

 juli 25-28 • Internationaal interdisciplinair Canetti Symposium aan het Department of German, 
   University of Illinois in Chicago. Organisator: Dagmar C.G. Lorenz (24 bijdragen). 
 aug  • Dubbel-CD: Elias Canetti liest Canetti (1: 16 Ohrenzeuge-Charaktere; 2: uit Die 

Blendung en uit Marrakesch) DGG.  
 herfst  • Veza Canetti Der Fund. Erzählungen und Stücke [1933-1937]*, Hanser Verlag (328 pp.; 

‘Nachwort’ van Angelika Schedel, pp. 309-326). 
   (* werk voornamelijk uit de jaren dertig; Veza publiceerde onder de pseudoniemen Veza 

Magd, Veronika Knecht en Martha/Martin/Martina Murner). 
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   • In Peter J. Conradi, Iris Murdoch. A life (HarperCollins, London) wordt uitvoerig  

aandacht besteed aan de verhouding Canetti-Murdoch. 
 sept 27-30 • 14. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Die 

parlamentarische Demokratie und ihre Feinde’.  
 okt 21  • Christo Todovo (uit Sofia) houdt als eerste gastdocent van de Elias-Canetti-Lehrstuhl an 

der Viadrina de rede ‘Über die blendende “Weltfremdheid” der Geisteswissenschaften’. 
 
2002  febr 26-mrt 2 • ’t Barre Land speelt ‘Hoofd zonder wereld deel I en II’ (uit Het Martyrium) in de Brakke 
   Grond, Amsterdam (tekstbewerking van Ditte Pelgrom en Czeslaw de Wijs). 

 (In april 2001 is dl. I in Antwerpen gespeeld en in sept. dl. II in Amsterdam; dl. III volgt). 
 apr  • Über Tiere (uit Canetti’s Werke geselecteerde teksten over dieren), Hanser, 

München/Wien (119 pp.), mit einem Nachwort von Brigitte Kronauer (pp. 107-115). 
 aug  • Bij Hanser verschijnt de vijfde druk van Die Stimmen von Marrakesch. Mit [17 Farb]  
    Photographien von Kurt-Michael Westermann (160 pp.). 
 okt  • Text + Kritik, Heft 156: ‘Veza Canetti’, met twee verhalen van Veza (‘Das  
   Schweigegeld’ en ‘Geld-Geld-Geld’) en zes bijdragen van vijf auteurs over Veza en haar  
   werk (111 pp.).  
            nov 7-10 • 15. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Macht und 

Gewalt’.  
            nov 20 • Stilian Yotov (uit Bulgarije) houdt de lezing ‘Rorty und Adorno: Kontexte einer 

theoretischen Auseinandersetzung’ als tweede DAAD Elias Canetti-Gastprofessur am 
Lehrstuhl für Sprachwissenschaften an der Fakultät Kulturwissenschaften der Viadrina 
Universität.  

 
2003   april  • Über den Tod (uit Canetti’s Werke geselecteerde teksten over de dood), Hanser, 

München/Wien (135 pp.), mit einem Nachwort von Thomas Macho (‘Vom Überleben des 
Todes. Canettis Kritik der Sterblichkeit’, pp.119-130) und zwei unveröffentlichte 
‘Aufzeignungen’ (1942 en 1985) von Canetti.  

            juni 2-4 •‘“Wien – so nah”. Hermann Broch und Elias Canetti. Beziehungen und Vergleiche’. 
  Literatursymposion, Wien (Palais Wilczek). Leitung: Marianne Gruber; Wissensch. 

Bearb.: Penka Angelova & Paul M. Lützeler; Österreichische Gesellschaft für Literatur, 
Wien. (bijdr.v. 14 literatuur- e.a. wetenschappers; 
http://artsci.wustl.edu/~iab/symposien.htm#Juni 2003) 

            aug  • Party im Blitz. Die englischen Jahre, verschijnt bij Hanser. Aus dem Nachlasz   
  herausgegeben von Kristian Wachinger, mit einem Nachwort von Jeremy Adler (p. 211-

228), met 12 afbeeldingen en personenregister. München/Wien (247 pp.). 
            okt 16-25 • Het ro theater speelt in de Rotterdamse Schouwburg Bruiloft in de vertaling van Tom 

Kleijn, onder regie van Alize Zandwijk. (‘Walgelijk goed’ volgens Het Parool).   
  • Tegelijk verschijnt bij Uitg. International Theatre & Film Books / Ro theater: Bruiloft 

van Canetti, in de vertaling van Tom Kleijn. Met bijdrage van dramaturg Erwin Jans: 
‘Elias Canetti of de hartstocht  van de gedaanteverandering’ (p. 134-145); van Bart 
Hageraats: ‘“Ik ben erin geslaagd deze eeuw bij de keel te vatten’. Over Elias Canetti’s 
Massa & Macht’ (p. 146-158) en van Vanessa Jane Phaff met figuratieve beelden 
Rotkäppchen  (p. 159-174) Amsterdam/Rotterdam (176 pp.). 

            okt-nov • ’t Barre land speelt ‘Hoofd zonder wereld’, dl. 1, 2 & 3, de complete bewerking (door 
Ditte Pelgrim en Czeslaw de Wijs) van Die Blendung, in Utrecht, Amsterdam, Gent en 
Groningen. (Loek Zonneveld in De Groene: ‘“Hoofd zonder wereld” is een theatraal 
monument voor dit geniale boek, en een niet te missen ode aan het toneelspelen’.)  

             nov 13-16  • 16. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Die  
  Verwandlung’.  
 
2004      • Rond dit jaar is de website www.gmmf.org ontstaan van het ‘Gesellschaft für Masse & 

Macht-Forschung’ in Wenen, met naar keuze in het Duits, Engels of Spaans informatie 
over de Weense Canetti-symposia over Massa & Macht en andere activiteiten (zie ook 
Pattillo-Hess & Smole in het literatuuroverzicht). 

             nov 4-7 • 17. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Krieg’. 
             nov 23-24  • André Wilms en het Mondriaan Kwartet geven uitvoering onder de titel ‘Eraritjaritjaka’ 

o.b.v. Canetti’s Aantekeningen, in de Koninklijke Schouwburg Den Haag.  
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  • Toneelgezelschap ‘’t barre land’ (Utrecht) voert een bewerking van Het Martyrium op: 
‘Hoofd zonder wereld’, daarmee een cyclus voorstellingen voltooiend die in 1998 begon. 

             dec  • Űber die Dichter (uit Canetti’s Werke geselecteerde teksten over schrijvers), Hanser  
München/Wien (136 pp.) mit einem ‘Nachwort’ von Peter von Matt (pp. 125-132). 

 
2005      100e geboortejaar Elias Canetti: 
            maart  • Werke X (laatste deel) verschijnt bij Hanser: Aufsätze und Reden, Gespräche  
  (plus Bibliographie, Alphabetisches Werkverzeichnis Band I-X, Personenregister Band X) 

340 pp.   
              • Aufzeichnungen für Marie-Louise verschijnt bij Hanser, (119 pp.) Aus dem Nachlass 

herausgegeben und mit einem ‘Nachwort’ von Jeremy Adler, pp. 67-113 (facsimile 
handschrift plus gedrukte weergave van ‘Aufzeichnungen aus der Zweiten September-
Hälfte 1942’ voor schilderes, mecenas en geliefde Marie-Louise von Motesiczky ,1906-
1996). 

              • Sven Hanuschek, Elias Canetti. Biographie verschijnt bij Carl Hanser Verlag (800 pp.). 
  • Fotoalbum Elias Canetti. Bilder aus seinem Leben, herausgeg. von Kristian Wachinger  

verschijnt bij Hanser Verlag (175 pp.). 
  • Canetti in Zürich. Erinnerungen und Gespräche herausgeg. von Werner Morlang 

verschijnt bij Nagel & Kimche/Hanser Verlag (239 pp.) 
            mrt/mei • ‘Elias Canetti 1905-1994. Das Jahrhundert an der Gurgel packen’. Tentoonstelling in 

Museum Strauhof, Zürich i.s.m. Zentralbibliothek (daarna in Graz, Wenen en München)  
            juni/juli • Gelijknamige tentoonstelling in Graz  
            juli  • Helmut Göbel, Elias Canetti verschijnt als rororo-monografie bij Rowohlt (160 pp.). 

  • Karoline Naab, Elias Canetti. Leben und Werk. Der Hörverlag, München 2005 (2 cd’s, 
154 Minuten; Gesprochen von Elias Canetti, Th.W. Adorno, Karl Kraus, Andrea Kopsch, 
Günter Cremer u.A.) 
 • Elias Canetti: Das Hörwerk 1953-1991. Prosa, Dramen, Essays, Vorträge, Reden, 
Gespräche. Zweitausendeins Verlag, Frankfurt am Main 2005 (2 mp3-cd’s, 33 Stunden; 
Begleitheft von Michael Krüger)  
Canetti liest aus: Die Blendung, Komödie der Eitelkeit, Masse und Macht, Hochzeit, 
Stimmen von Marrakesch, Tagebücher und Aufzeichnungen, Der andere Prozess, Die 
Provinz des Menschen, Die gerettette Zunge, Das Augenspiel. 
 Dazu die Dokumente: Büchnerpreisrede, Gespräche mit T.W. Adorno, Alexander 
Mitscherlich, Horst Bienek, Rene König, Rudolf Hartung u.A.  
 In Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk, Deutscher Welle, Deutschlandradio, 
Hessischen Rundfunk, Norddeutschen Rundfunk, Österreichischen Rundfunk, Radio 
Berlin-Brandenburg, Saarländischen Rundfunk, Schweizer Radio DRS, Südwestrundfunk 
und Westdeutschen Rundfunk. 

              • Conference ‘Centenary of Elias Canetti’s birth’, University of Kent, Canterbury  
  (zie weerslag in W.C. Donahue & J. Preece (eds), The worlds of Elias Canetti (2007). 
            juli/sept • ‘Elias Canetti 1905-1994. Das Jahrhundert an der Gurgel packen’. Tentoonstelling 

Jüdisches Museum Wien. 
            okt/nov • Gelijknamige tentoonstelling in München. 
            aug  • Akzente, Heft 4: ‘100. Geburtstag Elias Canetti. Stenogramme’ (pp. 289-372). 

(Stenogramme Jahre ’30-’41 / Briefe an Georges ’34, ’35, ’45).  
            aug/sept • Tentoonstelling in Wiener Urania: ‘Alfred Hrdlickas Radierungen zu “Masse und 

Macht”. Porträt von Elias Canetti’. 
            okt  13-15 • Wissenschaftliche Canetti-Konferenz in Sofia, St. Kliment Ochridki Universität, 

begleitet von kulturellen Veranstaltungen (31 verslagen in: Razbojnikova-Frateva & 
Winter (Hg.), Interkulturalität und Intertextualität (2007).  

            okt   14-16 • Elias Canetti congres, Evangelische Akademie Tutzing (8 voordrachten). 
                    16 • ‘Die Befristeten’ door ensemble van theater in Roese opgevoerd op toneel van het 

Nationale theater Sofia, o.l.v. Krum Girgitzov (zie ook zijn bijdrage in Razbojnikova e.a., 
Interkulturalität und Intertextualität, 2007) . 

                    30 • Symposium in New York t.g.v. 100e geboortedag Canetti; Center for Jewish History, 
Centro Primo Levi, the Leo Back Institute and American Sephardi Federation, plus 
sprekers van diverse universiteiten. 

             nov 3-6 • 18. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Elias Canetti. 
Chronist der Massen, Enthüller der Macht’.  
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Canetti Peak  (Vrah Kaneti \'vr&h ka-'ne-ti\) is a 400 m peak in the 
Friesland Ridge, Tangra Mountains, eastern Livingston Island. The 
peak has precipitous and ice-free western slopes and overlooks Zagore 
Beach and False Bay to the west and north, and Charity Glacier to the 
south. The peak was named after Elias Canetti (1905-1994), a 
Bulgarian-born Nobel laureate in literature. 

Location: the peak is located at 62°43′22″S, 60°19′25″W which is 1.2 
km west by southwest of MacKay Peak and 2.2 km north by west of 
the summit of Veleka Ridge. The peak was mapped by Bulgaria in 
2005. 

[http://www.answers.com/topic/canetti-peak?cat=travel]  

[Canetti-top op Livingston Island, dat ten N.W. van het Antarctisch Schiereiland en ten 
Zuiden van Vuurland (Kaap Hoorn) ligt.] 

2006    mrt  • (Letzte Aktualisierung:) http://www.ub.fu-berlin.de/internetquellen/fachinformation/ 
germanistik/autoren/multi_  

  Overzicht internet-bronnen Elias Canetti, samengesteld door de Universitätsbibliothek 
Freie Universität Berlin, onderverdeeld in: Institutionen, Kurzbiographien, Spezialthemen, 
Rundfunk- und Zeitungstexte, Rezensionen (5 pp.). 

            aug  • Veza & Elias Canetti, Briefe an Georges (1933-1959) verschijnt bij Hanser 
München/Wien (420 pp.), herausgeg. von Karen Lauer & Kristian Wachinger. 

              • Voorlopig voor 5 jaar ingesteld de ‘Prix Georges, Jacques et Elias Canetti’ voor 
onderzoek naar tuberculose (door Françoise Canetti voorgesteld, gefinancierd uit de in 
2003 ontdekte brieven aan Georges van Veza en Elias Canetti). 

            okt 30-31 • Internationale Konferenz Veliko Târnovo der Elias Canetti Gesellschaft: 
‘Österreichische Literatur zwischen den Kulturen’ (zie Hipfl & Ivanova, 2008). 

            nov 2-5 • 19. kulturanthropologisch-philosophisches Canetti-Symposion, Wien: ‘Islam. Dialog 
und Kontroverse’.  

  • Veza Canetti, Viennese Short Stories, translated and with Introduction by Julian Preece,. 
Ariadne Press, Riverside California 2006, 119 pp. [11 verhalen]. 

 
2007    aug   • (Johanna Canetti (keuze & vertaling), Nouvelles classiques / Klassische französische 

Erzählungen verschijnt bij DTV, 239 pp.). 
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Samenvatting  van  MASSE UND MACHT   
 
Verwijzingen naar:         
 
Elias Canetti, Masse und Macht, Carl Hanser Verlag, 
München/Wien, z.j. [1994] (Lizensausgabe Claassen, 
Hildesheim, 1960); 
ELIAS CANETTI  WERKE [3], 584 pp. = M U M ; 
 
met gebruikmaking (in de tweede pagina-verwijzing) 
van de Nederlandse vertaling  
Massa & Macht van Jenny Tuin, Athenaeum, Polak 
& Van Gennep, Amsterdam, 2e herz. druk 1983  
(1e dr. 1976), 547 pp. = M & M 
 
(cursiveringen conform het origineel, mits anders 
aangegeven). 
 
1. 
Het eerste en tevens langste hoofdstuk geeft een 
overzicht van en inzicht in de vormen en eigen-
schappen van de MASSA; zie het eerder opgenomen 
schema van de massa-indeling, ontleend aan dit 
eerste hoofdstuk. Tevens is daarbij een overzicht 
gegeven van de massa-symbolen in het algemeen (dit 
zijn – in tegenstelling tot massa-kristallen – nooit 
mensen, maar zij worden als massa gevoeld) en die 
der naties, welke in het vierde hoofdstuk worden 
besproken. Uiteraard is het bij deze massa-indeling 
mogelijk dat een verschijnings-vorm onder meerdere 
classificaties kan vallen. 
Vier eigenschappen van de massa zijn in principe 
universeel: ‘1. Die Masse will immer wachsen. 2. 
Innerhalb der Masse herrscht Gleichheit. 3. Die 
Masse liebt Dichte. 4. Die Masse braucht eine 
Richtung’. (p. 30;29-30) Groei, gelijkheid, dichtheid 
en richting zijn dus haar kenmerken. 
De openingszin van het boek is cruciaal, want deze 
bepaalt de verdere analyses: ‘Nichts fürchtet der 
Mensch mehr als die Berührung durch Unbekann-
tes.’ (mijn curs.)(13;13) Het is een verbindend 
element tussen de massa- en de machtanalyses, zoals 
nog zal blijken. Die aanrakingsvrees, een van de 
meest primaire angsten van de mens, slaat in de 
massa om in een aanrakingsnoodzaak en zelfs in een 
-behoefte. In de massa is de ontlading (bijvoorbeeld: 
vernieling) essentieel omdat juist die het gelijk-
heidsgevoel geeft; paniek staat dan ook voor verval. 
Paniek is (met name bij brand) een vluchtbevel – dat 
we ook bij de macht tegenkomen – en het daarbij 
trappen naar anderen is geen zinloze handeling maar 
een poging tot uittrappen van het vuur dat zo vaak 
paniek doet ontstaan. Ook vervolgingsvrees werkt op 
het gevoel in: is de aanval van buiten te verwachten, 
dan versterkt deze vrees de massa; dreigt deze van 
binnenuit te komen, dan verzwakt zij. Een massa-
kristal is een kleine, starre mensengroep, veelal in 
uniform en met een vaste plaats en een grote 

historische bestendigheid (denk aan musici, soldaten, 
monniken). 
De dood, die we straks zo veelvuldig in de macht-
analyses zullen tegenkomen, speelt ook bij de massa 
een belangrijke rol. Zo is met name een van de 
oudste massasoorten, de hetzemassa, op doden uit, 
wat kan gebeuren door uitstoting of door het 
gezamenlijk doden van het individu; openbare 
terechtstellingen appelleren daaraan en de massa is 
de eigenlijke beul. De officiële afkeer hiervan is nog 
jong en in gemodificeerde vorm kennen we het 
verschijnsel tot op de dag van vandaag: ‘Im Publi-
kum der Zeitungsleser hat sich eine gemilderte, aber 
durch ihre Distanz von den Ereignissen um so 
verantwortungslosere Hetzmasse am Leben erhalten, 
man wäre versucht zu sagen, ihre verächtlichste und 
zugleich stabilste Form.’ (58;56) Verwijzingen als 
deze, dus naar facetten uit het dagelijkse leven die 
volgens Canetti uiteindelijk gegrond zijn op 
gedomesticeerde oerinstincten, zijn veelvuldig te 
vinden in Masse und Macht; het is een grondbeginsel 
van de hele studie. 
Naast de in meer algemene termen besproken 
verschijnselen in het verre of recente verleden, 
vinden we in dit hoofdstuk getuigenverklaringen voor 
zijn opvattingen in of bij: de Bergrede, Jeremia’s 
visioen en Mohammed’s preek, de Maori-dansen en 
de Mekka-pelgrimage, de Betsjoeana’s en de 
Boloki’s, de Siberische Tsjoektsjen, de Eskimo’s en 
Lappen, Kelten, Germanen en Perzen, de Tlinkit 
Indianen en de Chinese Sji-king, de Braziliaanse 
Tupanimbu’s en de Kafirs uit Hindoekoesj, de 
Zuidamerikaanse Jivaro’s en Mexicaanse Navajo’s, 
Ramses II en de Hettieten, Merenptah en de Libiërs. 
Een verscheidenheid aan culturen, religies en mythen 
– kortom: aan bronnen – die kenmerkend is voor de 
opbouw van het hele boek. 
 
MASSASYMBOLEN: 
Vuur: overal gelijk; grijpt snel om zich heen; 

aanstekelijk; onverzadigbaar; kan overal 
ontstaan; is veelvuldig; is verwoestend; 
heeft vijand (water); dooft uit; gedraagt  
zich alsof het leeft en wordt zo behandeld 

Zee:  veelvuldig; in beweging; hechte samen- 
hang; universeel; onverzadigbaar 

Regen:  massa op het ogenblik van haar ontlading en 
typeert haar verval 

Rivier: massavorming; vgl. processies en demon- 
straties; richting essentieel 

Woud: dicht gebladerte boven; gelijkheid,  stam-
men; vgl. zuilen en pilaren; tegenstand is 
absoluut; symbool voor het leger 

Koren: klein woud; afhankelijk en kwetsbaar; 
symbool voor de dood 

Wind: richting; lichamelijk effect; onzichtbaar; 
geestensymbool; vlaggen zijn zichtbaar 
gemaakte wind  
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Zand: klein- en gelijksoortigheid; oneindig; tussen 
vloeibaar en vast symbool 

Stapels: eetbaar; produkt van arbeid; gelijksoortig; 
oogstproces is ritmisch ophopen 

Steenhopen: niet eetbaar; voor ‘eeuwigheid’ opge- 
 gericht; ritmische inspanning van velen 
Schat: duurzaamheid; geheim; glans; loterijen; 

begeerte o.b.v. van absoluut vertrouwen 
 
MASSASYMBOLEN DER NATIES: 
Engelsen:  de zee 
Hollanders:  de dijk  
Duitsers:  het leger 
Fransen:   de Revolutie 
Zwitsers:  de bergen 
Spanjaarden:  de matador  
Italianen:  Rome 
Joden:   diaspora/uittocht 
Duitsland van Versailles:  het diktaat/ hakenkruis  
 
2. 
De MEUTE is ouder dan de massa (en het 
massakristal) en groeit niet meer. Het verschil tussen 
massa en meute in een notedop weergegeven: ‘Von 
den vier wesentlichen Eigenschaften der Masse, wie 
man sie kennengelernt hat, sind zwei in der Meute 
fiktiv, das heißt, sie werden herbeigewünscht und mit 
allergrößtem Nachdruck gespielt; die zwei anderen 
sind dafür um so stärker in Wirklichkeit vorhanden. 
Wachstum und Dichte werden gespielt; Gleichheit 
und Gerichtetheit sind vorhanden. Das erste, was an 
der Meute auffällt, ist das Unbeirrbare ihrer 
Richtung. Die Gleichheit aber drückt sich darin aus, 
daß alle vom selben Ziel besessen sind: etwa dem 
Anblick eines Tieres, das sie erlegen wollen.’ (110; 
105-6) 
Bestendigheid en een collectief bewustzijn zijn bijna 
onfeilbaar in de (hierna volgende) vier vormen 
respectievelijk functies van de meute, waarbij de 
eerste twee als extravert en de laatste twee als 
introvert worden afgeschilderd. •De jachtmeute, 
welke het natuurlijkste en het echtste is: de buit (die 
gedood moet worden) bepaalt het gedrag van de 
meute; achterhalen en omsingelen zijn de belangrijk-
ste middelen. De wet van de verdeling is de oudste 
wet en hier van zeer groot belang. •De oorlogsmeute, 
die veel op de jacht-meute lijkt: ook hier is doden 
(wraak) het doel, maar de buit kan een meervoudiger 
verschijningsvorm hebben; twee meuten zijn het-
zelfde tegen elkaar van plan. •De klaagmeute, die 
wordt gevormd wanneer een lid (of meerdere leden) 
van de groep overlijdt; opwinding is kenmerkend, 
evenals de vereenzelviging met de stervende, vóór 
zijn overlijden. •De vermeerderingsmeute: deze 
dwingt groei af en is in haar evolutie tot de moderne 
massavorm het meest kenmerkend. Zij is van zeer 
groot belang in verleden en heden, omdat het de 
eigenlijke drijfveer tot de expansie van de mens was:  

‘der Begriff der Fortpflanzung hat die eigentlichen 
Vorgänge der Vermehrung verstellt und verdunkelt. 
Sie ist von allem Anfang an nur im Zusammen-
wirken mit Vorgängen der Verwandlung zu begrei-
fen.’ (126;122) Het kleine nakomelingschap van de 
mens maakte hem zwak (tegenover de dieren) 
waardoor er altijd een verlangen was naar meer, naar 
een groter aantal. Van de dieren trok de mens de 
metamorfose naar zich toe om beter beschermd te 
zijn of juist op hen te jagen. Het expansieverlangen 
zit heel diep: ‘Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
daß der Mensch, sobald er es einmal war, mehr sein 
wollte. Alle seine Glaubensformen, seine Mythen, 
Riten und Zeremonien sind von diesem Wunsche 
erfüllt.’ (127-8;123) De vermeerderingsmeute is de 
enige van de genoemde meuten, die niet expliciet met 
de dood te maken heeft en niet luidruchtig is. 
Volgens Canetti dankt de menselijke meute haar 
ontstaan aan het dierlijke voorbeeld, namelijk de 
troep der gemeenschappelijk jagende dieren. En dan: 
‘Ich verwende den Ausdruck “Meute” für Menschen 
statt für Tiere, weil er das Gemeinsame der eiligen 
Bewegung und das konkrete Ziel vor Augen, um das 
es dabei geht, am besten bezeichnet. Die Meute will 
eine Beute; sie will ihr Blut und ihren Tod.’ (113; 
110) 
Overgangsvormen die van belang zijn: die van jacht- 
naar oorlogsmeute (het principe); van jacht- naar 
vermeerderingsmeute: tijdens de jagers ‘communie’ 
is men vervuld van latere jachtpartijen, een 
overtuiging die bij de godsdienstige communie is 
omgezet in de gedachte aan vermeerdering van het 
aantal gelovigen, wat dan tevens een overgang 
weergeeft van extraverte naar introverte meute; de 
jachtmeute die overgaat in klaagmeute (als bijvoor-
beeld per ongeluk een jager is gedood) ‘bildet den 
Kern vieler wichtiger und weitverbreiteter Religi-
onen.’ (142;136) Naast die van de diverse andere 
stammen zijn het met name legenden en gedrag van 
de Australische Aranda’s welke hier als bewijzen en 
illustraties van de theorieën worden aangedragen. 
 
3. 
De bovenstaande kenmerken, hier tot hun essentie 
teruggebracht, worden in het hoofdstuk MEUTE 
UND RELIGION verder uitgewerkt en wederom 
met een massa voorbeelden geadstrueerd. Het 
overgangsfenomeen wordt hier ontrafeld in de stap 
van meute naar jacht-, oorlogs- vermeerderings- en 
klaagreligie; respectievelijk bij de Lele’s in Kongo, 
de Jivaro’s in Equador, de regendansen der Pueblo-
Indianen en ten slotte de Sji’ieten in Iran en Jemen. 
Bij de Lele’s is de gemeenschappelijke jacht en 
daarna de verdeling van de buit het belangrijkste 
maatschappelijke verschijnsel. ‘Die Gliederung der 
Lele-Gesellschaft bekräftigt sich sozusagen nach 
jeder Jagd. Die Erregung der Jagdmeute aber hat sich 
zum tragenden Gefühl der ganzen Gemeinde  
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erweitert. Man kann so (...) von einer Jagdreligion 
im eigentlichsten Sinne des Wortes sprechen.’ (155; 
149) De Jivaro’s vormen een volk met een zeer 
zwakke sociale infrastructuur, waarin bloedwraak –
en dus eigenlijk de dood – hen bijeenhoudt. 
Vernietiging van de vijand is het belangrijkste en het 
prepareren van diens hoofd, de buit, is het doel van 
de krijger. Dat hoofd verschaft de overwinnaar 
aanzien en staat centraal in het grote feest dat wordt 
aangericht: een religieus feest waarin vermeerdering 
een cruciale rol speelt. ‘Die Kriegsmeute, wenn sie 
Glück hatte, mündet schließlich in die 
Vermehrungsmeute des Festes, und der Umschlag 
von jener in diese ist als die eigentliche Dynamik des 
Jivaro-Religion zu bezeichnen.’ (159;153) Bij de 
Pueblo-Indianen spelen massa’s een grote rol: zo is 
in de regendansen het neerkomen der voeten als het 
vallen van druppels. Komt er regen, dan vervalt de 
dansende massa, maar komen de doden in de 
regenwolken terug en brengen regen. ‘Die 
wesentliche Massen im Leben des Pueblos sind also 
(...) Ahnen, Regen, Mais und Kinder.’ (161;155) 
‘Jener Janus-Kopf, den man von so vielen anderen 
Völkern her kennt: eigene Vermehrung auf der 
einen, Verminderung des Feindes auf der anderen 
Seite, ist bei ihnen unbekannt. An Kriegen sind sie so 
nicht interessiert. Regen und Mais haben sie milde 
gestimmt, ihr Leben hängt ganz an ihren eigenen 
Ahnen und Kindern.’ (162;155) 
In een korte maar belangrijke paragraaf over de 
dynamiek van de oorlog, stelt Canetti: ‘Die innere 
oder Meuten-Dynamik des Krieges sieht sich in 
ihrem Uhrsprung so an: Aus der Klagemeute um 
einen Toten bildet sich eine Kriegsmeute, die ihn zu 
rächen hat. Aus der Kriegsmeute, die gesiegt hat, 
bildet sich die Vermehrungsmeute des Triumphs. 
Der erste Tote ist es, der alle mit dem Gefühl der 
Bedrohtheit ansteckt. Die Bedeutung dieses ersten 
Toten für die Entfachung von Kriegen kann gar nicht 
überschätzt werden. Machthaber, die einen Krieg 
entfesseln wollen, wissen sehr wohl, daß sie einen 
ersten Toten entweder herbeischaffen oder erfinden 
müssen.’ (162;155-6) De klaagmeute werkt als een 
massakristal en de gevoelens slaan om in een 
oorlogsmeute die – na de overwinning – in een 
plunderende meute dreigt te vervallen, een gevaar 
dat kan worden gekeerd door de overwinnings-
feesten die weer vermeerderingsmeuten worden door 
de buit die tentoongesteld wordt. Dit kan bijvoor-
beeld door gevangenen te tonen, maar in meer 
barbaarse vorm – hij geeft voorbeelden uit Dahomey 
– door massale onthoofdingen. Ieder wil dan wel een 
stukje vijand meenemen, zodat bij deze taferelen 
sprake is van een ‘Kommunion des Triumphes’. De 
koning van Dahomey weigerde tot ontsteltenis van 
de slavenhandelaren de slachtoffers als slaven te 
verkopen; hij hechtte daarvoor te veel aan zijn 
macht, want via de massale terechtstellingen kon hij  

zijn eigen onderdanen overtuigen van de vermeerde-
ring onder zijn heerschappij, en hij hield tegelijk de 
angst voor zijn bevel erin.  
In ‘Der Islam als Kriegsreligion’ constateert Canetti 
dat de gelovige Mohammedanen zich op vier ver-
schillende manieren verzamelen: enkele keren per 
dag; voor de heilige oorlog; in Mekka, en bij het 
Jongste Gericht. Onzichtbare (dubbel)massa’s zijn er 
belangrijk (denk aan het Jongste Gericht) en 
onvoorwaardelijk is voor de Islam de splitsing van de 
massa in gelovigen en ongelovigen. Klaagreligies 
hebben het aanzien der aarde bepaald en ‘im 
Christentum haben sie eine Art von allgemeiner 
Gültigkeit erlangt’. (168;162) Legenden, meestal 
over vervolging, worden aangehaald ten bewijze van 
de oeroude bestendigheid van de geloofsvormen. En 
waarom die aantrekkingskracht van de weeklacht? 
‘In allen, die sich ihr anschließen, geschieht dasselbe: 
die Jagd- oder Hetzmeute entsühnt sich als 
Klagemeute. Als Verfolger haben die Menschen 
gelebt, und als Verfolger leben sie auf ihre Weise 
immer weiter.’ (170-71;164) En: ‘Es zeigt sich so, 
daß die Klagereligionen für den seelischen Haushalt 
der Menschen unentbehrlich sind, solange sie das 
Töten in Meuten nicht aufgeben können.’ (171;164) 
Het Moeharramfeest van de Sji’ieten, met de on-
feilbare imam als hun leider, wordt uitvoerig uit de 
doeken gedaan. Mohammed’s kleinzoon Hoesain was 
de tweede imam na de stichter van het Islamitisch 
geloof; hij was de ‘Heerser der ware gelovigen’, wat 
niet kon voorkomen dat hij door vijandelijke ruiters 
op de tiende dag van de maand Moeharram in 680 
werd verslagen en op gruwelijke wijze vermoord, 
samen met zijn familie. De rouw om deze moord is 
het symbool van de Islam en wordt nog steeds 
herdacht in massale bijeenkomsten waar mensen zich 
tot stervens toe kastijden. Sober en nauwgezet 
worden door Canetti alle verschijnselen die bij de 
gruweltaferelen horen aan een analyse onderworpen; 
alle facetten van de weeklacht komen daarbij aan de 
orde. 
Aan het Katholicisme valt hem ‘bei unvoreinge-
nommener Betrachtung eine gewisse Langsamkeit 
und Ruhe auf, verbunden mit großer Breite.’(182; 
175) Kenmerkend zijn verder de strikt hiërarchische 
structuur (waarvan de processie een weerspiegeling 
biedt) en een aversie tegen alle heftige massa-
bewegingen. Deze Kerk heeft iets opvallends: ‘Es hat 
bis jetzt keinen Staat auf der Erde gegeben, der sich 
so auf so mannigfaltige Weise gegen die Masse zu 
wehren verstand. An der Kirche gemessen, 
erscheinen alle Machthaber wie traurige Stümper.’ 
(183;176) Het kerkelijke ‘verdeel en heers’ 
omschrijft hij zo: ‘Die Kommunion verbindet den 
Empfänger mit der Kirche, die unsichtbar und von 
gewaltigen Ausmaßen ist; sie entrückt ihn den 
Anwesenden. Die Kommunikanten untereinander 
fühlen sich so wenig als ein Leib wie eine Gruppe  
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von Menschen, die einen Schatz gefunden und 
soeben unter sich aufgeteilt hat. In der Art dieses 
Vorganges, der für den Glauben von so zentraler 
Bedeutung ist, verrät die Kirche ihre Vorsicht vor 
allem, was an Masse auch nur gemahnen könnte. Sie 
schwächt und mildert das Gemeinsame unter den 
wirklich anwesenden Menschen und setzt dafür ein 
geheimnisvoll Gemeinsames in der Ferne, das 
übermächtig ist, das des Gläubigen nicht unbedingt 
bedarf und das die Grenze zwischen ihm und sich, 
solange er am Leben ist, nie wirklich aufhebt.’ (184; 
177) 
Het hoofdstuk sluit af met de paragraaf over het 
Heilige Vuur in Jeruzalem, tijdens de paasviering. In 
de massale pelgrimtaferelen is hierbij al menigeen 
om het leven gekomen; Canetti geeft hiervan enkele 
beeldende beschrijvingen uit het verleden, waarbij 
zelfs sprake is van hele stapels lijken. Massafacetten 
komen ook hier aan de orde, en de kern van de 
gebeurtenissen is zo te verwoorden: ‘Es ist das Fest 
der Auferstehung. Die Klagemeute, die sich um den 
Tod Christi und sein Grab gebildet hat, verwandelt 
sich in eine des Sieges. Die Auferstehung ist der Sieg 
und wird als solcher gefeiert. Das Feuer wirkt hier 
als ein Massensymbol des Sieges. Es soll sich jedem 
mitteilen, damit seine Seele an dieser Auferstehung 
teilhabe.’(193;185) Vuur en massa; het heeft 
chaotische paniektaferelen opgeleverd. 
 
4. 
MASSE UND GESCHICHTE: de hiervoor al 
genoemde massasymbolen der naties worden in korte 
paragrafen belicht. Naties moeten in dit verband 
bekeken worden alsof het religies zijn; de 
massasymbolen manifesteren zich nooit alleen: de 
onderdaan ziet zichzelf, in eigen omgeving, in vaste 
relatie tot een regelmatig terugkerend symbool, dat 
overigens niet onveranderlijk is. ‘Mit ihm und ihm 
allein verändert sich das Selbstbewußtsein einer 
Nation. Es ist veränderlicher als man denkt, und man 
mag daraus einige Hoffnung auf den Weiterbestand 
der Menschheit schöpfen.’ (199;191) Als hij de dijk 
het massasymbool der Hollanders noemt, heeft dat 
voor ons Nederlanders wellicht iets clichématigs 
omdat we er zo aan gewend zijn, maar geen 
historicus kan of zal de enorme invloed van het water 
– beter: het terugdringen en het beheersen van het 
water – en dus van de dijk, ontkennen. Canetti’s 
kernzinnen hierover: ‘Der Holländer hatte das Land, 
das er bewohnt, dem Meere erst abzugewinnen.’ En: 
‘Die Masse der Männer setzt sich selber dem Deiche 
gleich; vereint stemmen sie sich dem Meere 
entgegen.’ (201;192) 
In de originele analyse van de inflatie – die in wezen 
drievoudig is: van het geld, van de enkeling en van 
de massa – worden de parallellen getrokken tussen 
het proces van de geldontwaarding en herhaling van 
dit proces in de behandeling van de Joden, op wie de  

inflatie werd afgewenteld. 
In het parlementaire stelsel, dat gebruik maakt van de 
psychologische structuur van de strijdende legers en 
waar de afgevaardigden door hun onschendbaarheid 
gelijk worden en dus een massa vormen, is het 
stemmen beslissend als krachtmeting waarbij géén 
doden vallen: ‘Ein Krieg ist ein Krieg, weil er Tote in 
die Entscheidung einbezieht. Ein Parlament ist nur 
ein Parlament, solange es Tote ausschließt.’ 
(221;211) ‘Das Feierliche in all diesen Verrich-
tungen entstammt dem Verzicht auf den Tod als 
Instrument der Entscheidung. Mit jedem einzelnen 
Zettel wird der Tod gleichsam weggelegt.’ (221;212) 
De oudste vraag en tevens de eerste en belangrijkste 
wet, die van de verdeling (denk aan de jachtbuit), 
hangt ten nauwste samen met die van rechtvaar-
digheid (en in tweede instantie met vermeerdering), 
zodat in de volgende paragraaf primaire verbanden 
kunnen worden gelegd, onder de samenvattende kop 
‘Verteilung und Vermehrung. Sozialismus und 
Produktion’: ‘Die überwältigende Mehrheit der 
Menschen ist mit der Erzeugung von Gütern jeder 
Art beschäftigt. Mit ihrer Verteilung ist etwas 
schiefgegangen. Das ist der Inhalt des Sozialismus, 
auf die simpelste Formel gebracht.’ (223;213) Over 
de aard van de verdeling denken de twee grote 
kampen (kapitalisme en socialisme/communisme) 
fundamenteel anders, maar door beide wordt het 
uitgangspunt ‘productie’ geëerbiedigd, ja zelfs 
geheiligd, wat in zijn oorsprong weer terug te bren-
gen is tot de vermeerderingsmeute; ‘Die Sanktion der 
Produktion reicht so weit zurück, daß jeder Versuch, 
sie historisch anzusetzen, als unzulänglich erscheint. 
Die Hybris der Produktion geht auf die 
Vermehrungsmeute zurück.’ (224;214) De ongerem- 
de vermeerdering als zodanig is overigens het meest 
opvallend in de kapitalistische landen. 
Ten slotte wordt in dit hoofdstuk nog gesproken over 
de zelfvernietiging van de Xosa’s (Zuid-Afrika) waar 
het opperhoofd Kreli in 1857 meende, op gezag van 
de geestenwereld, zijn stam te moeten laten 
verhongeren en dus bijna te laten uitsterven door zijn 
mensen te verplichten gewassen en vee te vernietigen 
of te consumeren, om de geesten gunstig te stemmen. 
Deze hadden de bezeten stammen goed in hun greep: 
68.000 Xosa’s kwamen in dat jaar om. Aan dit 
voorbeeld koppelt Canetti de typische 
massaverschijnselen: - de massa doden (geesten) der 
Xosa’s is zeer levend; - op de door de geesten 
beloofde (en uiteraard uitgebleven) dag van de 
opstanding zijn allen plotseling gelijk; - de richting 
waarin de (resterende) massa zich zal storten is 
gelijk: op de blanken; - de geesten hebben dezelfde 
wensen als de levenden; - de vermeerderings 
tendensen die anders betrekking hebben op vee en 
gewas, hebben het nu op de doden. Het bevel dat 
werd gegeven om het vee te slachten nadert hier dicht 
zijn oorsprong, toen het bevel nog een doodvonnis 
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betekende. En dan: ‘Seine beiden Ziele, die Vermeh-
rung seiner Herden und die Tötung einzelner Tiere, 
die er braucht, lassen sich sehr wohl vereinen. Auf 
diese Weise, als Hirt, ist er mächtiger als jeder Jäger. 
(...) Aus der Gewalt des Jägers wird die Macht des 
Hirten.’ (233-4;223) 
Dat opperhoofd Kreli de hongerdood van zijn volk 
nog jaren overleeft, is een cynisch bewijs voor de 
stelling ‘Das Umgehen des Todes, der Wunsch, ihm 
auszuweichen, gehört zu den ältesten und zähesten 
Tendenzen aller Machthaber.’ (234;224) 
 
5. 
Die zin geeft tevens de overgang weer naar het 
tweede gedeelte van het boek, dat begint met DIE 
EINGEWEIDE DER MACHT (letterlijk: de 
ingewanden, het binnenste; vertaald als ‘De 
biologische organen van de macht’). Hierin worden 
diverse machtkenmerken op een zeer primaire 
manier benaderd, conform Canetti’s fundamentele 
overtuiging, welke hij in 1962 als openingszinnen in 
zijn samenvattende essay ‘Macht und Ueberleben’ 
ventileerde: ‘Zu den unheimlichsten Phänomenen 
menschlicher Geistesgeschichte gehört das 
Ausweichen vor dem Konkreten. Es besteht eine 
auffallende Tendenz, erst auf das Fernste loszugehen 
und alles zu übersehen, woran man sich in nächster 
Nähe unaufhörlich stößt.’ (Das Gewissen der Worte, 
p. 23). In het onderhavige hoofdstuk, en trouwens in 
de hele opzet van het boek, toont hij aan niet in deze 
valkuil te zijn getrapt. Hij komt weer terug op de 
aanrakingsvrees, welke de oudste schrik bevat: 
‘unser Leben in der Zivilisation ist nichts als eine 
einzige Anstrengung, ihn zu vermeiden.’ (238;228) 
Het is een keten van op elkaar volgende reacties: 
aanraken-grijpen-drukken-vermorzelen.Omdat het 
zaak is, zich niet te laten grijpen, heeft de mens een 
wapen ontwikkeld: die Verwandlung (meta-
morfose). Alleen de machtigsten hebben deze niet 
meer nodig, want ‘Macht in ihrem Kern und auf 
ihrem Gipfel verachtet Verwandlung. Sie tut sich 
selbst Genüge; sie will nur sich.’ (241;231) 
Gladheid en ordening – der tanden – zijn een deel 
van de macht geworden; de mond is het prototype 
van de gevangenis; het keelgat is – voor de buit – het 
laatste stadium der ontzettingen. Als uiterste 
consequentie van deze redenering (omdat het grijpen, 
opslokken en verteren zo typerend is) ‘gehört die 
Beziehung jedes Menschen zum eigenen Kot in die 
Sphäre der Macht’. (246;235) En ten slotte, ter 
benadrukking dat ieder mens en de meest 
fundamentele processen dagelijks met macht van 
doen hebben: ‘Man neigt dazu, nur die 
tausendfachen Späße der Macht zu sehen, die sich 
oberirdisch abspielen; aber sie sind ihr kleinster Teil. 
Darunter wird tagaus, tagein verdaut und 
weiterverdaut. Etwas Fremdes wird ergriffen, 
zerkleinert, einverleibt und einem selber von innen  

her angeglichen; durch diesen Vorgang allein lebt 
man. Setzt er aus, so ist man selber bald am Ende; 
soviel davon weiß man immer. Aber es ist klar, daß 
alle Phasen dieses Vorgangs, nicht nur die 
äußerlichen und halbbewußten, sich auch im 
Seelischen abzeichnen müssen’ (246-7;236), waarbij 
hij verwijst naar onder andere de melancholie (die 
aan het slot van het boek nader wordt uitgewerkt). 
Daarna volgen enkele paragrafen over de hand, die 
‘ihre Entstehung dem Leben auf Bäumen verdankt’. 
(247;236) Dit tekent al, dat Canetti van het vroegste 
stadium uitgaat; dat van de mens als aap. Handen zijn 
uitstekend op elkaar ingespeeld (grijpen, loslaten) en 
dat gegeven wordt direct over vele duizenden jaren 
heen getild: ‘Auch die höheren Affen, die von den 
Bäumen wieder zur Erde herabgestiegen sind, haben 
sich diese wesentliche Fähigkeit der Hände, 
gleichsam ineinanderzuspielen, immer bewahrt. Eine 
weitverbreitete Uebung des Menschen erinnert in der 
ganzen Art, wie sie in Erscheinung tritt, sehr deutlich 
daran: der Handel. Er besteht darin, daß man für 
etwas, was man bekommt, etwas Bestimmtes hergibt. 
Die eine Hand hält zäh an dem Gegenstand fest, mit 
dem sie den Partner zum Handel verlocken will. Die 
andere streckt sich verlangend nach dem zweiten 
Gegenstand aus, den sie gern für ihren eigenen haben 
möchte.’ (248;237) Een van zijn verreikende 
conclusies (c.q. stellingen) luidt dan ook: ‘Die weit-
verbreitete und tiefe Freude des Menschen am 
Handel läßt sich also [sic] zum Teil auch daraus 
erklären, daß er so eine seiner ältesten Bewegungs-
konfigurationen als seelische Haltung fortsetzt. In 
nichts ist der Mensch dem Affen noch heute so nahe 
wie im Handel.’(248;238) Het geduld van de handen 
en de vingeroefeningen der apen (het ‘vlooien’ vormt 
een sexuele en sociaal-bindende bezigheid) worden 
uitgesponnen, en over hun rol bij het fabriceren 
(Geburt der Gegenstände) stipuleert Canetti: ‘Worte 
und Gegenstände wären demnach Ausfluß und 
Ergebnis eines einzigen einheitlichen Erlebnisses, 
eben der Darstellung durch die Hände. Alles, was 
der Mensch ist und kann, alles, was in einem 
repräsentativen Sinne seine Kultur ausmacht, hat er 
sich durch Verwandlungen erst einverleibt.’ 
(255;244)  
De puntigheid van wapens herleidt Canetti uit die van 
de vingers (ze zijn het verlengde daarvan) en de 
mechanische vernietigingsdrang van de mens ver-
toont nauwe samenhang met de ontwikkeling van 
zijn werktuigen. ‘Zur Psychologie des Essens’ ten 
slotte opent met de stelling: ‘Alles, was gegessen 
wird, ist Gegenstand der Macht.’ (257;246) De 
grootste eter als hoofdman, de potlach, de functie van 
het eten in het gezin en de almachtige rol van de 
moeder ten opzichte van het kind komen ter sprake, 
dat alles cirkelend om het idee van ‘der Verdauung 
als einem zentralen Vorgang der Macht’. (260;248) 
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6. 
Het hoofdstuk DER ÜBERLEBENDE (ook apart 
verschenen als ‘Band 449 der Bibliothek Suhrkamp’, 
wat het belang tekent dat de auteur er zelf aan hecht; 
citaten hieruit aangegeven in de tweede verwijzing) 
bevat evenals ‘het bevel’, ‘die Verwandlung’ en 
‘paranoia’ een van de centrale gedachten uit het 
werk; het staat dan ook letterlijk en figuurlijk in het 
centrum van het boek. 
Het begint feitelijk met de samenvatting van de 
essentie uit de twaalf paragrafen: ‘Der Augenblick 
des Ueberlebens ist der Augenblick der Macht. Der 
Schrecken über den Anblick des Todes löst sich in 
Befriedigung auf, denn man ist nicht selbst der Tote. 
Dieser liegt, der Ueberlebende steht.’ (267(9);255) 
Het doden is de laagste vorm van overleven en 
degene die overleeft, voelt zich op een of andere 
manier de betere. Het kwetsbare en weerloze 
menselijke lichaam bewapent en verdedigt zich en 
begeert vooral het gevoel van onkwetsbaarheid. Dit 
probeert hij te bereiken door het gevaar te bezweren: 
óf door een maximale ruimte daar tegenover te 
creëren óf door het op te zoeken en te lijf te gaan. Zo 
wil de held – de duidelijkste exponent van dat 
streven – niet alleen roem, maar vooral: onkwets-
baarheid. Deze kan een Achilles verkrijgen door vele 
vijanden te verslaan, een veldheer door de doden-
akkers die hij schept, een machthebber door zijn 
recht tot vonnis dat een recht over leven en dood van 
vijand én onderdaan is. Die onkwetsbaarheid 
culmineert met het aantal doden dat men heeft 
kunnen maken – vandaar de verplichting tot doden 
bij sommige stammen – en wier macht men dan 
telkens weer in zich opneemt; dus zowel in de ogen 
van anderen als in eigen ogen groeit de kracht, macht 
en overlevingskans van de doder. Dat het degene die 
wil overleven in wezen niet uitmaakt of hij hiervoor 
vijanden of vrienden moet offeren, wordt uitge-
sponnen in de lange paragraaf over de redding van 
Flavius Josephus (1e eeuw n. Chr.), gebaseerd op 
diens Geschiedenis van de Joodse Oorlog. 
De dertigjarige Josephus leidde in de provincie 
Galilea het Joodse verzet tegen de Romeinse 
overheersing onder opperbevel van Vespasianus, die 
rechtstreeks onder keizer Nero stond. Josephus werd 
met zijn manschappen zevenenveertig dagen 
belegerd in de vesting Jotapata, waar de Romeinen ’s 
nachts door een list binnendrongen en de Joden zich 
’s ochtends bij de ontdekking hiervan massaal het 
leven benamen. Josephus ontkwam. ‘Seine Schick-
sale nach der Einnahme der Stadt will ich in seinen 
eigenen Worten anführen. Denn es gibt meines 
Wissens in der Weltliteratur keinen zweiten solchen 
Bericht eines Ueberlebenden. Josephus schildert mit 
merkwürdiger Bewußtheit, mit einer Art von 
Einsicht in das Wesen des Ueberlebens alles, was er 
unternahm, um davonzukommen. Seine Ehrlichkeit 
fiel ihm nicht schwer, denn er schrieb  

diesen Bericht später, als er bereits in hoher Gunst 
bei den Römern stand.’ (277(24);264-6) Josephus 
dan belandde na zijn ontsnapping in een onderaardse 
schuilplaats, waar hij veertig vooraanstaande mannen 
aantrof. Hij werd echter verraden door een gevangen 
genomen vrouw, waarna Vespasianus twee tribunen 
afvaardigde naar zijn schuilplaats; zij beloofden hem 
veiligheid als hij zijn hol zou verlaten. Vergeefs, 
want Josephus meende te weten wat hem werkelijk te 
wachten stond. Ook een derde tribuun, een oude 
vriend van Josephus, kwam schijnbaar vergeefs, 
ondanks al zijn beloften. Josephus was priester en 
zoon van een priester en door zijn gave van 
droomuitleg wist hij wat de Joden te wachten stond; 
na een ingeving wilde hij zich overgeven, biddend tot 
God. Zijn makkers weerhielden hem hiervan; was 
iedereen dan voor niets gestorven? Zij dreigden hem 
zelfs met het zwaard. Hij wist ze te weerhouden, 
maar was het niet eens met de collectieve zelfmoord 
die ze wilden plegen. Als we dan toch moeten 
sterven, zo redeneerde hij, dan niet door zelfmoord – 
wat God nooit zou goedkeuren – maar door elkaar te 
doden; het lot zou beslissen wie wie moest 
ombrengen. Aldus geschiedde en Josephus bleef door 
geluk of goddelijke beschikking met enkele mannen 
als laatste over; ‘und da er weder selber vom Lose 
getroffen werden, noch, wenn er als der allerletzte 
herauskäme, seine Hand mit dem Blute eines 
Landsmannes beflecken mochte, überredete er 
diesen, sich den Römern zu ergeben und dadurch sein 
Leben zu retten. Nachdem Josephus so aus dem 
Kampf mit den Römern wie auch dem mit seinen 
eigenen Leuten heil hervorgegangen war, wurde er 
von Nikanor zu Vespasian geführt.’ (281(28-29); 
268-9) Vespasianus wilde hem naar Nero sturen, 
maar het lukte Josephus om Vespasianus ervan te 
overtuigen dat hij een goddelijke opdracht had te 
vervullen en hij voorspelde hem, dat hij eens zelf 
keizer zou zijn: het zou dan ook beter  zijn hem, 
Josephus, voor later te bewaren, dus te sparen. 
Vespasianus liet – toen hem bleek dat eerdere voor-
spellingen van Josephus waren uitgekomen – daarna 
zorgen voor een goede behandeling in de gevangenis. 
Later vervolgde Josephus zijn carrière en werd 
Vespasianus inderdaad Romeins keizer. 
Canetti brengt Josephus’ zelfhandhaving terug tot 
drie bedrijven: hij ontkomt aan de slachtpartij in de 
veroverde vesting; hij is vastbesloten te leven en 
tracht de veertig vooraanstaanden van zelfmoord te 
weerhouden; hij is heelhuids uit de strijd te voor-
schijn gekomen en ‘die Uebermittlung dieser neu 
erworbenen Macht an Vespasian ist der dritte Akt in 
der Rettung des Josephus’. (285(33);272) Een 
centrale conclusie (die tevens midden in het boek 
staat) luidt dan ook: ‘Die Täuschung ist voll-
kommen. Es ist die Täuschung aller Führer. Sie 
geben sich so, als gingen sie ihren Leuten in den Tod 
voran. In Wahrheit aber schicken sie sie in den Tod  
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voraus, um selber länger am Leben zu bleiben. Die 
List ist immer dieselbe. Der Führer will überleben; er 
kräftigt sich daran. Wenn er Feinde zum Ueberleben 
hat, ist es gut; wenn nicht, hat er eigene Leute. Auf 
alle Fälle gebraucht er beide, abwechselnd oder 
zugleich. Die Feinde gebraucht er offen, dazu sind 
sie ja Feinde. Seine eigenen Leute kann er nur 
versteckt gebrauchen.’ (284 (33);272)(mijn curs.). 
De afkeer die machthebbers hebben van over-
levenden – heersers en opvolgers – wordt duidelijk 
gemaakt aan de hand van Mohammed Toeghloek’s 
optreden: die liet als sultan van Delhi de tien 
overlevenden van zijn 100.000 man tellende 
ruitermacht bij terugkeer van de vergeefse poging tot 
verovering van China (1337) terechtstellen. 
Mohammed Sjah liet een onheilsbode terechtstellen; 
Hakim liet groepen mensen tegen elkaar vechten en 
degene die uiteindelijk overbleef werd in plaats van 
beloond, alsnog in stukken gehakt; de Indiase 
Mogol-keizers waren vaak in een strijd op leven en 
dood gewikkeld met hun zonen; en de extreemste 
vorm is daar waar de vorst helemaal geen zoon wíl, 
zoals de Zoeloe-hoofdman Sjaka die 1200 vrouwen 
gehad zou hebben, die het op straffe van de dood 
verboden was zwanger te worden.  
De diepere zin van de opvolging is weer een verhaal 
apart en ‘hier soll nur bemerkt werden, daß 
Machthaber und Nachfolger in einer besonderen Art 
von Feindschaft zueinander stehen, die eben mit der 
Stärke dieser eigentümlichsten Leidenschaft der 
Macht, der Leidenschaft für das Ueberleben, 
zunehmen muß’. (290 (40);278) 
Het overleven, dat een ruimer begrip is dan 
‘zelfbehoud’, wordt nog bekeken vanuit: de optiek 
van de verwekking (waarin die éne zaadcel als leider 
uit de massa te voorschijn komt); de ‘neutrale’ vorm 
van overleven bij een epidemie; de verhouding ten 
opzichte van generatiegenoten en van voorgaande 
generaties; en ten slotte in de algemene formulering  
‘der Wunsch nach einem langen Leben, der in den 
meisten Kulturen eine große Rolle spielt, bedeutet in 
Wirklichkeit, daß man die eigenen Altersgenossen 
überleben will’. (294 (44);281) 
Aan de hand van zowel antropologische gegevens als 
van mythen gaat Canetti vervolgens nader in op de 
overlevende in het geloof van de natuurvolken; het 
zijn in feite diverse praktijkvoorbeelden die zijn 
theorie moeten staven. Ook vestigt hij de aandacht 
op de voorouderverering in China, die het beeld van 
de machthebber – die alles in het oog moet houden -  
sterk beinvloedt, en vice versa natuurlijk. Gevolg 
hiervan: ‘Wer die Gestalt des idealen Machthabers 
betrachtet, wie sie sich in Geschichte und Denken 
der Chinesen ausgebildet hat, ist betroffen von ihrer 
Menschlichkeit. Es ist anzunehmen, daß der Mangel 
an Gewalttätigkeit in diesem Bilde auf die Rechnung 
dieser Art der Ahnenverehrung zu setzen ist.’ (322 
(79);308) 

In de korte paragraaf over epidemieën zegt hij onder 
andere: ‘Nur die von der Epidemie Ergriffenen sind 
Masse: sie sind gleich in bezug auf das Schicksal, das 
sie erwartet. Ihre Zahl nimmt mit wachsender 
Beschleunigung zu. Das Ziel, auf das sie sich 
hinbewegen, ist in wenigen Tagen erreicht. Sie enden 
in der größten Dichte, die menschlichen Leibern 
erlangbar ist, alle zusammen auf einem 
Leichenhaufen.’ (324(82);310)  Dit laatste heeft de 
epidemie gemeen met de veldslag en de massa-
zelfmoord. Hierna volgt nog een en ander over de 
kerkhofstemming: ‘Man gerät auf dem Friedhof sehr 
bald in eine Stimmung ganz eigener Art. Es ist 
fromme Sitte, sich über die Natur dieser Stimmung 
zu täuschen. Denn der Ernst, den man fühlt und den 
man noch mehr zur Schau trägt, verdeckt eine 
geheime Genugtuung.’ (326(84);312) Tot slot merkt 
hij over de onsterfelijkheid in de vorm van literaire 
onsterfelijkheid dít op aan de hand van Stendhal’s 
leven en werk (en tevens pro domo, zoals duidelijk 
elders uit zijn geschriften blijkt): ‘Töten, um zu 
überleben, kann einer solchen Gesinnung nichts 
bedeuten, denn man will nicht jetzt überleben. Mann 
tritt erst in hundert Jahren in die Schranken, wenn 
man selbst nicht mehr lebt und so nicht töten kann. 
Es ist Werk gegen Werk, was sich dann mißt, und es 
ist zu spät, etwas dazu zu tun. Die eigentliche 
Rivalität, um die es einem geht, beginnt, wenn die 
Rivalen nicht mehr da sind. Sie können dem Kampfe, 
den ihre Werke führen, nicht einmal zusehen. Aber 
dieses Werk muß da sein, und damit es da ist, muß es 
das größte und reinste Maß von Leben enthalten. 
Nicht nur hat man es verschmäht, zu töten, man hat 
alle, die mit einem waren, mitgenommen in jene 
Unsterblichkeit, in der alles wirksam wird, das 
geringste wie das größte. Es ist das genaue Gegenbild 
jener Machthaber, bei deren Tod ihre Umgebung 
mitsterben muß, damit sie in einem jenseitigen 
Dasein der Toten alles wiederfinden, woran sie je 
gewöhnt waren. Durch nichts wird ihre tiefinnerliche 
Ohnmacht furchtbarer bezeichnet. Sie töten im 
Leben, sie töten im Tod, ein Gefolge von Getöteten 
geleitet sie ins Jenseits.’ (329 (88-89);314-15) 
 
7. 
In ELEMENTE DER MACHT vormen geweld, 
snelheid, vraag en antwoord, geheim, (ver)oordelen 
en genade de centrale thema’s. ‘Macht’ is afgeleid 
van het oud-gotische ‘magan’ wat ‘kunnen’ of ‘in 
staat zijn’ betekent; het heeft geen verwantschap met 
‘machen’. ‘Macht ist allgemeiner und geräumiger als 
Gewalt, sie enthält viel mehr, und sie ist nicht mehr 
ganz so dynamisch.’ (333;319) 
Religieuze overgave manifesteert zich nog wel eens 
in bevelsverwachting, waarbij de Islam en het 
Calvinisme de bekendste voorbeelden zijn, omdat 
hun aanhangers snakken naar het goddelijk geweld.  



 

Bijlage B           -                                                                                                                                      285

Snelheid is zeer typerend voor de macht; het is het 
van de dieren afgeleide idee van achterhalen of 
grijpen, dat zo essentieel is; roofdieren waren dan 
ook al vroeg symbolen van de macht. Wat altijd al 
het snelste is geweest, is de bliksem, die de mens 
vele angsten heeft ingeboezemd en bij de Romeinen 
en Mongolen zelfs als bovennatuurlijk bevel werd 
opgevat. Het verhogen van de fysieke snelheid is 
steeds een eigenschap van de macht geweest; ‘Es 
erübrigt sich, auf ihre Wirkungen in unserem 
technischen Zeitalter einzugehen.’ (337;323) 
In de ‘Vraag en antwoord’-paragraaf is het machts- 
spel subtiel en overtuigend uitgewerkt op basis van 
het gegeven dat ‘die Freiheit der Person zum guten 
Teil in einem Schutz vor Fragen liegt. Die stärkste 
Tyrannei ist es, die sich die stärkste Frage erlaubt.’ 
(338;324) Vanaf de oertijd tot op de dag van vandaag 
wordt dat gegeven door hem doorschouwd, wat 
resulteert in deze archaïsche afleiding: ‘Die erste 
Frage gilt der Identität, die zweite gilt dem Orte. Da 
sie beide Sprache voraussetzen, möchte man wissen, 
ob eine archaische Situation erdenklich ist, die vor 
der Frage in Worten lag und dieser entspricht. Ort 
und Identität müßten in ihr noch zusammenfallen; 
eines ohne das andere müßte sinnlos sein. Diese 
archaische Situation hat sich gefunden: Es ist die 
zweifelnde Berührung der Beute. Wer bist du? Kann 
man dich essen?’ (340;326) Slechts in beschavings- 
vormen die het vragen beperken, waardoor mensen 
op een zekere afstand van elkaar kunnen leven, niet 
door vragen bedreigd, kan men zich veilig voelen en 
vredelievendheid tonen.  
Het geheim hoort volgens Canetti tot de binnenste 
kern van de macht en heeft dit gemeen met het 
spijsverteringsproces. Aan de hand van enkele 
historische voorbeelden (Filippo Maria Visconti en 
de Perzische koning Chosroës II) komt hij tot deze 
algemene conclusies, culminerend in onze huidige 
situatie: ‘Zur Macht gehört eine ungleiche Verteilung 
des Durchschauens. Der Mächtige durchschaut, aber 
er läßt sich nicht durchschauen. Am verschwiegen- 
sten muß er selber sein. Seine Gesinnung wie seine 
Absichten darf keiner kennen.’ (346;332) ‘Ein guter 
Teil des Ansehens, das Diktaturen anhaftet, liegt 
darin, daß man ihnen die konzentrierte Kraft des 
Geheimnisses zubilligt, das sich in Demokratien auf 
viele verteilt und verdünnt. Mit Hohn hebt man 
hervor, daß in diesen alles zerredet werde. Jeder 
schwatze daher, jeder mische sich in alles ein, es 
geschehe nichts, da alles vorher bekannt sei. Es sieht 
so aus, als beklage man sich über den Mangel an 
Entschlossenheit, in Wahrheit gilt die Enttäuschung 
dem Mangel an Geheimnis.’ (350; 335) 
De concentratie van geheimen is een urgent 
probleem geworden, aangezien ‘unsere modernen 
technischen Geheimnisse die konzentriertesten und  
gefährlichsten sind, die es je gegeben. Sie betreffen 
alle, aber nur eine winzige Zahl weiß über sie 

Bescheid, und von fünf oder zehn Menschen hängt es 
ab, ob sie verwendet werden.’ (350-51;336) 
Oordelen en veroordelen zijn evenals de macht tot 
vergeving markante machtsverschijnselen, en 
indachtig zijn opvatting over de paranoia die macht 
is, kan Canetti dan ook stellig poneren en uitwerken: 
‘Der Machthaber verzeiht nie wirklich.’ (353;338) 
Alle vijandige daden worden nauwkeurig 
opgespaard, waarin we overigens een duidelijke 
parallellie met de bevelsangels kunnen ontdekken. 
 
8. 
Een zeer Duits woord is tevens de titel van het 
hoofdstuk: DER BEFEHL. Kort samengevat komt 
de oorspronkelijke en grondige analyse hierop neer: 
Het oudste bevel – dat ouder is dan de mens – is een 
doodvonnis (denk aan de brul van de leeuw) en 
dwingt het slachtoffer, de prooi, tot vluchten; het 
bevel is dus afkomstig van het vluchtbevel. (De 
oorsprong uit de dierenwereld wordt dus op de homo 
erectus getransponeerd.) Niet voor niets houdt de 
machthebber de angst voor het bevel erin door bij tijd 
en wijle ook echte doodvonnissen te laten voltrekken; 
meestal echter is het systeem van bevelen zo 
geworden, dat men gewoonlijk aan de dood ontkomt. 
Het kenmerkende van een bevel: - het brengt een 
handeling op gang; - de bepaaldheid gaat in één 
richting; - het duldt geen tegenspraak; - het is kort en 
duidelijk; en - door elke herhaling die niet door 
uitvoering wordt gevolgd, verliest het iets van zijn 
kracht. 
De ontvanger van het bevel ziet dit als iets dat van 
buiten komt; het wordt derhalve als wezensvreemd 
ervaren en dús denkt men meestal met weinig 
betrokkenheid terug aan de uitvoering ervan. Het 
bevel nu heeft iets tweeledigs: ‘Jeder Befehl besteht 
aus einem Antrieb [prikkel] und einem Stachel 
[angel]. Der Antrieb zwingt den Empfänger zur 
Ausführung, und zwar so, wie es dem Inhalt des 
Befehls gemäß ist. Der Stachel bleibt in dem zurück, 
der den Befehl ausführt.(...) der Stachel senkt sich 
tief in den Menschen, der einen Befehl ausgeführt 
hat, und bleibt dort unverändert liegen.’ (360;346) En 
dat opslaan van angels begint al in de vroegste 
kinderjaren als de mens met ge- en verboden (wat 
uiteraard ook bevelen zijn) wordt aangepast aan zijn 
cultuur. 
De enige manier om er vanaf te komen, de ont-
lading, kan alleen maar via de omkering, waarbij in 
de praktijk van de opvoeding de volgende generatie 
dus het slachtoffer is. In de samenleving zien we het 
op een andere manier ook dagelijks: ‘Der “Ansporn” 
[ambitie], wie man so sagt, dies oder jenes zu 
erreichen, ist der tiefste Drang, an Befehlen 
loszuwerden, was man einmal empfangen hat’, 
waarna de stelling volgt: ‘Nur der ausgeführte Befehl 
läßt seinen Stachel in dem, der ihn befolgt hat, 
haften. Wer Befehlen ausweicht, der muß sie auch 



 

Bijlage B           -                                                                                                                                      286

nicht speichern. Der “freie” Mensch ist nur der, der 
es verstanden hat, Befehlen auszuweichen, und nicht 
jener, der sich erst nachträglich von ihnen befreit.’ 
(361;347) 
De domesticatie van het bevel (meester-slaaf, 
moeder-kind) heeft de doodsdreiging verminderd 
omdat in deze gevallen een soort omkoperij wordt 
toegepast: ‘Die Domestikation des Befehls macht aus 
ihm eine Verheißung von Nahrung [voedsel- 
belofte].’ (363;348) 
Een bevel is als een pijl, en het doorgeven van 
bevelen werkt alsof de ontvanger een pijl uit zijn 
lichaam trekt – en deze weer doorschiet –, wat bij 
hem een wond achterlaat die geneest, maar wel voor 
een blijvend litteken zorgt. Net als bij een pijl, voelt 
de bevelgever een kleine weerslag bij het afschieten, 
en de vele weerslagen hopen zich op tot angst: het 
bevelstrauma. Hoe meer bevelen iemand kan 
dóórgeven, hoe kleiner het trauma. Het ontstaan 
hiervan is eigenlijk vrij logisch: ‘Ein Schuß, der ein 
isoliertes Wesen tötet, hinterläßt keine Gefahr. Der 
Getötete kann einem nichts mehr anhaben. Ein 
Befehl, der zwar mit dem Tode droht, aber dann 
doch nicht tötet, hinterläßt die Erinnerung an die 
Drohung.’ (364;349) Een bevel aan velen, heeft een 
andere situatie doen ontstaan: ‘Die Massenangst 
einer fliehenden Herde ist der älteste und – man 
möchte sagen – vertrauteste Massenzustand, den man 
überhaupt kennt. Aus diesem Zustand der 
Massenangst leitet sich sehr wahrscheinlich das 
Opfer her.’ (365;350) Door één lid van de kudde te 
offeren aan de belager, is de rest veiliggesteld. Dit is 
naar de mens door te trekken, zodat Canetti stelt dat 
het religieuze offer uit de massa-angst is ontstaan. 
Een leger is volgens Canetti nooit massa omdat hier 
geen onderscheid in bevelen is: het betekent altijd 
hetzelfde, of het nu tot een enkeling of tot velen is 
gericht. ‘Eine Armee besteht nur, wenn der Befehl 
gleichwertig und konstant ist. Er kommt von oben, er 
bleibt streng isoliert. So darf die Armee nie Masse 
sein. Denn in der Masse breitet sich der Befehl 
horizontal, zwischen ihren Mitgliedern aus.’ (366; 
351) Aansluitend hierop is het dan ook logisch dat er 
zich in de individuen in de massa géén angel vormt 
door toedoen van het (vlucht)bevel, omdat daar 
simpelweg geen tijd voor is; de bedreiging lost in de 
vlucht weer op: ‘Es ist die isolierte Befehlssituation 
allein, die zur Bildung des Befehls-Stachels führt.’ 
(366;352) 
Een fraai item dat daarna wordt behandeld is de 
enorme en bliksemsnelle expansie van het 
Mongolen-rijk, door Canetti verklaard uit de keten: 
bevel→paard→pijl. De legerorganisatie der Mon-
golen was uitermate streng gedisciplineerd en hun 
kinderen groeiden als het ware op de paarden op. De 
bevelen die men kreeg, konden direct doorgegeven  
worden aan het paard, zodat zich geen angels 
vormden; ook de kinderen konden zich zo hoeden 

voor bevelsangels. De pijl is – als gezegd – de nauw-
keurige weergave van het oorspronkelijke, niet 
gedomesticeerde bevel: hij moet doden. De 
Mongolen nu konden zich op twee manieren ont-
doen van de angels, of deze ontwijken: door middel 
van het paard én van de pijl; paardrijden is hun 
tweede natuur, doden hun derde. ‘Ihre Schlächt-
ereien von Menschen gleichen aufs Haar ihren 
Treibjagden, den Schlächtereien von Tieren. Wenn 
sie nicht Krieg führen, jagen sie, ihre Manöver sind 
Jagden.’ (376; 361) 
Na een paragraaf te hebben gewijd aan de religieuze 
ontmanningen bij de Russische geheime sekten der 
Skoptsen (verminking op bevel), bespreekt Canetti 
negativisme en schizofrenie. 
Schizofrenen zijn mensen van tegendelen: of verstard 
– gebrek aan contact – of uitermate beïnvloedbaar, 
suggestibel. In deze laatste toestand gedraagt hij zich 
als lid van een massa en heeft er alle kenmerken van: 
‘er ist ein ausgebrochenes Stück Masse.’(382;366) 
De schizofreen, volgepropt met bevelsangels, heeft 
de massa nodig. Dan volgt de vergelijking met een 
individu in de massa: ‘Dieses Heraustreten aus 
allem, was seine rigiden Bindungen, seine Grenzen 
und Lasten ausmacht, ist der eigentliche Grund für 
das Hochgefühl, das der Mensch in der Masse 
empfindet. Er fühlt sich nirgends freier, und wenn er 
so verzweifelt gern Masse bleiben möchte, so des-
halb, weil er weiß, was ihm nachher bevorsteht. 
Wenn er zu sich, in sein “Haus”, zurückkehrt, findet 
er es alles wieder vor, Grenzen, Lasten und 
Stacheln.’ (382;367) 
De omkering, als gedeeltelijke angelbevrijding, is 
individueel mogelijk door tegen de bevelgever op te 
staan en hem hetzelfde aan te doen; is dit massaal, 
dan krijgen we een omkeringsmassa, ofwel: revo-
lutie, waarbij een bevrijding van alle angels te reali-
seren zou zijn. 
Analoog aan het voorbeeld van de Mongolen (hoewel 
hij die analogie niet aangeeft) is Canetti’s bewering 
dat ‘der Henker der zufriedenste, der stachelloseste 
der Menschen (ist),’ (390;375) omdat hij het bevel 
direct doorgeeft.  
De laatste paragraaf van het hoofdstuk, handelend 
over bevel en verantwoordelijkheid (‘Es ist also 
wahr, daß Menschen, die unter Befehl gehandelt 
haben, sich für vollkommen unschuldig halten,’-
(392;377)) eindigt waarschuwend, bijna apocalyp-
tisch: ‘Von welcher Seite immer man ihn betrachtet, 
der Befehl in seiner kompakten, fertigen Form, wie er 
sie nach einer langen Geschichte heute hat, ist das 
gefährlichste einzelne Element im Zusammenleben 
von Menschen geworden. Man muß den Mut haben, 
sich ihm entgegenzustellen und seine Herrschaft zu 
erschüttern. Es müssen Mittel und Wege gefunden 
werden, den größeren Teil des Menschen von ihm  
freizuhalten. Man darf ihm nicht erlauben, mehr als 
die Haut zu ritzen. Aus seinen Stacheln müssen 
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Kletten [pluisjes] werden, die mit leichter Bewegung 
abzustreifen sind.’ (393;377, mijn curs.) 
 
9. 
In DIE VERWANDLUNG (metamorfose, 
gedaanteverandering) kan de auteur zijn eigen 
theorie en fascinatie (de bundel voor zijn tachtigste 
verjaardag heette niet voor niets Hüter der 
Verwandlung) vorm geven: alles wat betrekking 
heeft op mythen – met daarnaast in dit hoofdstuk 
andere disciplines als psychologie /psychiatrie en 
antropologie. 
Het vermogen om van gedaante te verwisselen, 
waardoor de mens zoveel macht kreeg over de 
andere schepsels (óf het gebruikte om aan ander-
mans macht te ontsnappen) is, aldus Canetti, een nog 
nauwelijks onderzocht raadsel, en dat terwijl 
iedereen het bezit, gebruikt en als heel natuurlijk 
ervaart. 
De lichamelijke voorgevoelens, via parallellie, der 
Bosjesmannen (een bezoeker die zij nog niet gezien 
hebben, toch aan voelen komen; ongezien wild dat 
zij zeker op een bepaalde plek weten aan te treffen) 
noemt hij een uiterst eenvoudige vorm, namelijk 
initiatieven tot metamorfose, die zij zowel met 
betrekking tot mensen als tot dieren hebben. De 
gegevens over deze metamorfosen, zo benadrukt 
Canetti, vormen een uiterst kostbaar document: ‘Es 
gibt nichts, das sich ihnen an die Seite stellen ließe. 
Denn gegen alles, was man darüber aus Mythen oder 
Märchen erfährt, läßt sich der Einwand erheben, daß 
es erdichtet sei. Hier aber erfahren wir, wie einem 
Buschmann in seinem wirklichen Leben zumute ist, 
wenn er an einen Strauß oder einen Springbock in 
der Ferne denkt; was ihm dabei geschieht; was das 
überhaupt bedeutet, an ein Geschöpf zu denken, das 
nicht er selber ist.’(400;384) Dat de metamorfosen 
zich afwisselen naar gelang de externe aanleiding, 
geeft weer hoe veelvuldig zij kunnen zijn – en dat 
alles geconcentreerd in één persoon. 
De vluchtmetamorfose, vooral in mythen en 
sprookjes, onderscheidt hij in een lineaire en een 
circulaire vlucht; de eerste is een jacht, waarbij de 
achtervolgde steeds nieuwe vormen moet vinden en 
de achtervolger dus ook, wil hij succes hebben; bij 
de circulaire vorm gebeurt alles op één plaats, waar-
bij we als voorbeeld alle metamorfosen krijgen van 
Odysseus, die zich door steeds wijzigende gedaanten 
aan zijn – in dezelfde vorm blijvende – belagers 
probeert te ontworstelen maar zich uiteindelijk dient 
te onderwerpen: hij kan de cirkel niet doorbreken. 
Ook de hysterie valt hieronder: ‘Die großen Anfälle 
dieser Krankheit sind nichts anderes als eine Reihe 
von heftigen Verwandlungen zur Flucht’ (407;391), 
vlucht voor een sterkere macht die de zieke niet meer 
los wil laten. Over de manie schrijft hij: ‘Die 
Verwandlungen des Manischen haben eine 
ungeheure Leichtigkeit. Sie haben das Lineare und 

Streifende des Jägers und auch das Sprunghafte 
seiner wechselnden Ziele.’ (409;393) Hier sluit 
Canetti weer aan bij zijn eerdere stellingen als hij 
poneert dat de manie de hoogste graad van buitmaken 
is; het komt aan op het bespeuren, najagen en grijpen. 
De melancholie, begin van de tegenhanger der manie, 
ziet hij zo: ‘Sie beginnt, wenn die Fluchtverwand-
lungen zu Ende sind und man sie alle als vergeblich 
empfindet. In der Melancholie ist man das Ereilte 
und bereits Ergriffene. Man kann nicht mehr 
entkommen. Man verwandelt sich nicht mehr.’ 
Troosteloos eindpunt is, dat men berust in het lot en 
zichzelf als buit ziet. ‘Man ist in absteigender Linie: 
Beute, Fraß, Aas oder Kot’ (410;393), dus buit, vlees, 
aas of drek. Het is de allerlaatste metamorfose, aan 
het eind van alle vluchten: men wil niet eten omdát 
men bang is gegeten te worden. 
Hierna worden mythen (der Aranda’s) aangedragen 
over zelfvermeerdering of zelfverslinding, waarin 
respectievelijk (in mijn woorden) de Genesis en de 
Apocalyps van de ‘primitieven’ worden verwoord; 
dat het eerste met vruchtbaarheid en het tweede met 
dood en wedergeboorte te maken heeft, is evident. 
Vervolgens worden de verschijnselen van delirium 
tremens uitgebreid omschreven. Hieraan koppelt de 
auteur een soort oerverklaring en hij ontlokt er een 
kernidee aan: ‘Diese veränderten Proportionen [in 
casu de verkleiningen en veelheden die de patiënt 
ervaart] sind nicht so erstaunlich, wie es auf den 
ersten Blick erscheinen möchte. Man bedenke, aus 
wie vielen und wie kleinen Zellen der menschliche 
Körper zusammengesetzt ist. Es sind Zellen sehr 
verschiedener Art, und sie stehen in einem unauf-
hörlichen Verkehr miteinander. Sie werden von 
Bazillen und anderen winzigen Geschöpfen ange-
griffen, die sich massenhaft darin ansiedeln.’ 
(429;411)  
En over de ontdekking van de bacillen schrijft hij: 
‘Die Macht und Vorstellung des Menschen von sich 
selber war schon ins Riesenhafte gewachsen, als er 
dann auf die Bazillen stieß. Der Gegensatz selbst war 
nun unvergleichlich gröszer: Der Mensch hielt mehr 
von sich, als Individuum sah er sich vereinzelt, von 
seinen Mitmenschen abgelöst. Die Bazillen aber 
waren viel kleiner als Ungeziefer, mit bloßen Augen 
nicht mehr zu sehen und vermehrten sich noch 
rascher. Einem größeren und isolierteren Menschen 
stand eine größere Masse von verschwindend kleinen 
Geschöpfen gegenüber. Die Bedeutung dieser 
Vorstellung ist schwerlich zu überschätzen. Ihre 
Ausbildung gehört zu den zentralen Mythen der 
Geistesgeschichte. Sie ist das eigentliche Modell für 
die Dynamik der Macht.’ (430;412) 
De massa-ervaringen in het individu worden nader 
uitgewerkt, waarna nabootsing en vermomming aan 
de orde komen. Nabootsing wordt gezien als  
allereerste aanzet tot metamorfose, die echter direct 
weer wordt losgelaten. De vermomming – dat is de 
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vriendelijke gedaante waarin een vijand zich 
verbergt – is een halverwege stilgehouden over-
gangsvorm tussen nabootsing en metamorfose. 
Hierbij sluit een these van Canetti aan: ‘Der Mensch 
hat es – eben durch seine mythischen Erlebnisse als 
Tier – gelernt, fast alle Tiere zu verwenden, wie es 
ihm paßt’ en de onvermijdelijke conclusie: ‘Die 
Verstellung, dieser beschränkte Aspekte der 
Verwandlung, ist als einziger dem Machthaber bis 
zum heutigen Tage geläufig. Weiter kann sich der 
Machthaber gar nicht verwandeln.’ (441;422) 
Het masker, een starre eindtoestand van de 
metamorfose, beknot de vrijheid van gelaats-
expressie – uiteraard belangrijk voor een macht-
hebber –: ‘Sie fürchten, was sie nicht kennen, er 
fürchtet Entlarvung.’ (447;428) Hierbij komt ook 
nog het akoestisch masker ter sprake, een door 
Canetti gemunt concept (afgeleid van Karl Kraus) 
dat ook in zijn roman en toneelstukken wordt 
gehanteerd. De kern hiervan: ‘Jede völlig fremde 
Sprache ist eine akustische Maske; sobald man sie 
versteht, wird sie zu einem deutbaren und bald 
vertraulichen Gesicht.’ (445;426) (‘Sprache’ ook in 
minder absolute vorm te interpreteren: dialect, 
bargoens of typisch bij een bepaald persoon 
behorend; men zou het een individueel ideolect 
kunnen noemen). Ontmaskering, retromorfose, is een 
fundamentele angst van de paranoïcus, die zich 
daarin laat kennen als een verstarde machthebber. 
Het verbod tot metamorfose is, met name in het 
christelijke geloof, zeer sterk: de angst voor duivel 
en heksen is ons welbekend. Het idee van metamor-
fose door bijslaap is oeroud; omdat ieder schepsel 
‘normaliter’ omgaat met het andere geslacht, is het 
goed denkbaar dat afwijking van deze regel als 
gedaanteverwisseling wordt beschouwd: ‘In diesem 
Falle wären schon die ältesten Ehegesetze als eine 
Form von Verwandlungsverboten aufzufassen, d.h. 
ein Verbot aller übrigen außer bestimmten, 
wohlstatuierten Verwandlungen, die erlaubt und 
erwünscht sind.’ (450;431) Het kastensysteem, de 
sjamanen en de sacrale koning worden in verband 
met de verboden nog besproken, waarna deze these 
volgt: ‘Es scheint, daß eben die Begabung des 
Menschen zu Verwandlungen, das zunehmend 
Fluide seiner Natur es war, was ihn beunruhigte und 
nach festen und unveränderlichen Schranken greifen 
ließ. Daß er so vieles Fremde an seinem eigenen 
Leib fühlte (...) das mußte einen Drang nach 
Permanenz und Härte in ihm wecken, der ohne 
Verwandlungs-verbote nicht zu stillen war.’ (453; 
434) 
Tot slot enige opmerkingen over de slavernij, omdat 
deze ontstaat als een mens beperkt wordt in de 
variabiliteit van zijn produktieve leven, met andere  
woorden: weinig verschillende handelingen mag 
verrichten, en zo zijn (mogelijkheden tot) metamor-
foseleven doodt. 

Zijn stellige conclusie: ‘Der Wunsch, Menschen zu 
Tieren zu machen, ist der stärkste Antrieb für die 
Ausbreitung der Sklaverei. Man kann die Energie 
dieses Wunsches so wenig überschätzen wie die des 
entgegengesetzten: Tiere in Menschen zu verwan-
deln. Diesem letzteren verdanken großartige geistige 
Gebilde, wie die Lehre von der Metempsychose und 
der Darwinismus, ihr Dasein, aber auch populäre 
Belustigungen wie das Zurschaustellen dressierter 
Tiere. Sobald es Menschen gelungen war, so viel 
Sklaven beisammen zu haben wie Tiere in Herden, 
war der Grund zum Staat und zur Machthaberei 
gelegt; und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, 
daß der Wunsch, das ganze Volk zu Sklaven oder 
Tieren zu haben, im Herrscher um so stärker wird, je 
mehr Leute das Volk ausmachen.’ (455;435-36) 
 
10. 
In ASPEKTE DER MACHT worden de houdingen 
van de mens geanalyseerd, correlerend met hun 
machtspositie: staan is de centrale positie van de –
trotse – mens die vrij is en een indruk van nog 
onverbruikte energie wekt. De kenmerken van het 
paardrijden zijn op het zitten overgegaan – via de 
vierpotige stoel – waarbij de waardigheid van deze 
houding vooral schuilt in de duur, en het kenmer-
kende is de druk die wordt uitgeoefend. Liggen is 
ontwapend zijn en wel zo finaal dat het een raadsel is 
dat zo’n passief machteloos wezen – in zijn slaap dan 
– kans heeft gezien te overleven. Dit is zo 
fundamenteel, dat Canetti een sneer niet kan nalaten: 
‘Schon an dieser einen Tatsache des Schlafes, seiner 
Wehrlosigkeit, seiner Wiederkehr, seiner Dauer, wird 
die Hohlheit aller Anpassungstheorien deutlich, die 
für vieles, das unerklärlich ist, immer wieder die 
gleichen Scheinerklärungen vorzubringen suchen.’ 
(464;443) Machthebbers legden graag de nadruk op 
de overgang van een liggende naar een staande 
houding: hoe bliksemsnel zij wel groeiden. Hurken 
drukt onthechting uit, een op zichzelf terugvallen: de 
mens is tevreden en berustend. Knielen is actieve 
machteloosheid: het is een smeken om genade, een 
voorspelen van het laatste ogenblik. Daarna zegt hij 
nog wat over de – op een verhoging, alleen, staande, 
alwetende – centrale positie van de dirigent die 
concentratie en reactiesnelheid als kardinale 
eigenschappen heeft. Over roem merkt hij op, dat de 
rijkaard stapels en kudden verzamelt, de machthebber 
mensen, en de beroemdheid koren: mensen die 
massaal zijn naam kennen en uitspreken. (Overigens 
zijn hiervan ook in Der Ohrenzeuge aardige exem-
pelen te vinden.)  
De correlatie tijdsordening - macht laat zich in enkele 
woorden vangen (in vele gevallen is het een nieuwe 
ordening van de tijd, niet alleen een herdopen van het 
bestaande): Juliaanse kalender, Hitlers Duizend-
jarige Rijk, de Christelijke jaartelling, de nieuwe  
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kalender ten tijde van de Franse Revolutie, Chinese 
dynastie-indelingen: grote aantallen mensen worden 
zo op grote afstanden verbonden. 
Het middelpuntvliedende hof, een massakristal, is 
van nomadisch naar sedentair geëvolueerd en heeft 
steeds een – niet te kleine – kern van mensen aan 
zich getrokken die zich volgens precieze regels 
gedroegen. ‘Die faszinierte Haltung der Höflinge, die 
den Herrscher immer im Auge behält, ist das einzige, 
das ihnen allen gemeinsam ist. Sie sind sich darin 
vom ersten bis zum letzten gleich. In dieser unver-
änderlichen Blickrichtung haben sie etwas von einer 
Masse; aber nur den ersten Ansatz dazu, nicht mehr; 
denn eben derselbe Blick erinnert jeden an seine 
Pflicht, die sich von der aller übrigen Höflinge 
unterscheidet.’ (474;453) 
De plotselinge groei, die bij verandering van houding 
al ter sprake kwam, heeft altijd grote indruk op 
mensen gemaakt, reden waarom Canetti een 
voorbeeld opneemt uit het Byzantijnse hof van de 
tiende eeuw, waar de troon van de keizer ver groeit 
boven de nederige bezoeker: ‘Die Erniedrigung des 
einen wird zur Erhöhung des anderen verwendet.’ 
(476;455) 
De slotparagraaf is gewijd aan psychiatrische 
notities: de grootheidsideeën van paralytici, voor-
namelijk geput uit Kräpelin’s Einführung in die 
psychiatrische Klinik (1921). We krijgen klinische 
voorbeelden van de waanbeelden van patiënten, 
waaruit deze tendensen spreken: hoogte, het geniale, 
snelheid, groei, winstmaken, verkwisting, centraal 
punt in het universum zijn. En dat alles dan uiteraard 
in de meest maximaal denkbare vormen. Overbodig 
om te benadrukken dat deze trekken ook de basis 
vormen van het gedrag en de ambitie der macht-
hebbers. Daarnaast is met betrekking tot de massa 
een verschil te constateren in vergelijking met de 
paranoïcus: hierbij slaat de massa (in de denkbeelden 
dus) een vijandige toon aan, terwijl de massa in (het 
hoofd van) de paralyticus een positieve houding 
aanneemt: deze is niet gericht op destructie van de 
patiënt. ‘In der Grösze, von der die Menschen 
träumen, verbündet sich das Gefühl individuellen 
biologischen Wachstums mit dem Gefühl sprung-
hafter Zunahme, das die Masse kennzeichnet. Die 
Masse ist dabei das Untergeordnete, auf ihre Art 
kommt es nicht an, und jedes ihrer Substitute kann 
hier denselben Zweck erfüllen.’ (483-84;462) 
 
11. 
De apotheose van het boek wordt gevormd door 
HERRSCHAFT UND PARANOIA, waarin eerst 
de grillen van Afrikaanse en Indiase heersers en 
daarna het geval Schreber ten tonele worden gevoerd 
in een pakkende adstructie van de voorgaande 
teksten. Overigens gaat aan de beschouwing over de 
Afrikaanse koningen de – terechte – waarschuwing 
vooraf: ‘Es steht dem Europäer des 20. Jahrhunderts 

schlecht an, sich über Barbarei erhaben zu dünken. 
Die Mittel seiner Machthaber mögen wirksamer sein. 
Ihre Absichten unterscheiden sich oft in nichts von 
denen afrikanischer Könige.’ (487;465) 
Die voorbeelden behelzen vooral de verkiezing en 
eventuele afzetting van koningen; het eerste gaat 
nogal eens gepaard met massale vernederingen van 
de aanstaande koning, vóórdat tot kroning wordt 
overgegaan; het tweede met het ombrengen van de 
koning – door wurging – omdat zijn regeertermijn is 
verstreken. Die vernedering laat zich verklaren uit  a) 
de weerstand die de aanstaande koning moet tonen, 
en b) de laatste kans die de aanstaande onderdanen 
hebben om hem tegen te spreken: is hij eenmaal 
gekroond, dan kan dit niet meer. Dit proces speelt 
zich massaal af, volgens een bepaald ritueel: de 
klaagmeute (om de gestorven koning) slaat na enkele 
dagen om in een hetzemassa die zich uit tegen de 
nieuw te kiezen koning, maar eigenlijk – retrospectief 
– is bedoeld tegen de overledene; het is dus een 
omkeringsmassa. Hiervan is de aanstaande vorst zich 
ook wel bewust, maar de rite moet haar beloop 
hebben. ‘Es muß alles trotzdem als peinlicher Beginn 
seiner Herrschaft immer in seiner Erinnerung 
bleiben, die Drohung dessen, was jederzeit geschehen 
könnte. Jeder König tritt hier sein Amt inmitten einer 
Revolution an. Es ist die nachträgliche Revolution 
gegen einen schon verstorbenen König, und der 
Neuerwählte als sein künftiger Stellvertreter ist nur 
ihr scheinbarer Gegenstand.’ (489;467) 
Andere koningen werden vergoddelijkt en kregen een 
absolute macht; alles wat met de heerser te maken 
had, was van een hogere orde, maar werd hij ziek of 
was zijn tijd verstreken, dan werd hij – meestal in het 
geheim – gedood, om zo zijn onaantastbaarheid te 
bewaren en zijn overlevingshartstocht vanaf het 
begin te beteugelen. De koning was ook in alle 
opzichten het vruchtbaarheidssymbool; hij stond 
daarom voor vermeerdering, dat was zijn raison 
d’être. Verder volgen er enkele voorbeelden van de 
totale anarchie die nogal eens uitbrak na het 
overlijden van een koning: in een korte spanne tijds 
zagen hele bevolkingsgroepen kans elkaar uit te 
moorden omdat deze handelingen nu straffeloos 
bleven. Over de absolute macht van bepaalde 
koningen zegt Canetti nog: ‘Allen seinen Befehlen 
hatte man unbedingt zu gehorchen. Auf ihre 
Nichtbeachtung stand die Sanktion des Todes. Der 
Befehl tritt hier in seiner reinsten und ältesten Form 
in Erscheinung, als das Todesurteil des Löwen gegen 
alle schwächeren Tiere, die unaufhörlich unter seiner 
Drohung stehen.’ (502-3;480) 
Het gedrag van de al eerder genoemde [in hfdst.6] 
veertiende-eeuwse tiran Mohammed Toeghloek is 
ons overgeleverd door de Arabische reiziger Ibn 
Battoeta, die zeven jaar aan Toeghloeks hof verbleef. 
Canetti maakt dankbaar gebruik van deze bron over 
de man die van alle mensen het meeste hield van 
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geschenken uitdelen en bloedvergieten. Hij stond op 
de top van de beschaving van zijn tijd en was een 
erudiet en spijkerhard man. Buiten zijn paleis 
stonden platforms met scherprechters, met als gevolg 
dat achter de poorten stapels lijken lagen, waar een 
bezoeker eerst doorheen moest voor hij de sultan te 
spreken kreeg. De audiënties waren van een pracht 
en praal, waarbij die van de Westeuropese 
middeleeuwse koningen in het niet zonken. Maar 
Toeghloek was ook zeer vrijgevig tegenover 
vreemdelingen; zij werden vaak met geschenken of 
ambten begunstigd, zozeer zelfs dat uiteindelijk het 
merendeel van zijn hovelingen, ambtenaren en 
rechters vreemdelingen waren. Zijn gestrengheid 
bewees hij door álle inwoners uit Delhi te jagen – zij 
gaven te veel anonieme kritiek naar zijn zin – de stad 
plat te branden, van zijn totale alleenzijn te genieten, 
en daarna de inwoners uit andere steden te 
verplichten de hoofdstad opnieuw te gaan bevolken. 
Gevolg: Delhi was een van de grootste steden ter 
wereld en bleef dus grotendeels leeg, terwijl de 
andere steden ontvolkt raakten. Zijn rijk komt door 
hongersnoden en opstanden in volslagen ont-
reddering, waardoor hij met zichzelf in de problemen 
raakt over de legitimiteit van zijn heerschappij. Na 
veel gepuzzel komt hij tot de conclusie dat de kalief 
van Egypte de ‘paus’ is die zijn bewind kan 
legitimeren; hij onderwerpt zich formeel aan hem en 
wordt zo tot vertegenwoordiger van de kalief in 
Voor-Indië benoemd. Tevreden met zijn legitimatie 
op alle fronten, ziet hij kans fiasco’s hand in hand 
met gestrengheid te laten groeien. Hij sterft na zesen-
twintig jaar bewind overigens niet door moorde-
naarshand maar door koorts. Centrale conclusies van 
Canetti, over deze zuiverste specimen van de 
paranoïde machthebber: ‘Viererlei Massen wirken in 
seinem Geiste: Sein Heer [sic], sein Geld, seine 
Leichen und der Hof, an dem seine Hauptstadt 
hängt.(...) Was immer er unternimmt, eine seiner 
Massen weiß er sich zu bewahren. Unter keinen 
Umständen läßt er vom Töten ab. (...) Um die Kraft 
zu seinen Befehlen, die nichts als Todesurteile sind, 
in ihrer absoluten Konzentration zu erhalten, sucht er 
sich eine höchste Instanz, die sie ihm sichert. Gott, 
an den er als frommer Mohammedaner glaubt, 
genügt ihm nicht. Er sucht die Investitur vom legalen 
Vertreter Gottes.’ (515;492)  Canetti kan het niet 
nalaten aan de hand van dit extreme voorbeeld 
wederom een sneer naar historici uit te delen: 
‘Muhammad Tughlak ist von modernen indischen 
Historikern [in een noot noemt hij Ishwari Prasad] 
verteidigt worden. An Lobrednern hat es die Macht 
nie gemangelt. Die Historiker, die professionell von 
ihr besessen sind, pflegen alles mit der Zeit, hinter 
der sie sich als Kenner leicht verbergen können, oder 
mit der Notwendigkeit, die unter ihren Händen jede 
Gestalt annimmt, zu erklären.’ (id.) 

De laatste analyse behelst een geval, dat de 
gemoederen tot op de dag van vandaag bezighoudt: 
dat van de paranoïcus en (wanneer hij niet ziek was) 
president van het Dresdense gerechtshof Dr. Jur. 
Daniel Paul Schreber (1842-1911), die in zijn  Denk-
würdigkeiten eines Nervenkranken (1903) verwoordt 
wat hij zoal bedacht in de zeven jaren die hij in 
Sonnenstein werd behandeld door Prof. Flechsig, 
waarbij overigens dient opgemerkt dat de publicatie 
door zijn familie sterk is gecensureerd; als het aan 
hem had gelegen, zouden ons dus nog extremere 
visies op met name zijn bloedverwanten zijn voor-
geschoteld. 
In zijn prachtige ontleding (waarin veel M&M-
inzichten zijn verwerkt) van de intrieste briefwis-
seling tussen Franz Kafka en F.(elice Bauer) verant-
woordt Canetti, waarom zoveel aandacht besteden 
aan één individu gerechtvaardigd is; hetzelfde gaat in 
het geval Schreber uiteraard ook op: ‘Der Mensch, 
der sich für den Maßstab aller Dinge hält, ist beinahe 
noch unbekannt, seine Fortschritte in der Kenntnis 
von sich sind minimal, jede neue Theorie verdunkelt 
von ihm mehr, als sie erleuchtet. Nur die unbefangen 
konkrete Erforschung einzelner führt allmählich 
weiter.’ (Das Gewissen der Worte, p. 127) 
De pretenties – en impliciet de vermeende 
bescheidenheid –, de angsten, de hartstochten, de 
ambities, de dwang en drang, de verstarring: alles wat 
zich in Schreber’s hoofd afspeelt is van kolossale 
afmetingen en intensiteit; vaak is het niet eens  meer 
‘van deze wereld’ te noemen. De paranoïcus heeft het 
gevoel niets minder te ervaren dan een wereldruim in 
de eeuwigheid, waarin de wereldorde boven God 
gaat. De menselijke ziel zetelt in de zenuwen van het 
lichaam; bij zijn overlijden blijven de zenuwen als 
ziel over. God is altijd een zenuw, weliswaar aan de 
menselijke ziel verwant, maar tevens ver hierboven 
verheven. Het is de bestemming van alle zielen om, 
versmolten met andere zielen, in hogere eenheden op 
te gaan en zich zo alleen nog bestanddelen van God 
te voelen; de versmelting van zielen tot een massa 
wordt dus als de hoogste zaligheid gezien. Logisch 
dat hij zijn psychiater, waar hij al eerder door 
behandeld was, beschuldigt van zielemoord, alleen al 
om het feit dat hij blijkbaar in diens macht was 
geweest; een macht trouwens die hem tijdelijk genas 
en zijn vrouw gelukkig maakte. De patiënt eigen, 
plaatst hij deze poging tot zielemoord in een groter 
geheel: het maakt deel uit van een complot tegen 
hem, met andere woorden: de paranoïcus voelt zich 
(vrijwel constant) omsingeld door een vijandelijke 
meute, die heel vaak de vorm aanneemt van stemmen 
of minuscule mannetjes. Ook hier zien we dus weer 
massale processen optreden : ‘Sein Wahn, in der 
Verkleidung einer veralteten Weltauffassung, die 
eine Existenz von Geistern voraussetzt, ist in 
Wirklichkeit das genaue Modell der politischen  
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Macht, die sich von der Masse nährt und aus ihr 
zusammensetzt,’ waarop de waarschuwing volgt 
‘Jeder Versuch einer begrifflichen Analyse der 
Macht kann der Klarheit der Schreberschen 
Anschauung nur Abbruch tun.’ (523;500) 
Conclusies voor wat betreft het eerste gedeelte van 
de beschrijving: ‘Aus dieser genaueren Betrachtung 
eines paranoischen Wahns hat sich vorläufig das eine 
mit Sicherheit ergeben: Das Religiöse durchdringt 
sich hier mit dem Politischen, sie sind unzertrenn-
lich, Welterlöser und Weltherrscher sind eine Person. 
Die Begierde nach Macht ist von allem der Kern. Die 
Paranoia ist, im buchstäblichen Sinne des Wortes, 
eine Krankheit der Macht.’ (532;508) 
In het tweede gedeelte komen onder andere 
Schreber’s waanideeën over de transformatie van 
zijn lichaam tot vrouw ter sprake: God zou hem 
begeren en zo zou ‘zij’ dan – wederom als enige 
overgeblevene – nieuwe generaties ter wereld 
kunnen brengen. ‘Men,’ zoals Canetti het verhullend 
ten opzichte van Freud noemt, heeft geprobeerd dit 
geval – en ook paranoia in het algemeen – te 
reduceren tot verdrongen homoseksuele neigingen: 
‘Ein größerer Irrtum ist kaum möglich. Alles kann 
zum Anlaß einer Paranoia werden; wesentlich ist 
aber die Struktur und die Bevölkerung des Wahns. 
Machtvorgänge haben darin immer eine ent-
scheidende Bedeutung. (...) Als das Zentrale seines 
Systems hat Schreber immer den Angriff gegen 
seinen Verstand empfunden. Was immer er geglaubt 
und getan hat, galt der Abwehr dieses Angriffs.’ 
(534;510) Stemmen, dus woorden, zijn van 
essentieel belang bij deze ziekte: ‘Vielleicht die 
extremste Tendenz der Paranoia ist die zu einem 
kompletten Ergreifen der Welt durch Worte, so als 
wäre die Sprache eine Faust und die Welt läge 
darin.’(537;512) Verder komt nog ter sprake over 
Schreber’s ideeën en visioenen: de fixatie op 
maskers, de ontmaskering en de retromorfose, de 
oersituatie der paranoia (‘Das Gefühl, umstellt zu 
sein von einer Meute von Feinden, die es alle auf 
einen abgesehen haben, ist ein Grundgefühl der 
Paranoia,’ (542;517), het heilige aspect van de 
macht: de onbeweeglijkheid, verstarring – die 
Canetti doortrekt: ‘Die politische Struktur vieler 
Völker hat ihren Kern in der starren und genau vor-
geschriebenen Haltung eines einzelnen’ (546; 521), 
en ten slotte de drang naar onkwetsbaarheid, over-
vloeiend in een zucht tot overleven. 
 
12. 
De EPILOG heeft als ondertitel: ‘Die Auflösung des 
Ueberlebenden’, en vat de geventileerde opvattingen 
samen, geprojecteerd op de situatie in de tweede 
helft van de twintigste eeuw: de heiliging van de 
productie (die in wezen vreedzaam is, zie hfdst. 4)  
 

komt ter sprake (‘Jedes Land zeigt sich heute dazu 
geneigt, seine Produktion noch mehr als seine 
Menschen zu schützen’ (555;529)), gekoppeld aan 
het andere uiterste: de vernietiging (niet voor niets 
heette Canetti’s essaybundel uit 1972: Die gespaltene 
Zukunft) en daarnaast de vorming van kolossale 
vermeerderingsmeuten en dubbelmassa’s (bijvoor-
beeld Oost en West). Voor het individu geldt: ‘Der 
Respekt vor den “Großen” dieser Welt ist sehr 
schwer aufzulösen; und unermeßlich ist das 
Verehrungsbedürfnis des Menschen’ (553;527, mijn 
curs.) en in de opvatting over de waardevermeer- 
dering ín de waardevermindering horen we de echo 
van Canetti’s eigen verbeten strijd: hij ziet de oor- 
zaak in het ten einde lopen van de macht der 
klaagreligies: ‘Jeder ist hartnäckig davon überzeugt, 
daß er nicht sterben soll. In diesem Punkte ist das 
Erbteil des Christentums – und auf etwas andere 
Weise auch das des Buddhismus – unverwüstlich.’ 
(556;530) De machthebber, die is bang: hij is té groot 
geworden; hij kan in één klap meer mensen 
overleven dan hele generaties van vroegere mensen 
bij elkaar, maar tevens kent hij meer angsten dan 
enige voorganger: ‘Die uralte Struktur der Macht, ihr 
Herz- und Kernstück: die Bewahrung des Macht- 
habers auf Kosten aller übrigen, hat sich ad absur- 
dum geführt, sie liegt in Trümmern. Die Macht is 
größer, aber sie ist auch flüchtiger als je. Alle werden 
überleben oder niemand.’ (558;531) Zijn enige 
middel tot ‘bevrijding’, waar hij niet van af zal zien 
al kan de beslissing aarzelend zijn, is het plotselinge 
bevel tot massadood; zijn bevelstrauma wordt een 
mondiale catastrofe. En als waarschuwing tegen de 
machthebber, de overlevende, weerklinkt: ‘Er ist 
nicht ausgestorben, er wird nicht aussterben, solange 
wir nicht die Kraft haben, ihn klar zu sehen, in jeder 
Verkleidung, von welcher Glorie immer umstrahlt. 
Der Ueberlebende ist das Erbübel der Menschheit, ihr 
Fluch und vielleicht ihr Untergang. Wird es möglich 
sein ihm im letzten Augenblick zu entkommen?’ 
(556-7;530) Het indringende slot van het boek is 
Canetti’s oproep het bevel te doorzien en het te 
ontwijken. ‘Das System der Befehle ist allgemein 
anerkannt. Am schärfsten ausgeprägt hat es sich wohl 
in den Armeen. Aber viele andere Bereiche des 
zivilisierten Lebens sind vom Befehl ergriffen und 
gezeichnet. Der Tod als Drohung ist die Münze der 
Macht. Es ist leicht, hier Münze auf Münze zu legen 
und enorme Kapitalien anzusammeln. Wer der Macht 
beikommen will, der musz den Befehl ohne Scheu ins 
Auge fassen und die Mittel finden, ihn seines Stachels 
zu berauben’. (mijn curs.)(559;532) 
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INHOUD-OPGAVE PER DEEL: 
 

I. Die Blendung. Roman  (z.j. [1992], (1963, 1935)) 
Erster Teil: Ein Kopf ohne Welt     Zweiter Teil: Kopflose Welt 
Der Spaziergang         7  Zum idealen Himmel    181 
Das Geheimnis       25  Der Buckel     208 
Konfuzius, ein Ehestifter      35  Groszes Erbarmen    223 
Die Muschel        49  Vier und ihre Zukunft    242 
Blendende Möbel       61  Enthüllungen       261 
Liebste Gnädigste       74  Verhungert     276 
Mobilmachung       88  Die Erfüllung     296 
Der Tod      102  Der Dieb     309 
Das Krankenlager     113  Privateigentum    325 
Junge Liebe      124  Das Kleine     356 
Judas und der Heiland     132   
Die Millionenerbschaft    143  Dritter Teil: Welt im Kopf 
Prügel        152  Der gute Vater     401 
Die Erstarrung      164  Hosen      414 

Ein Irrenhaus     432 
Umwege     454 
Listenreicher Odysseus   468 
Der rote Hahn     502 

 
II. Dramen / Der Ohrenzeuge  (1995 (1974, 1964)) 
Hochzeit             7 
 
Personen 
in ‘Vorspiel’:   Die Gilz, Hausbesitzerin  Peter Hell, junger Herr mit Blumenstrauß 

Toni, ihre Enkelin   Gretchen, Geschäftsfrau 
Lori, ein Papagei   Max, ein Mann 
Thut, Professor   Franz Josef Kokosch, Hausbesorger 
Leni, seine Frau   Seine sterbende Frau 
Der Säugling    Seine blödsinnige Tochter Pepi 
Anita, ein besseres Mädchen 

 
in ‘Die Hochzeit’:  Oberbaurat Segenreich, Brautvater Dr. Bock, Hausarzt, achtzigjährig 

Johanna, die Brautmutter  Gall, Apotheker 
Christa, die Braut   Monika Gall, seine Frau 
Karl, ihr Bruder im 3. Semester Rosig, Sargfabrikant 
Mariechen, das Jüngste, 14 jhr. Anita 
Direktor Schön, ein Freund  Pepi Kokosch 
Horch, ein Idealist   Toni Gilz 
Witwe Zart    Michel, der Bräutigam 

 
Komödie der Eitelkeit. Drama in drei Teilen         71 
Personen, in der Reihenfolge des Auftretens: 
Der Ausrufer Wenzel Wondrak     Fritz Schakerl, Lehrer 
Fräulein Mai         Emilie Fant, Mutter 
Witwe Weihrauch  (drei beste Freundinnen)  Heinrich Föhn 
Schwester Luise       Leda Frisch  (ein Paar) 
Barloch, Packer       Egon Kaldaun 
Anna Barloch, seine Frau      Lya, seine Frau 
François Fant, Sohn       Marie, das Mädchen für alles 
Franzl Nada, ein alter Dienstmann     Kaldauns Einziges 
Franzi Nada, seine Schwester      Der Prediger Brosam 
Hansi         Therese Kreiss, Gemischtwarenhändlerin 
Puppi         Milli Kreiss, ihre Tochter 
Gretl    (sechs kleine Mädchen)  Fritz Held, Friseur 
Lizzi         Josef Garaus, Direktor 
Hedi         S. Bleiss 
Lori 
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Die Befristeten            179 
Personen:   Fünfzig    Grossmutter 

Der Freund    Enkelin 
Der Kapselan    Der Junge Zehn 

Zwei Kollegen 
Einer     Das Paar 
Ein Anderer    Junge Frau beim  Begräbnis ihres Kindes 
Mutter, 32    Zwei Junge Herren, 28 und 88 
Junge, 70    Zwei Damen 
Mann, Dr. 46    Chor der Ungleichen 
Frau, 43    Zwei ganz alte Frauen, 93 und 96 

 
Der Ohrenzeuge. Fünfzig Charaktere   247       
 
[1] Die Königskünderin   [18] Die Tischtuchtolle  [35] Die Müde 
[2] Der Namenlecker  [19] Der Wasserhehler  [36] Der Verschlepper 
[3] Der Unterbreiter  [20] Der Wortfrühe   [37] Der Demutsahne 
[4] Die Selbstschenkerin  [21] Die Silbenreine  [38] Die Sultansüchtige 
[5] Der Hinterbringer  [22] Der Ohrenzeuge  [39] Die Verblümte 
[6] Der Tränenwärmer    [23] Der Verlierer   [40] Der Gottprotz 
[7] Der Blinde   [24] Die Bitterwicklerin  [41] Die Granitpflegerin 
[8] Der Höherwechsler  [25] Der Saus und Braus  [42] Der Größenforscher 
[9] Die Geruchschmale  [26] Die Mondkusine  [43] Die Sternklare 
[10] Die Habundgut  [27] Der Heimbeißer  [44] Der Heroszupfer 
[11] Der Leichenschleicher [28] Der Vermachte  [45] Der Maestroso 
[12] Der Ruhmprüfer  [29] Der Tückenfänger  [46] Die Geworfene 
[13] Der Schönheitsmolch  [30] Die Schadhafte  [47] Der Mannstolle 
[14] Die Mannsprächtige  [31] Die Archäokratin  [48] Der Leidverweser 
[15] Der Schadenfrische  [32] Die Pferdedunkle  [49] Die Erfundene 
[16] Die Schuldige   [33] Der Papiersäufer  [50] Der Nimmermusz 
[17] Der Fehlredner  [34] Die Versuchte 

 
III. Masse und Macht   (z.j. [1994], (1960))  
 
[I] Die Masse         [II] Die Meute 
Umschlagen der Berührungsfurcht   13  Meute und Meuten    109 
Offene und geschlossene Masse   14  Die Jagdmeute    114 
Die Entladung      16  Die Kriegsmeute    116 
Zerstörungssucht     18  Die Klagemeute    122 
Der Ausbruch      20  Die Vermehrungsmeute   126 
Verfolgungsgefühl     22  Die Kommunion     133 
Zähmung der Massen in den Weltreligionen     24  Die innere und die stille Meute  135 
Panik       26  Die Bestimmtheit von Meuten. 
Die Masse als Ring     29  Ihre historische Konstanz   137 
Die Eigenschaften der Masse    30  Meuten in den Ahnenlegenden der Aranda 139 
Rhythmus      32  Formationen von Menschen b. d. Aranda 143 
Stockung      36 
Langsamkeit oder die Ferne des Ziels  43  [III] Meute und Religion 
Die unsichtbaren Massen    46  Umschlag der Meuten     149 
Einteilung nach dem tragenden Affekt  53  Wald und Jagd bei den Lele von Kasai   151 
Hetzmassen      54  Die Kriegsbeute der Jivaros    155 
Fluchtmassen      59  Die Regentänze der Pueblo-Indianer       159 
Verbotsmassen     62  Zur Dynamik des Krieges: Der erste Tote. 
Umkehrungsmassen     65  Der Triumph     162 
Festmassen      70  Der Islam als Kriegsreligion   166 
Die Doppelmasse:       Klagereligionen    169 
Männer &  Frauen. Die Lebenden & die Toten 71   Das Muharramfest der Schiiten  173 
Die Doppelmasse: Der Krieg    77  Katholizismus und Masse   182 
Massenkristalle      84  Das Heilige Feuer in Jerusalem  186 
Massensymbole       87 
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[IV] Masse und Geschichte      [IX] Die Verwandlung 
Massensymbole der Nationen    197  Vorgefühl u.Verwandlung b.Buschmännern   397 
Deutschland von Versailles    209  Fluchtverwandlungen. Hysterie, Manie  
Inflation und Masse     214   und Melancholie               403 
Das Wesen des parlamentarischen Systems  220  Selbstvermehrung und Selbstverzehrung  
Verteilung und Vermehrung.        Die Doppelgestalt des Totems             411 
      Sozialismus und Produktion   223  Masse u. Verwandlung i. Delirium tremens    424 
Die Selbstzerstörung der Xosas   226  Nachahmung und Verstellung   437 
         Die Figur und die Maske    442 
[V] Die Eingeweide der Macht     Die Entwandlung     447 
Ergreifen und Einverleiben    237  Verwandlungsverbote                449 
Die Hand      247  Sklaverei                 454 
Zur Psychologie des Essens    257   
          [X] Aspekte der Macht 
[VI] Der Űberlebende      Von den Stellungen des Menschen: 
Der Überlebende     267   Was sie an Macht enthalten    459 
Überleben und Unverletzlichkeit   268  Der Dirigent                 468 
Überleben als Leidenschaft    271  Ruhm                      470 
Der Machthaber als Überlebender   273  Die Ordnung der Zeit                  471 
Die Rettung des Flavius Josephus   276  Der Hof                 473 
Abneigung von Machthabern gegen Überlebende.   Der wachsende Thron d. Kaisers v.Byzanz     475 
      Herrscher und Nachfolger   286  Größenideen der Paralytiker    476 
Die Formen des Überlebens    291   
Der Überlebende im Glauben der Naturvölker 296  [XI] Herrschaft und Paranoia 
Die Toten als die Überlebten    309  Afrikanische Könige                 487 
Epidemien      322  Der Sultan von Delhi:Muhammad Tughlak    503 
Über das Friedhofsgefühl    326  Der Fall Schreber. Erster Teil                 516 
Von der Unsterblichkeit    328  Der Fall Schreber. Zweiter Teil               533 
 
 [VII] Elemente der Macht      [XII] Epilog       551 
Gewalt und Macht     333   
Macht und Geschwindigkeit    335  - Anmerkungen                   561 
Frage und Antwort     337   
Das Geheimnis     343  - Literatur                    573 
Urteilen und Aburteilen    351 
Die Macht der Verzeihung. Gnade   353  
 
[VIII] Der Befehl 
Der Befehl: Flucht und Stachel   357 
Die Domestikation des Befehls   362 
Rückstosz und Befehlsangst    363 
Der Befehl an viele     365 
Befehlserwartung     367 
Befehlserwartung der Pilger auf Arafat  370 
Befehlsstachel und Disziplin    371 
Befehl. Pferd. Pfeil     373 
Reliogiöse Entmannungen: Die Skopzen  375 
Negativismus und Schizophrenie   380 
Die Umkehrung     383 
Die Auflösung des Stachels    386 
Befehl u. Exekution.Der zufriedene Henker  389 
Befehl und Verantwortung    391 
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IV. Aufzeichnungen 1942-1985  (1993 (1987, 1972))  
 
Vorbemerkung       5 
 
Die Provinz des Menschen 
 
1942: 11  1948: 146  1954: 194  1960: 246  1966: 288 
1943: 34  1949: 153  1955: 201  1961: 259  1967: 297 
1944: 74  1950: 165  1956: 210  1962: 265  1968: 314 
1945: 81  1951: 170  1957: 221  1963: 272  1969: 324 
1946: 103  1952: 180  1958: 234  1964: 277  1970: 335 
1947: 125  1953: 187  1959: 241  1965: 282  1971: 343 

1972: 360 
Das Geheimherz der Uhr     369 
 
1973: 373  1976: 401  1979: 431  1982: 478  1985:  520  
1974: 384  1977: 410  1980: 440  1983: 496 
1975: 390  1978: 417  1981: 464  1984: 508 
 
Editorische Notiz   534      

 
V. Aufzeichnungen 1954-1993 (2004 (1999, 1996, 1994, 1992)) 
 
Die Fliegenpein      7 
 
I:   9  III: 36  V: 59  VII: 76  IX: 96 
II: 24  IV: 46  VI: 68  VIII: 87   
 
Nachträge aus Hampstead  113 
 
1954-56: 115 1961: 147  1965: 168  1968: 217  1970: 234 
1957-59: 121 1962: 150  1966: 182  1969: 222  1971: 247 
1960:  131 1964: 162  1967: 199   

 
Aufzeichnungen 1973-1984 267 
 
1973:  269 1976: 283  1979: 299  1982: 327 
1974:  273 1977: 291  1980: 304  1983: 337 
1975:  277 1978: 293  1981: 318  1984: 349 
 
Aufzeichnungen 1992-1993 363 
 
1992:  365 1993: 415 
 
Editorische Notiz  459 
Register   461 
 
VI. Die Stimmen von Marrakesch / Das Gewissen der Worte  (1995 (1975, 1967)) 
 
Die Stimmen von Marrakesch. Aufzeichnungen nach einer Reise 
 
[I] Begegnungen mit Kamelen     9 [VIII] Die Familie Dahan    47 
[II] Die Suks     16 [IX] Erzähler und Schreiber   66 
[III] Die Rufe der Blinden    21 [X] Die Brotwahl     70 
[IV] Der Speichel des Marabu   24 [XI] Die Verleumdung    72 
[V] Stille im Haus und Leere der Dächer  28 [XII] Die Lust des Esels    76 
[VI] Die Frau am Gitter    31 [XIII] 'Scheherezade'     79 
[VII] Besuch in der Mellah    36 [XIV] Der Unsichtbare    87 
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Das Gewissen der Worte. Essays 
 
- Vorbemerkung      95 [VII] Wortanfälle     254 
- Zur zweiten Auflage      98 [VIII] Hitler, nach Speer    259 

[IX] Konfuzius in seinen Gesprächen  288 
[I] Hermann Broch      99 [X] Tolstoi, der letzte Ahne   295 
[II] Macht und Ueberleben   113 [XI] Dr. Hachiyas Tagebuch aus Hiroshima 303 
[III] Karl Kraus, Schule des Widerstands  130 [XII] Georg Büchner    311 
[IV] Dialog mit dem grausamen Partner  142 [XIII] Das erste Buch: Die Blendung  323 
[V] Realismus und neue Wirklichkeit  159 [XIV] Der Neue Karl Kraus     335 
[VI] Der andere Prozeß.     [XV] Der Beruf des Dichters   360 

Kafkas Briefe an Felice   165       Register     373 
 

 
 
VII. Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend  (1994 (1977)) 
 
Teil 1 Rustschuk 1905-1911     Teil 4  Zürich-Scheuchzerstrasze 1916-1919 
Meine früheste Erinnerung      9 Der Schwur      165 
Familienstolz      10 Ein Zimmer voll von Geschenken   168 
'Kako la gallinica'. Wölfe und Werwölfe  13 Spionage      174 
Das Beil des Armeniers. Die Zigeuner  18 Verführung durch die Griechen. 
Geburt des Bruders     22 Schule der Menschenkenntnis   177 
Das Haus des Türken. Die beiden Groszväter 25 Der Schädel. Disput mit einem Offizier  186 
Purim. Der Komet     28 Tag- und Nachtlektüren.  
Die Zaubersprache. Das Feuer   33 Das Leben der Geschenke    190 
Kreuzottern und Buchstaben    36 Hypnose und Eifersucht. Die Schwerverletzten 198 
Der Mordanschlag     39 Die Gottfried-Keller-Feier    205 
Ein Flug auf die Reise    42 Wien in Not. Der Sklave aus Mailand  208 
 
Teil 2 Manchester 1911-1913     Teil 5 Zürich-Tiefenbrunnen 1919-1921 
Tapeten und Bücher.Spaziergang an der Mersey 49 Die guten Jungfern der Villa 'Yalta'. Dr.Wedekind 221 
Little Mary. Der Untergang der Titanic.   Phylogenie des Spinats. Junius Brutus  235 
Captain Scott      57 Unter groszen Männern    240 
Napoleon. Menschenfressende Gäste.   Fesselung des Ogers     244 
Sonntagsfreuden     64 Wie man sich verhaszt macht    249 
Der Tod des Vaters. Die letzte Version  71 Die Petition      255 
Das himmlische Jerusalem    78 Verbotsbereitschaft     264 
Deutsch am Genfersee    84 Die Mäuse-Kur     269 

Der Gezeichnete     274 
Teil 3 Wien 1913-1916     Ankunft der Tiere     276 
Das Erdbeben von Messina. Burgtheater zuhause   99 Kannitverstan. Der Kanarienvogel   283 
Der Unermüdliche     105 Der Enthusiast      289 
Ausbruch des Krieges     112 Geschichte und Schwermut    297 
Medea und Odysseus     116 Die Sammlung     302 
Reise nach Bulgarien     120 Auftritt des Hexenmeisters    305 
Die Auffindung des Bösen. Festung Wien   130 Die schwarze Spinne     309 
Alice Asriel      138 Michelangelo      314 
Die Wiese bei Neuwaldegg    144 Das verworfene Paradies    319 
Krankheit der Mutter. Der Herr Dozent  147 
Der Bart im Bodensee     153 
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VIII. Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921-1931  (1993 (1980)) 
 
Teil 1 Inflation und Ohnmacht Frankfurt 1921-24 Teil 3 Die Schule des Hörens Wien 1926-1928 
Pension Charlotte      9 Das Asyl      149 
Hoher Besuch     18 Die Friedenstaube     155 
Die Herausforderung     25 Frau Weinreb und der Henker   165 
Das Porträt     30 Backenroth      174 
Die Beichte eines Toren   34 Die Rivalen      182 
Die Ohnmacht     42 Ein roter Mormone     195 
Gilgamesch und Aristophanes  48 Die Schule des Hörens    201 
       Die Erfindung von Frauen    210 
Teil 2  Sturm und Zwang Wien 1924-1925  Der Blick auf Steinhof    217 
Leben mit dem Bruder   59 Unter Totenmasken     225 
Karl Kraus und Veza    66 Der 15. Juli      230 
Der Buddhist     74 Die Briefe im Baum     237 
Letzte Donaufahrt. Die Botschaft  81 
Redner      88 Teil 4 Das Gedränge der Namen Berlin 1928 
Enge      96 Die Brüder      251 
Das Geschenk     103 Brecht       255 
Simsons Blendung    109 Ecce Homo      261 
Frühe Ehe des Intellekts   115 Isaak Babel      268 
Patriarchen     120 Die Verwandlungen des Ludwig Hardt  275 
Der Ausbruch     131 Einladung ins Leere     280 
Die Rechtfertigung    136 Flucht       286 
 
       Teil 5 Die Frucht des Feuers Wien 1929-1931 
       Der Pavillon der Irren     295 
       Die Zähmung      302 
       Der Ernährer      310 
       Fehltritte      324 
       Kant fängt Feuer      336 
 
IX. Das Augenspiel. Lebensgeschichte 1931-1937  (1994 (1985)) 
 
Teil 1 Hochzeit     Teil 4 Grinzing 
Büchner in der Wüste       9 Himmelstrasze     201 
Auge und Atem      23 Die letzte Version     208 
Beginn eines Gegensatzes    33 Alban Berg      215 
Der Dirigent      44 Begegnung in der Liliput-Bar    220 
Trophäen      52 Der Exorzismus     224 
Straszburg 1933     56 Die Zartheit des Geistes    231 
Anna       66 Einladung bei Benedikts    236 
       "Ich suche meinesgleichen!"    243 
Teil 2 Dr. Sonne     Ein Brief von Thomas Mann    249 
Geschenk eines Zwillings    87 Ras Kassa. - Das Grölen    254 
Der 'Schwarze Stehende'    96  Die 38er Tram      259 
Schweigen im Cafe Museum   108  
Komödie in Hietzing    111 Teil 5 Die Beschwörung 
Auffindung des Guten   119 Unverhofftes Wiedersehen    267 
Sonne      127 Der spanische Bürgerkrieg    271 
Die Operngasse    144 Besprechung in der Nuszdorferstrasze  278 
       Hudba. Bauern tanzend    286 
Teil 3 Der Zufall     Tod der Mutter     296 
Musil      157 
Joyce ohne Spiegel    164 
Der Wohltäter     171 
Die Hörer     177 
Begräbnis eines Engels   187 
Hohe Instanz     192 
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X. Aufsätze / Reden / Gespräche  (2005) 
 
Aufsätze und Reden       5 Gespräche      133 
 
Upton Sinclair wird fünfzig Jahre alt (1928)    7 Űber das heutige Theater (1937)   135 
Proust – Kafka – Joyce (1948)      9 mit Theodor W. Adorno  (1962)   140 
Jenseits von Groll und Bitterkeit (1952)   49 mit Horst Bienek  (1965)    164 
Űber Fritz Wotruba (1955)     51 mit Heinz-Klaus Metzger  (1967)   174 
Zu Masse und Macht (1962)    61 mit Friedrich Witz  (1968)    190 
Dankrede für den Preis der Stadt Wien  (1966)  63 mit Hans Heinz Holz  (1969)   221 
Unsichtbarer Kristall  (1968)    67 mit Rudolf Hartung  (1971)    228 
Der Gegen-Satz zur Hochzeit  (1969)   71 mit Joachim Schickel  (1972)   241 
Tagebuch schreiben  (1972)     73 mit Rupprecht Slavko Baur  (1971)   266 
Das Chaos des Fleisches  (1973)    75 mit Walter Höllerer u.A.  (1972) 
Grazer Rede  (1975)      99        (‘Sind Tagebücher zeitgemäsz?’)  277 
Sprache und hoffnung  (1075)    91 mit Karl Diemer  (1972)    295 
Laudatio auf Georg Merkel  (1976)    95 mit Manfred Durzak  (1975)   298 
Kleine Dankrede [Zürich]  (1977   101 mit Gerald Stieg  (1979)    318 
Zur Entstehung der Komödie der Eitelkeit (1978) 106 mit Uwe Schweikert  (1983) 
Hebel und Kafka  (1980)    110        (‘Mich brennt der Tod’)   330 
Kleiner Dialog über die Plastik (1980)  113 Aus Gesprächen mit Peter Laemmle  339 
Dank in Stockholm  (1981)    115 
Nachtwort zu Rudolf Hartung    Anhang      347 
 In einem anderen Jahr  (1982)  117 
Űber Chilli Wang  (1982)    122 Editorische Notiz     349 
Vorwort zu Veza Canetti      Bibliographie      351 
 Die gelbe Strasze  (1990)   126 Alphabetisches Werkverzeichnis Bd. I-X  365 
Nachwort zu Veza Canetti     Personenregister Band X    388 
 Der Oger  (1991)    130 
 

P o s t u u m  (* de bundels over dieren, dood en schrijvers staan verspreid in Werke I-X): 
 

Űber Tiere.* Mit einem Nachwort von Brigitte Kronauer (pp. 105-115).  
 Carl Hanser Verlag, München/Wien 2002 (119 pp.). 
Űber den Tod.* Mit einem Nachwort von Thomas Macho (pp. 117-130). 
 Carl Hanser Verlag, München/Wien 2003 (135 pp.). 
Party im Blitz. Die englischen Jahre. Carl Hanser Verlag, München/Wien 2003 (247 pp.). 
 (Erinnerungen aus England  7 – Nachwort [Jeremy Adler]  211 – Zu dieser Ausgabe  229 – 

Anmerkungen  232 – Nachweis der Abbildungen  242 – Personenregister  243). 
Űber die Dichter.* Mit einem Nachwort von Peter von Matt (pp. 125-132).  
 Carl Hanser Verlag, München/Wien 2004 (136 pp.). 
Stenogramme. 100. Geburtstag Elias Canetti. Akzente, Jhrg. 52, Heft 4, August 2005 (pp. 289-372) Hanser, 

München/Wien. (Stenogramme Jahre ’30-’41; Briefe an Georges ’34, ’35, ’45). 
Aufzeichnungen für Marie-Louise. [von Motesiczky]. Aus dem Nachlasz herausgegeben und mit einem 

Nachwort von Jeremy Adler. Carl Hanser Verlag, München/Wien 2005 (119 pp.). 
 (Aufzeichnungen von Elias Canetti Für Marie-Louise, aus der zweiten September-Hälfte 1942 

[facsimile & drukversie] 5 – Nachwort  67 – Zur Datierung  115 – Zu dieser Ausgabe  116 – 
Verzeichnis der Abb. 119). 

Briefe an Georges. Veza & Elias Canetti. Herausgegeben von Karen Lauer und Kristian Wachinger. Hanser  
 München/Wien 2006 (420 pp.) Hierin 39 brieven van EC aan Georges, 1 aan Veza. 
Totenbuch. Aufzeichnungen über den Tod, 1972-1988, Akzente, Jhrg. 54, Heft 6, Dezember 2007 (pp. 481-

576) Hanser, München/Wien. 
Liebhaber ohne Adresse. Elias Canetti – Marie-Louise von Motesiczky, Briefwechsel 1942-1992. 

Herausgegeben von Ines Schlenker und Kristian Wachinger. Hanser, München 2011, 384 pp.  
Rudolf Hartung. Briefe, Autobiographisches und Fotos. Aus dem Nachlaß von Elias Canetti herausgegeben 

von Bernhard Albers. Rimbaud, Aachen 2011, 80 pp.  
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Nederlandse vertalingen van Elias Canetti’s werk  
 

Het Martyrium  
 • Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1967, (‘Grote bellettrie Serie’), 2e dr.1969, 

herz. uitg. 1977, 1981, herz.dr. 1985: 573 pp.; pocketeditie: 6e dr.1990, 7e dr. 1992, 644 pp.; 
7e dr. geb. ed. (met nawoord v. Maarten Asscher) 2008, 553 pp.; vertaling: Jacques Hamelink. 
• Trouw-Bibliotheek / Uitg. Muntinga i.s.m. Athenaeum-P & v.G, Amsterdam 2005, 511 pp. 

 

Bruiloft  
 • Polak & Van Gennep, Amsterdam 1968 (74 pp.), vertaling: A. Keizer. 

• Uitg. International Theatre & Film Books/Ro theater, Amsterdam/Rotterdam 2003 (176 pp.) 
vertaling: Tom Kleijn. Met bijdragen van Erwin Jans, Bart Hageraats, Vanessa Jane Phaff. 

 

Stemmen van Marrakesch. Kanttekeningen bij een reis   
• Athenaeum-Polak & Van Gennep (‘Kleine Bellettrie Serie’), Amsterdam 1969, (110 pp.),  
2e dr. okt. 1980 (Van Gennep, Amsterdam), vertaling: Theodor Duquesnoy. 

 3e herz. dr. 2006 (Atlas, Amsterdam/Antwerpen), met foto’s van Kurt-Michael Westermann. 
 

Het andere Proces. Kafka’s brieven aan Felice  
 • Athenaeum-Polak & Van Gennep, (‘Kleine Bellettrie Serie’), Amsterdam 1971,  

(133 pp.), 3e dr. 1989, vertaling: Theodor Duquesnoy. 
 

Toneel (Bruiloft / Komedie der ijdelheid / De getermineerden) 
• Athenaeum-Polak & Van Gennep (‘Baskerville Serie’) (geb. en pb.), 
Amsterdam 1974 (240 pp.), vertaling: Jacques Hamelink. 

 

De oorgetuige. Vijftig karakterschetsen  
• De Arbeiderspers (‘Grote ABC, nr.244’), Amsterdam 1975 (111 pp.), vertaling: Tom 
Graftdijk. 2e druk Athenaeum-Polak & Van Gennep (Querido), Amsterdam 2001 (102 pp.). 

 

Massa & Macht  
• Athenaeum-Polak & Van Gennep (‘Baskerville Serie’), Amsterdam 1976 (547 pp.),  
2e herz.dr. 1983, vertaling: Jenny Tuin; 3e dr., paperback Massa en macht, 1995 (547 pp.). 

 

Wat de mens betreft. Aantekeningen 1942-1972  
 • De Arbeiderspers (‘Privé-Domein nr. 31’), Amsterdam 1976 (355 pp.), 2e dr. 1981.  
 vertaling: Theodor Duquesnoy. 
 

De behouden tong. Geschiedenis van een jeugd [1905-1921]  
• De Arbeiderspers (‘Privé-Domein nr. 50’), Amsterdam 1978 (349 pp.), 6e dr. 1988.  
vertaling: Theodor Duquesnoy. 

 

De fakkel in het oor. Mijn levensgeschiedenis 1921-1931  
• De Arbeiderspers (‘Privé-Domein nr. 74’), Amsterdam 1982 (355 pp.), 3e dr. 1986.  
vertaling: Theodor Duquesnoy. 

 

Het geweten in woorden. Essays  
• De Arbeiderspers (‘Synopsis’), Amsterdam 1984 (304 pp.) vertaling: Theodor Duquesnoy 
-Woord vooraf / Bij de tweede druk  -Hitler, zoals Speer hem zag (1971) 
-Hermann Broch (1936)    -Confucius in zijn gesprekken (1971) 
-Macht en overleven (1962)    -Tolstoj, de laatste voorvader (1971) 
-Karl Kraus, leerschool in verzet (1965)  -Dokter Hachiya's dagboek uit Hirosjima (1971) 
-Dialoog met de wrede partner (1965)  -Georg Büchner (1972) 
-Realisme en nieuwe werkelijkheid (1965) -Mijn eerste boek: Het Martyrium (1973) 
-Het andere proces (1969)    -De nieuwe Karl Kraus (1974) 
-Woordaanvallen (1969)    -Het beroep van schrijver (1976) 
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Het ogenspel. Mijn levensgeschiedenis 1931-1937  
• De Arbeiderspers (‘Privé-Domein nr.121’), Amsterdam 1986 (337 pp.)  
vertaling: Theodor Duquesnoy. 

 

Het geheime hart van het uurwerk. Aantekeningen 1973-1985 
• De Arbeiderspers (‘Privé-Domein nr. 122’), Amsterdam 1987 (182 pp.)  
vertaling: Theodor Duquesnoy. 

 

Vliegenpijn  
• Athenaeum-Polak & Van Gennep (imprint van Querido, ‘Grote Bellettrie Serie’), Amsterdam 
1993 (108 pp.) vertaling: Theodor Duquesnoy. 

 

Het pantheon van vergeten dingen. Aantekeningen uit Hampstead 1954-1971  
 • De Arbeiderspers (‘Privé-Domein nr. 202’), Amsterdam 1995 (173 pp.) vert.: W. Hansen. 
 

Slotsom. Aantekeningen 1992-1993  
 • De Arbeiderspers (‘Privé-Domein nr. 233’), Amsterdam 1999 (110 pp.) vert.: W. Hansen. 
 

Party tijdens de blitz. De Engelse jaren 
 • De Arbeiderspers (‘Privé-Domein nr. 258’), Amsterdam 2005 (224 pp.) vert.: Elly Schippers. 
 

Canetti’s gesprek met Horst Bienek in 1965 en met Joachim Schickel in 1972 (opgenomen in  
Die gespaltene Zukunft) verscheen in resp.: 
– De eerste druk van Het Martyrium, vertaling : Jacques Hamelink. 
– Maurice Nio e.a., Het komplot van de wereld. Over theorie en illusie,  
   Uitg. Duizend & Een, Amsterdam 1986, pp. 68-91: 
   ‘Om een principe van de bezieling. Naam, mythe, metamorfose’, vertaling: Theodor Duquesnoy. 
 

In Avenue van november en december 1981 verschenen (resp. pp. 190-195 en pp. 166-171) 
voorpublicaties uit De fakkel in het oor (vertaling: Theodor Duquesnoy, illustraties: Paul Röben): 
 

– ‘Pension Charlotte’ en ‘Hoog bezoek’ (pp. 11-28). 
– ‘Mevrouw Weinreb en de beul’ en ‘Backenroth’ (pp. 172-189).  
 

In Snoecks 1983 werd op pp. 50-56 een voorpublicatie opgenomen uit Het geweten in woorden: 
 

– ‘Dr. Hachiya’s dagboek uit Hirosjima’ (vertaling: Theodor Duquesnoy). 
 

In Avenue van december 1985 werd op pp. 211-214 het slothoofdstuk gepubliceerd van Het ogenspel 
(vertaling: Theodor Duquesnoy, illustratie: Paul Röben): 
 

– ‘De dood van mijn moeder’ (pp. 322-332).   
 

Niet vertaald zijn:  Aufzeichnungen 1973-1984 (1999)  
   Aufzeichnungen für Marie-Louise (2005; [1942]) 
   Briefe an Georges (2006)  
   Stenogramme (2005) 
   Totenbuch (2007) 
   Werke X (2005) [Aufsätze, Reden, Gespräche]  
 

Nederlandstalige boeken over Canetti 
 

• Sven Hanuschek, Elias Canetti. De biografie. De arbeiderspers (‘Open Domein nr. 45’),  
  Amsterdam/Antwerpen 2008, 682 pp.; vertaling Elly Schipper en Gerrit Bussink. 
 

• Walter Weyns, Het geval Canetti. Acco, Leuven/Voorburg 2008, 207 pp. 
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Secundaire CANETTI-bibliografie  
 

Monografieën (boekpublicaties, tijdschriftspecials, dissertaties)  
 
-Agard, Olivier, Elias Canetti. L’explorateur de la mémoire. Belin, Paris 2003, 240 pp 

-Akzente, Zeitschrift für Literatur, Hanser, München, hrsg. von Michael Krüger, Heft 3, juni 1995, met 
‘Unveröffentlichte Aufzeichnungen’ van Canetti (pp. 193-212), en enkele artikelen over Canetti (pp. 
213-254). 

-Altvater, Christiane, Die moralische Quadratur des Zirkels. Zur Problematik der Macht in Elias Canettis 
Aphorismensammlung “Die Provinz des Menschen”, Peter Lang, Frankfurt am Main etc. 1990 (325 pp.) 
(Europäische Hochschulschriften, Reihe I, Serie I, Bd. 1183). 

-Angelova, Penka & Emilia Staitscheva (Hrsg.), Autobiographie zwischen Fiktion und Wirklichkeit, 
(Internationales Canetti Symposium Russe, Oktober 1992) Bd. 1 ‘Schriftenreihe der Elias Canetti 
Gesellschaft’ (Das Buch erscheint mit der Unterstützung von ‘Zentrum für Künste “Soros”, Sofia’) 
Röhrig Universitätsverlag, St. Ingbert 1997 (314 pp.; 23 artikelen).  

-Angelova, Penka (Hrsg.), Die Massen und die Geschichte, (Internationales Canetti Symposium Russe, 
Oktober 1995) Bd. 2 ‘Schriftenreihe der Elias Canetti Gesellschaft’ (Das Buch erscheint mit der 
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Canetti-filmpjes via youtube en andere internet-adressen & info 
 
Elias Canetti – Das Porträt, van WDR uit 1968, ± 45 min.; quelle: BR-alpha am 1.06.2009 frankenchristdk 
 

http://www.youtube.com/watch?v=ZNrRm8-Pn28&NR=1 Das Porträt 1/5, 9.56 min. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=59o4qiQ1Ad4&NR=1  Das Porträt 2/5, 9.55 min. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=2jdLhejAYlA&feature=related  Das Porträt 3/5, 10 min. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hGG2938Od9s&feature=related Das Porträt 4/5, 9.57 min. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=kD_ZsxdaHG8&feature=related  Das Porträt 5/5, 5.36 min.  
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- Linkliste der Österreichischen Gesellschaft für Literatur  www.ogl.at 
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http://www.google.nl/images?hl=nl&source=imghp&biw=1680&bih=846&q=elias+canetti&btnG 
= Afbeeldingen+zoeken&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 
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Institutionen, Kurzbiographien, Spezialthemen, Rundfunk- und Zeitungstexte, Rezensionen Canetti: 
- http://www.ub.fu-berlin.de/service_neu/internetquellen/fachinformation/germanistik/autoren/autorc/  
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Aan de Japanse lezer  
 
 

Massa en Macht, waarvan de Japanse vertaling nu uitgekomen is, is het boek dat ik als mijn levenswerk in 
de letterlijke zin van het woord beschouw. Ik heb vijfendertig jaar van mijn leven besteed aan dit werk. 
Derhalve zie ik het als mijn plicht om de Japanse lezer van te voren op de hoogte te brengen van de 
ontstaans-geschiedenis van dit boek. 

Ik heb mijn jeugd doorgebracht in verschillende Europese landen en ben in Engeland, 
Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland op school geweest. De eerste twee jaar van mijn opleiding bracht ik 
door in Engeland. Hier leerde ik lezen en al snel las ik het ene na het andere Engelse boek met veel 
plezier. Op mijn achtste ging ik naar Oostenrijk en leerde Duits om een school in Wenen te kunnen 
volgen. Naast de Engelse werken vulden Duitstalige werken mijn boekenplanken. In 1914, een jaar na 
mijn aankomst in Wenen, brak de Eerste Wereldoorlog uit. Engeland en Oostenrijk werden vijandige 
staten. In de straten van Wenen verschenen massa’s van mensen die bezeten waren van de oorlog en in 
koor “Dood aan het Engelse volk” riepen.  Ik zag dergelijke taferelen altijd van nabij, maar ik kon het 
hoe dan ook niet bevatten. Het lag ook niet voor de hand dat mijn opvattingen opeens zouden 
veranderen. Ik was begonnen me te hechten aan een nieuwe taal en een nieuw land maar ik kon mijn 
herinneringen aan het oude land niet uitvegen. Op dat moment bestonden deze beide landen tegelijkertijd 
in mij. In de twee, drie jaar na de uitbraak van de oorlog werd op school in Wenen elke gelegenheid benut 
om  haat-gevoelens ten opzichte van de vijand aan te wakkeren. Deze openlijke vijandige verhouding 
tussen de twee naties die mij beide een dierbare taal hadden geschonken kon niet anders dan de eerste 
van pijn vervulde breuk in mijn leven teweeg brengen.  

In 1916,  toen de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid woedde, stuurde mijn familie mij naar 
Zwitserland, daar zij bang waren voor de invloed die een dergelijke breuk op een jongenshart kon 
hebben. Zwitserland was neutraal. In dit land nam een ieder een houding van complete desinteresse in de 
oorlog aan. Op de neutrale school die ik bezocht bekwaamde ik mij verder in de mij dierbare Engelse en 
Duitse taal en begon bovendien de Franse taal te leren zonder dat er ook maar sprake was van kritiek 
vanuit mijn omgeving. Het gebeurde ook niet dat ik aangezet werd om iemand te haten. Ik kon mij aan 
mijn studie wijden zonder ook maar door iemand gehinderd te worden. Derhalve heb ik in deze tijd veel 
kennis opgedaan. Dit land was als een paradijs voor mij. De vijf rijke jaren die ik in dit land doorbracht 
vormden de basis voor mijn latere geestelijke leven. Vervolgens ging ik naar een Duitse school. Op 
zestienjarige leeftijd verhuisde ik van Zürich naar Frankfurt. Duitsland had de oorlog en zijn leger 
verloren. Ik kwam in Duitsland op het hoogtepunt van de periode van hoge inflatie, toen het land kolkte 
van onrust en agitatie. De Duitse mark was gekelderd tot een miljardste van de vroegere waarde. Het 
contrast tussen het vredige leven in Zwitserland en de hongersnood en armoede alhier was schokkend.  
De tegenstellingen tussen de nationalisten, die de bittere ervaring van de oorlogsnederlaag en het verlies 
van een eigen leger niet konden vergeten, en de socialisten die een geheel nieuw Duitsland voor ogen 
hadden, waren dermate dat de situatie op springen stond. Na de moordaanslag door nationalisten op de 
Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Rathenau was ik ooggetuige van de eerste massademonstratie 
van arbeiders, die georganiseerd was als protest tegen deze aanslag. Ik vond dat deze massa compleet 
verschillend was van de massa’s die ik eerder aanschouwd had. Ik verbaasde mij dat ik deze massa met 
mijn eigen lichaam voelde, dat ik mijzelf voelde als een onderdeel van deze massa. Tot dan had ik massa’s 
als een bedreiging gevoeld, alsof ze het op mij gemunt hadden. Maar op dat moment gebeurde precies het 
tegenovergestelde en had ik het gevoel dat ik door een onweerstaanbare kracht in de massa gezogen werd 
en zelf een lid van die massa werd. Toen de demonstratie ten einde kwam, de massa zich verspreidde en 
een ieder zich wederom huiswaarts begaf, kreeg ik een gevoel alsof ik afdaalde naar een miserabeler 
bestaan dan voorheen, alsof ik iets waardevols verloren had.  

Vanaf dit moment was het beeld van de massa in mijn geheugen gegrift. Ik had het voorgevoel 
dat het niet anders kon zijn dan dat een massa bestond die allerlei verschillende gedaantes had en nam mij 
voor om het verschijnsel ‘massa’ zoveel mogelijk te observeren. Het gebeurde regelmatig dat ik de massa 
met mijn eigen lichaam hevig beleefde, maar desalniettemin restte er in mij altijd een gedeelte dat zich niet 
gemakkelijk kon assimileren en dat mij de vraag stelde wat een massa nu eigenlijk is, hoe een massa tot 
stand komt, en waaruit een massa bestaat. 

In 1924 ging ik studeren aan de universiteit van Wenen. Ik had mij voorgenomen dichter en 
filosoof te worden en bracht derhalve de avonden door met schrijven. De eerste keer dat op een dag, op 
straat, bij mij de gedachte opkwam om de massa te gaan bestuderen, was niet lang nadat ik twintig 
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geworden was. Het was als een ingeving. Op dat moment besloot ik mijn leven te wijden aan de studie 
van de massa. Ik raakte geheel geobsedeerd door deze gedachte en er was niets dat mij er van kon 
afbrengen. De inmenging van allen die iets anders van mij verwachtten behendig ontwijkend, zette ik 
standvastig door. De externe ervaring die van het grootste belang was voor de voortgang van mijn 
onderzoek was op 15 juli 1927, de dag dat het Paleis van Justitie in Wenen in vlammen opging.  

Ik was me ervan bewust dat een lang en veeleisend onderzoek beslist noodzakelijk was. Ik wilde 
alle soorten van massa die er ooit geweest waren omvatten en bestuderen. Met andere woorden: politieke 
massa’s en religieuze massa’s, huidige massa’s en historische massa’s, kortom de massa’s die voorkomen 
in alle culturen – van de primitieve cultuur tot en met de hoogst ontwikkelde culturen van Oost en West. 
Terwijl ik begon materiaal te verzamelen uit zeer veel wetenschappelijke gebieden, observeerde ik zowel 
thuis als op reis allerlei verschijnselen zonder mezelf een moment rust te gunnen. Na twee, drie jaar 
begreep ik dat hoe lang ik ook zou volharden in mijn studie van de massa, ik stellig slechts onvolledige 
resultaten zou verkrijgen. Mijn onderzoek moest aangevuld worden met een veelomvattende en grondige 
studie van macht. Massa en macht zijn dermate nauw aan elkaar gerelateerd, dat als een van beide 
ontbreekt men de ander niet kan begrijpen. Het was onvermijdelijk dat met de uitbreiding van mijn 
onderzoek de tijd die ik er in moest steken navenant sterk toenam.     Het was echter niet zo dat dit werk 
gedurende mijn verblijf in Wenen – tot 1938 – het enige onderdeel van mijn leven vormde. Ik was er 
trots op tegelijkertijd het leven van een dichter te leiden. Als dichter verzonk ik herhaaldelijk in weidse 
gedachten en als ik niet oppaste verloor ik, betoverd door de duizelingwekkend snel veranderende fictieve 
wereld, de wereld van de realiteit geheel uit het oog – soms enkele weken, soms enkele maanden en soms 
zelfs een heel jaar. De intocht van Hitler in Wenen in 1938 maakte een eind aan deze situatie. Het was 
een ieder op dat moment duidelijk dat het uitbreken van oorlog, sterker nog, van een oorlog die 
gevaarlijker zou zijn dan de wereld tot dan toe had gekend, niet lang meer op zich zou laten wachten. 
Derhalve werden de zaken waarmee wij ons dienden bezig te houden van een veel kritiekere aard. Ik 
poogde zolang als mogelijk in Wenen te blijven, met als doel om het nazisme te bestuderen zoals het zich 
voor mijn ogen afspeelde. Tot eind november 1938 was ik in Wenen. Wat ik daar met mijn eigen ogen 
verifieerde was voor mijn onderzoek van zeer grote waarde. Het werd mij als jood echter onmogelijk om 
nog langer te blijven en ik vertrok naar Engeland, waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds woon. 

De twintig jaar sinds mijn verhuizing naar Engeland heb ik zo goed als geheel gewijd aan de 
studie van massa en macht. De situatie in de wereld legde alle denkende mensen een van kommer en kwel 
vervulde verantwoordelijkheid op. Met de jaren leek de oplossing van deze taak steeds urgenter te 
worden. Ik heb vele malen opnieuw, dat wil zeggen vanuit een ander gezichtspunt, geprobeerd de zaak te 
herbezien. Ik had geen enkel model dat mij van pas kwam bij de opzet van mijn boek; iets dergelijks 
bestond zelfs in het geheel niet. Op alle mogelijke manieren heb ik gepoogd de twee fenomenen massa en 
macht te benaderen. Dit is geen verspilde moeite gebleken. Werkzaamheden die ik op een bepaald 
moment genoodzaakt had gezien te beëindigden bleken zonder uitzondering in een later stadium, op een 
volkomen onverwacht moment, wederom van nut voor mijn onderzoek. Ik ben tot velerlei inzichten 
gekomen en deze inzichten waren meer dan slechts voorgevoelens. De bewijzen voor deze inzichten 
waren namelijk overal zichtbaar en zij waren tevens tastbaar duidelijk. In de loop der tijd heeft zich een 
overstelpende hoeveelheid materiaal opgestapeld. In de definitieve versie van mijn boek heb ik hier echter 
slechts een zeer klein gedeelte van gebruikt. Daar ik overtuigd ben van de geldigheid van de nieuwe 
kennis die het doel vormt van mijn onderzoek, moesten helderheid en leesbaarheid mijn eerste motto 
zijn. 

Ook na het schrijven van dit boek is er niets dat erop wijst dat de crisissituatie die de mensheid 
confronteert afneemt. Mocht dit werk kritisch opgenomen worden door de denkende mensen van Japan, 
dan zal dat van grote betekenis zijn voor schrijver dezes, die zijn denken op dit gebied zal blijven 
verdiepen.   
 
Elias Canetti          

 (MuM = Gunshû to kenryoku, vertaler: Iwata Kôichi 
(uit het Japans vertaald door Dick Stegewerns)              Orion Press, 1e dr. 1971, 11e dr. 1996, p.  I-VI) 
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   (55-61)  
 Hanuschek, Sven  • Aus den amerikanischen Sümpfen. Über eine gemeinsame Wurzel bei  

   Canetti und Brecht (62-73)  
 Benedikt, Michael • Ungeteilte Gewalt im Empire?  (74-84)  
 Ley, Michael  • Religion und Gewalt im 20. Jahrhundert  (85-89)  
 Burger, Hannelore • Die Ausbürgerung der reichsdeutschen Juden und der Befehl zur  

   “Endlösung”. Anmerkungen zu einem Historikerstreit  (90-99)  
 Kletzer, Christoph • Daniel Paul Schreber. Passion und Tröstungen der Macht  (100-110)  
 
16 Die Verwandlung oder die Art sich der Macht zu entziehen 
2004 Schuh, Franz  • Verwandlungsspezialisten. Zur Anthropologie des Schauspielers  (9-23)  
 Fian, Antonio  • Weiterverwandlung, ein Instrument des Machterhalts  (24-32)  
 Krippendorff, Ekkehart • Shakespeares Komödien als Entwürfe einer Welt ohne Macht  (33-49)  
 Paul-Horn, Ina  • Sprache und Verwandlung. Meditationen über einen Satz von Elias  

   Canetti  (50-56)  
 Stepina, Clemens K.  • Die protoreligiöse Verwandlung des Kapitalismus in einen  

   Kommunismus. Marginalien zur Eschatologie bei Engels und Marx   
   (57-66)  

 Arlt, Herbert  • Von der Unsterblichkeit  (67-70)  
 Gnüg, Hiltrud  • Canettis Entwertungsmetapher in Masse und Macht und die literarischen  

   Dystopien  (71-82)  
 Durusoy, Gertrude • Die Befristeten und als Gegenpol Canettis Vorstellungen einer Welt ohne  

   den Stachel des Befehls  (83-96)  
 Zogmayer, Karin  • Paradies und Verwandlung  (97-106)  
 Winter, Leon de  • Dichtung als Aufstand gegen Macht und Tod  (107-115)  
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17 Krieg. Die unentrinnbare Doppelmasse 
2005 Macho, Thomas  • Verwirrte Doppelmassen? Die neuen Kriege im Licht von Masse und  

   Macht  (9-16) 
 Creveld, Martin van • Krieg als Macht  (17-23)  
 Redissi, Hamadi  • Islam und Gewalt: von den Grenzen der Rationalität  (24-33)  
 Pfeisinger, Gerhard • Die Utopie totaler Ordnung. Militärische Disziplin und Erziehung  (34-44)  
 Kleemeier, Ulrike • Das Denken des Krieges. Überlegungen zu Clausewitz  (45-58)  
 Giebeler, Cornelia • Beziehung und Macht. Geschlechterkonstruktionen im Krieg  (59-69)  
 Koch, Wolfgang  • Die Kreativität der Gewalt und ihr ästhetisches Reflexivum  (70-80)  
 Koppe, Karlheinz • Frieden – Illusion oder Realität? Eine Zeitreise durch die Geschichte des  

   Friedens  (81-93)  
 Unterseher, Lutz  • Streitkräfte für Europa: Diskurs zwischen Pest und Cholera  (94-101)  
 Ley, Michael  • Terror und Heil. Der Islamismus als politische Religion  (102-106)  
 Kogler, Robert T.A. • Krieg ja, Demokratie nein. Aussenpolitik und ihre Resistenz gegenüber  
       demokratischer Kontrolle  (107-114)   
 
18 Elias Canetti. Chronist der Massen, Enthüller der Macht 
2006 Fian, Antonio  • Erlösungskünstler  (9-17)  
 Liessmann, Konrad Paul • Die Antiquiertheit der Massen  (18-26)  
 Hanuschek, Sven  • “Jetzt ist der Tod wirklich allmächtig, jetzt ist er wahrhaft Gott”.  

   Hiroshima im Denken Elias Canettis  (27-36)  
 Piel, Edgar  • Angefüllt mit Stimmen – Elias Canetti  (37-43)  
 Pattillo-Hess, John D.  • Thanatos und Eros. Ein Versuch zwischen Canettis Hochzeit und Platos  

   Gastmahl  (44-54)  
 Gnüg, Hiltrud  • Zeitgeschichte als groteske Komödie. Elias Canettis Komödie der Eitelkeit   

   (55-64)  
 Müller-Funk, Wolfgang • Die Befristeten – ein Lehrstück über Macht und Tod  (65-75)  
 Angelova, Penka  • Elias Canetti als Biograph der Massen und der Macht  (76-82)  
 Burger, Hannelore • Staatenlos. Die Verrätselung einer Biographie  (83-96)  
 Pfabigan, Alfred  • ‘Ohrenzeuge’ und ‘Stimmenimitator’. Ein notgedrungen spekulativer  

   Versuch, die ‘Beziehungskiste’ zwischen Elias Canetti und Thomas  
   Bernhard zu kommentieren  (97-110)  

 Zogmayer, Karin  • Canettis Schule des Hörens: Karl Kraus  (111-116)  
 
19 Islam. Dialog und Kontroverse 
2007 Zaidan, Amir  • Der Islam – gewalttätig oder friedensstiftend?  (9-14)  
 Redissi, Hamadi  • Islam und Sharia. Die Deklaration der Menschenrechte im Islam  (15-26)  
 Trimondi, Victor  • Apokalyptischer Terrorismus und islamistische Weltrevolution  (27-39)  
 Fragner, Bert G.   • Islam und Revolution – ein Widerspruch? Einiges zur Vorgeschichte der  
       Islamischen Revolution im Iran (1978/79)  (40-46)  
 Röhrich, Wilfried • Isreal und der Iran im Spannungsfeld der Weltpolitik  (47-54)  
 Unterseher, Lutz  • Hisbollah oder die Strafe Gottes  (55-62)  
 Elshahed, Elsayed  • Interkulturalität zwischen Konzeption und Realisation. Eine historisch- 
       kritische Betrachtung (63-72)  

 Ende, Werner  • Zwischen Annäherung und Konflikt: Schiiten und Sunniten in Geschichte  
   und Gegenwart (73-84)  

 Sensenig-Dabbous, Eug. • Glauben und Politik – die Rolle der Abrahamischen Religionen in   
   Mitteleuropa und im Mittelmeerraum  (85-97)  

 Gärtner, Heinz  • Der Irakkrieg und die Transformation der US-Streitkräfte  (98-116) 
 Trimondi, Victoria • Politik und Krieg im Bann der Apokalypse. Eine neue Qualität des  
       christlichen Fundamentalismus  (117-132)  
 Wessely, Christian • Gibt es einen “gerechten Krieg”? Ein katholischer Blick auf Apokalyptik,  
       Eschatologie und Tradition der Kirche  (133-145)     
 
20 Die Juden. Eine unbekannte Nation            
2008 Gelber, Mark H.  • Das Judentum und die Nationen in Masse und Macht  
 Grill, Tobias  • Wem gehört das Heilige Land? 
 Schindel, Robert  • Sand und Urnen  
 Vertlib, Vladimir  • Verfolgung. Anpassung. Emigration. 
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 Rabinovici, Doron • ‘auch hitler war ein österreicher/nicht nur christus’ 
 Eisenberg, Paul Charim • Gab es im alten Ägypten schon Antisemitismus? 
 Stern, Frank  • Bilder des Jüdischen im Film vor und nach der Shoah  
 Schreiner, Stefan  • Das Erbe der Sefardim  
 Grözinger, Karl E. • Kabbala und Hasidismus – vielfältiges und widersprüchliches Symbol  

   des Judentums  
 Liss, Hanna  • Die subversive Kraft der Auslegung  
 Reichman, Ronen • Der Talmud und sein intellektuelles Erbe  
 
21 Die Globalisierung. Die ‘hysterische’ Vermehrungsmeute?  (6-9 nov. 2008) lezingen: 
 Gasche, Urs P.  - Das globalisierte Wachstum – eine Ideologie ohne Zukunft 
 Novy, Andreas  - Globalisierung als Elitenprojekt und die Angst von der Masse 
 Pattillo-Hess, John D. - Die allzumenschliche globale Vermehrungsmeute  
 Borchardt, Ulrike  - Űber den Zusammenhang von Globalisierung, Migration und Sicherheit  

   am Beispiel des EU-Grenzregimes 
 Kaiser, Konstantin - Die Vernichtung der Gegenwart durch die Raserei der Sorge  
 Zurawski, Nils  - Űberwachung – Begleiterscheinung oder Notwendigkeit von Prozessen  

   der Globalisierung? 
 Schicho, Walter  - Afrika und die Weltgesellschaft. Die andere Erfahrung der Globalisierung  
 Parnreiter, Christof - Global Cities in Lateinamerika. Brückenköpfe für ungleiche kapitalistische  
       Entwicklung? 
 Neelsen, John P.  - Geopolitischer Wandel und die Rolle Indiens 
 Brehm, Stefan  - Chinas Globalisierungsstrategie. Zwischen staatlich verordneter Harmonie  

   und neo-liberaler Gleichgewichtsästhetik  
 Unterseher, Lutz  - Globalisierung als kriegstreibender Faktor: Eine Kritik 
 Noetzel, Thomas  - Bilder des Menschen im Globalisierungsprozess 
 Pfabigan, Alfred  - Globalisierung im Zivilizationsprozess. Massen in der ‘flachen Welt’ 
 Felber, Christian  - Die Vermehrungsmeute des globalen Kapitals und wie sich die Beute  

   wehren kann  
 
22 Frauen und Männer. Die fiktieve Doppelmasse  (29-10/1-11-2009) lezingen: 
 Mailath-Pokorny  - Eröffnung 
 Milborn, Corinna  - Macht über Körper. Frauenhandel als Symptom globaler  

   Machtungleichgewichte   
Knapp, Gudrun-Axeli - Kurskorrekturen. Feministische Theorie in Bewegung  

 Zogmayer, Karin  - Entflammter, Zauberer, Monster. Elias Canetti und die Frauen  
 Kuhnau, Petra  - Die Doppelmasse ‘Männer und Frauen’ und die Macht der Geschlechter.  
       Canettis geschlechtsspezifische Konstruktionen von Masse und Macht
 Holzleithner, Elisabeth - Zwischen Gleichheit, Differenz und Diskriminierung: Geschlechterfragen  

   im Rechtsdiskurs 
 Döge, Peter  - Trägheit und Dynamik. Männer und Männlichkeiten zu Beginn des 21. 

   Jahrhunderts  
 Tsai, Huey Ming  - Chi Gong für Frauen und Männer (workshop)  
 Gnüg, Hiltrud  - Eros und Emanzipation in der zeitgenössischen Lyrik  
 Ebeling, Kirsten-Smilla - Die Un/Natur der Geschlechter 
 Freudenschuß, Ina - Liebe ohne Geiz. Emanzipation in alternativen Beziehungsformen am  

   Beispiel der Polyamory  
 Braidt, Andrea B.  - Sex-Positivismus, Postpornographie, Kontra-Sexualität. Feministische  

   Konzepte von Sexualität seit 1980  
 Dirnbacher, Hanja - Selbstverteidigung für Frauen (workshop)  
 Giebeler, Cornelia - Identitätspolitiken transkultureller Feminismen im Spiegel indigener  
       Geschlechterkonstruktionen in den Amerikas  
 Strunk, Guido  - Eine Frau muss ein Mann sein, um Karriere zu machen  
 Brandstaller, Trautl - Frauen-Macht-Demokratie  
 Schuh, Franz  - ‘Wir Männer wissen nix, das aber besser…’. Űber die  

   Geschlechterdifferenz als Abteilung im Doppelmassenwahn  
 
 
 
 



 

Bijlagen 330

23 Fremdenhass & Heimatliebe. Die populistische Doppelmasse (2-12/4-12-2010) lezingen:  
 Vassilakou, Maria - Eröffnung  
 Scheffer, Paul  - Masse und Mobilität: Immigration in einer offenen Gesellschaft  
 Fian, Antonio  - Die Kronenzeitung: das österreichische Massensymbol  
 Adunka, Evelyn  - Heimatliebe und Exil  
 Lichtmann, Tamás - Die populistische Doppelmasse und die ‘postmoderne’ Macht. 
       Ungarn zwischen Nationalismus und Rassismus  

Schwarz, Karl-Peter - Das europäische Identitäts-Dilemma. Űber Selbstvergewisserungen  
      Fremdzuschreibung und ihre politischen Folgen   

 Klaric, Karin  - Die Befristeten. Űber die Lage der Emigranten und Asylwerber in  
   Ősterreich  

 Marti, Urs  - Die Konstruktion einer Bedrohung. Freund – Feind – Dissoziationen in der  
       Demokratie  

Jaecker, Tobias  - Von Strippenziehern und Blutsaugern: Antisemitismus und  
   Antiamerikanismus als Welterklärungsmuster 

 Gärtner, Reinhold - Xenophobie in Ősterreich: politische Normalität? 
 Lenczowski, Katarina - ‘Sie sind geborene Europäer’ – Problematische Repräsentationsmuster in  

   Günter Grass’ ‘Reden zugunsten des Volkes der Sinti und Roma’  
 Ebermann, Erwin  - Die Zeit spielt keine Rolle – zur relativen Starrheit der Bilder von  

   AfrikanerInnen in der österreichischen Gesellschaft  
 Stautner, Stefan  - Konstruktion von multikulturellen Massen  

Spurk, Jan  - Fremdenhass oder Heimatliebe oder die Lust, den Spiegel zu zertrümmern  
Hafez, Farid  - Islamophobie in Ősterreich  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samenvatting   
 

De mens is het verwandlungsdier. Elias Canetti over verwandlung, massa en meer   
 

            ‘Misschien zijn alle gedachten tot op heden gedacht rondom een enkele  
             die er nog op wacht om gedacht te worden’. (Canetti, Mens, p. 181 (1953))* 

 

Elias Canetti (*Roestsjoek 1905; Brits staatsburger sinds 1952; † Zürich 1994) is in Bulgarije 
geboren in een Joods-Sefardisch handelsgeslacht als oudste zoon van Jacques Canetti (1882-
1912) en Mathilde Arditti (1885-1937).  
Hij wordt in beperkte kring bekend door zijn roman Die Blendung (1935) en de essayistische 
studie Masse und Macht (1960). Grote(re) bekendheid verwerft hij met name met het eerste deel, 
Die gerettete Zunge (1977) van zijn autobiografische trilogie. De drie toneelstukken die hij schrijft 
krijgen pas lang na hun ontstaan erkenning. Verder publiceert hij een bundel essays, een 
reisnotitie, karakterschetsen, en ruim zesduizend Aufzeichnungen, verdeeld over diverse bundels.  
Canetti’s ambitie is groots, wat onder meer blijkt als hij in 1956 in een brief schrijft over het 
werk dat hij onderhanden heeft, dat streng en kostelijk is, dat zijn hele leven bevat en dat de 
mensen over eeuwen nog zullen doorvorsen. Grote twijfels en angsten overvallen hem evenzeer 
met eenzelfde intensiteit.  
In 1981 ontvangt Canetti de Nobelprijs Literatuur nadat hem in voorgaande jaren al diverse 
(literaire) onderscheidingen ten deel zijn gevallen. Zijn Werke in tien delen zijn in de jaren 1992-
2005 uitgebracht, ruim vierduizend pagina’s. Daarna verschijnen postuum nog drie uitgaven met 
aantekeningen, drie brievenboeken, een autobiografisch verslag van zijn Engelse jaren en een 
grote biografie over zijn leven. In het archief in Zürich waar zijn literaire nalatenschap is 
ondergebracht liggen nog veel ongepubliceerde teksten. Pas in 2024 zal alle bewaarde materiaal, 
waaronder brieven en dagboeken, vrij toegankelijk zijn. 
 

Deze Canetti-studie is een literatuurstudie waarin leven en werk worden bekeken en enkele 
thema’s centraal staan: massa, verwandlung, Chinese teksten en filosofie. Deze onderwerpen 
worden historisch-filosofisch benaderd, waarbij niet in de eerste plaats literaire teksten van of 
over Canetti naast elkaar worden gelegd, onderzocht, vergeleken en geïnterpreteerd, conform de 
gebruikelijke werkwijze. Maar eerder, conform Canetti’s werkwijze, is gekeken wat er met die 
teksten te doen is en hoe ze ons verder kunnen brengen, extra inzichten kunnen verschaffen in 
de vele facetten van het sociale leven. Canetti als bron maar meer nog als richtingwijzer; eerder 
applicatie dan interpretatie.  
 

Canetti opent zijn retrospectief deterministisch getinte autobiografie met de beschrijving van de  
eerste gelukkige levensjaren in het Bulgaarse Donaustadje Roestsjoek. Om onder de druk van 
grootvader Canetti uit te komen verhuizen zijn ouders met hun drie zonen in 1911 naar 
Manchester. Daar overlijdt zijn vader volkomen onverwacht als Elias net zeven jaar oud is; het 
zal zijn leven en denken blijvend tekenen. Zijn moeder, die nu een zeer stempelende rol in de 
opvoeding krijgt, verhuist met haar kinderen via Genève naar Wenen en daarna naar Zürich. In 
die stad heeft Elias het té goed en zijn moeder stuurt hem, om het echte leven te leren, naar de 
stad waar de inflatie hard toeslaat: Frankfurt – waar hij de middelbare school afmaakt. In 1924 
gaat hij in Wenen studeren en promoveert aldaar op een chemisch onderwerp. Eind jaren dertig 
vlucht hij via Parijs naar Londen, waar zijn vrouw Veza zich bij hem voegt. Hij blijft in 
Engeland wonen – en consequent Duits schrijven – met later nog een even eenvoudige woning 
in Zürich. Als zijn tweede vrouw Hera in 1988 overlijdt, zegt hij zijn Londense woning op en 
blijft met zijn dochter Johanna (*1972) in Zürich wonen, alwaar hij in 1994 uiteindelijk op 
Fluntern als ereburger is begraven.  
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Canetti’s werk staat voor enkele centrale thema’s als massa, macht, dood en verwandlung, maar 
ook voor mythen, wetenschap en godsdienst, humanisme en respect voor dieren. Al die 
onderwerpen – en nog veel meer – worden door hem aftastend benaderd, overwogen en 
beoordeeld – of juist niet, en een oordeel wordt opgeschort. Het is vaak hardop denken met een 
morele ondertoon; intellectualistisch zoeken. Dit geldt met name voor de Aantekeningen, 
aanvankelijk begeleidende teksten met ventielfunctie voor het denkproces over Massa & Macht.  
Het verschijnsel massa is hier na het openingshoofdstuk over leven en werk van Canetti 
benaderd in drie hoofdstukken. Het eerste behandelt wat er vanaf de Oudheid over werd 
gedacht, dus hoe de klassieken erover dachten, het tweede hoe Marx, Engels, Lenin, Stalin en 
Mao over de massa dachten, en het derde hoe de wetenschappelijke discipline van 
massaonderzoek zich ontwikkelde van eind negentiende eeuw tot 1960, toen M&M verscheen, 
waarbij een overzicht is opgenomen van een honderdtal geleerden die zich in deze periode in 
het verschijnsel massa verdiepten. Er wordt hier ook naar overeenkomsten of invloeden 
gezocht. Canetti pretendeert het onderwerp massa (en macht) anders aan te pakken dan zijn 
voorgangers – waarin hij, ontevreden over hun resultaten, geen voorgangers vermag te zien. Hij 
wil de onderwerpen van voren af aan zelfstandig analyseren en doordenken, terwijl hij zich 
tegelijk aanhoudend verdiept in de erflaters van de westerse culturen en de grondleggers van de 
oosterse culturen. Diep geworteld in cultuur, historie en sociale structuren als hij is, probeert hij 
originele invalshoeken te vinden: neutraler, meer biologisch, dierlijker, minder wetmatig, sterk 
inductief; overwegingen over de omslag van de aangeboren oeroude aanrakingsvrees van de 
mens, over de massa ín het individu en over de massa als schuilplaats voor het bevel. Inzichten 
die veelal niet zichtbaar door andermans interpretaties van dat verleden zijn gekleurd terwijl dat 
verleden tegelijk de voedingsbodem van zijn denken is. Een intellectueel gevecht waarin 
Nietzsche hem is  voorgegaan, zij het dat die alle waarden van de westelijke christelijke cultuur 
op zijn kop wilde zetten en zover gaat Canetti niet, al stelt hij vaak dezelfde vragen over en 
twijfelt hij aan dezelfde fundamenten van de samenleving. Daarnaast is er het centrale thema 
van de eeuwige strijd tegen de dood – die hier slechts zijdelings ter sprake kwam – welke 
Canetti’s werk en overtuigingen kleurt (de dood houdt het machtssysteem in stand) terwijl 
Nietzsche de dood als een logisch verschijnsel, een banaliteit accepteert. Hem ging het tenslotte 
om het leven dat dionysisch gevierd moet worden en iets vieren heeft in Canetti’s apollinisch 
werk geen prioriteit – het leven zelf wel.  
De massa’s waarom het hier in de eerste hoofdstukken gaat blijken vele uitingen te kennen, 
voortvloeiend uit de historische omstandigheden. Het leek echter voor het schaarse aantal 
denkers dat zich ermee bezighield vaak een eenduidig begrip, dat dan ook nog meestentijds 
veroordeeld werd. Canetti’s beeld is dat van vele vormen van massa’s, die helemaal niet 
veroordeeld behoren te worden, alleen al omdat ze een objectief historisch gegeven zijn. En een 
motor in en van de geschiedenis, waarmee hij dicht in de buurt van Marx’ overtuigingen komt.   
Een algemeen geaccepteerd keerpunt van opvattingen over de rol, functie en samenstelling van 
de massa ligt zo rond 1800, na de Franse Revolutie. Daarmee gaat een nieuwe tijd in met andere, 
meer zelfbewuste massa’s; inderdaad een massatijd. Evenals voor andere onderzoekers, historici, 
is dit voor Canetti een uitgangspunt, ook al haalt hij zijn massa-voorbeelden in M&M uit alle 
tijden en culturen.  
Met name de opvattingen van Karl Marx zijn hier nader bekeken. Niet alleen omdat Canetti 
meermaals is gevraagd waarom hij Marx nergens noemt, maar vooral ook vanwege de 
historische rol die Marx aan de massa toeschrijft (maar nauwelijks verder uitwerkt). Als een van 
de eersten in de geschiedenis erkent hij het wezenlijk belang en de kracht van de massa, ook al 
heeft die in zijn theorieën en concepten vaak de vorm van een klasse. Dat Canetti, al dan niet op 
eigen denkkracht, dicht tegen Marx’ opvattingen aanschuurt, is niet verwonderlijk, gezien het 
historisch belang dat ook hij aan de massa hecht.  
In de eeuwen voor Marx waren er ook wel enkele denkers die niet geheel afwijzend tegenover 
de massa stonden, maar dat waren uitzonderingen. Aan het einde van de negentiende eeuw 
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ontstonden de eerste wetenschappelijk georiënteerde massastudies. Hier zijn met name drie 
representanten opgenomen die zowel landen als stromingen vertegenwoordigen: de Italiaan 
Sighele, de Fransman Le Bon en de Engelsman Trotter. Zij staan respectievelijk voor het 
juridisch-criminologische, het psychologisch-sociologische en het biologisch-evolutionaire 
uitgangspunt. Dat Canetti van de laatste de meeste invloed zal hebben ondergaan, blijkt 
ondermeer uit het grote belang dat beiden op groeps- i.c. massagedrag en -binding en de 
evolutionaire afkomst daarvan leggen. Het is een opvallende eigenschap (met velerlei 
consequenties) van de mens, dat sociale dier dat zo graag individu wil zijn, zeker in het Westen. 
 

Verwandlung is een centraal begrip van Canetti, dat hij al vroeg hanteert en tot op hoge leeftijd 
blijft interpreteren, toepassen. Het zou het kernthema van zijn oeuvre genoemd kunnen 
worden, temeer omdat de andere thema’s veelal een afgeleide vorm daarvan zijn. Verwandlung 
is de kern van het mens-zijn in een woord samengebald, en hier in een ruim jasje gedefinieerd 
als: de vaardigheid en de vorm waarin menselijk inlevingsvermogen zich uitdrukt, en de daarbij 
behorende handeling of toestand.  
Hier is onderzocht uit welke componenten verwandlung bestaat, hoe het gegroeid kan zijn en 
welke – maatschappelijke – toepasbaarheid en bruikbaarheid dit begrip kan hebben.  
Verwandlung is een kenmerk dat al vroeg in de evolutie aan het mens-zijn heeft bijgedragen en 
als een soort zelfversnellend proces de sociaal-culturele evolutie mogelijk maakte. Is evolutie in 
principe onbewust of blind, verwandlung zal een redelijk bewust en zichzelf stimulerend proces 
zijn geweest (en is dit nog steeds), meer teleologisch dan de biologische evolutie. Leren is voor 
de culturele vorm net zo essentieel als selecteren voor de natuurlijke vorm. Dieren blijken steeds 
vaker meer te kunnen en te weten dan wij denken, maar verwandlung komt bij hen in slechts 
zeer beperkte mate voor; een uitvinding of een andere complexe cultuuruiting zal nooit uit ze 
voort kunnen komen. 
Facetten van Canetti’s totaalconcept van verwandlung worden door anderen in onderdelen 
bestudeerd. Elk afzonderlijk vormen zij bouwstenen of kenmerken van verwandlung, zoals hier 
ook behandeld: domesticatie, theory of mind, mimicry, imitation, mimesis en mimetisch 
verlangen, spiegelneuronen, oxytocine, empathie en belichaamde cognitie. Tezamen, zij het niet 
uitsluitend, vormen zij de verwandlung, dat wezenlijke kenmerk van het mens-zijn. Alle vragen 
die in verband hiermee open staan zijn nog lang niet beantwoord (en ieder antwoord roept weer 
nieuwe vragen op) maar hier is geprobeerd aan de hand van de huidige stand van zaken het 
concept te ontrafelen, bruikbaar en toepasbaar te maken. Zo zou het begrip verwandlung, naar 
te hopen is, een soort rondzingende meme kunnen gaan worden met een eigen 
verklaringswaarde voor sociaal-culturele verschijnselen. Massa & Macht sluit daar uiteraard op 
aan; zowel verklaringen van individueel gedrag van de mens en van de mens in de massa, als van 
de strapatsen van de machthebber zijn veelal van verwandlungsideeën af te leiden. Absolute 
machthebbers hoeven geen verwandlung meer toe te passen omdat ieder ander zich, ondanks 
zijn eigen veelvuldig voorkomende paranoia en daaraan gekoppelde angst, aan hem zal 
aanpassen; zijn inlevingsvermogen is minimaal. En de eenling in de massa zal zich 
vanzelfsprekend aanpassen en overgeven aan, als het ware, één lichaam met permanente 
vermeerderingsdrift en is geneigd die toestand zo lang mogelijk te laten bestaan; hij raakt er zijn 
individuele angsten kwijt en voelt zich beschermd. Ook beschermd tegen een bevel, dat hij in de 
massa direct doorgeeft waardoor het geen angel in hem achterlaat.  
 

Het Chinese denken komt hier aan bod omdat Kien, hoofdpersoon in de roman Die Blendung, 
daar regelmatig naar verwijst – waarbij hij zijn eigen interpretaties volgt, en omdat in Canetti’s 
Aantekeningen over een periode van vijftig jaar notities zijn opgenomen over het denken van de 
oude Chinezen. Ook de late, positieve Chinese receptie van Die Blendung, vertaald als Mí Wăng, 
komt ter sprake. Het is duidelijk geworden dat Kiens denken juist het tegendeel is van wat de 
Chinese wijsgeren waarop hij zich beroept, bedoelden. Dat strookt met de opzet van de roman 
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waarin iedere figuur een eigen logica heeft die uitgaat van eigenbelang dat verkocht wordt als 
algemeen belang. Waarmee direct de strekking en bedoeling van de roman wordt blootgelegd: 
een aanklacht tegen de verblinding, niet alleen van individuen maar van de hele samenleving, 
dus niet slechts het ongenoemde Wenen waar het zich afspeelt (geïnspireerd op Canetti’s 
Berlijn-ervaringen). 
Canetti’s aantekeningen over het Chinese denken betreffen algemene opmerkingen waarin 
afstandelijk, beschouwelijk, als vanuit een helikopter, wordt gekeken naar de ideeën. Die worden 
nooit geactualiseerd maar op hun algemene menselijke waarden beoordeeld – dat alles zo 
compact mogelijk geformuleerd, zoals de oude Chinezen dat zelf zo graag deden. De historische 
achtergronden en de opvattingen van die oude Chinezen zijn hier nader uitgewerkt op basis van 
de klassieke werken: onder andere Confucius’ ideale middenweg en bestuurs- en 
familieopvattingen, Lao Tse’s meer anarchistisch getinte ideeën, de complementaire rivaliteit 
tussen beide leren, en natuurlijk hoe er in de oude en oudste tijden over de massa werd gedacht. 
Juist daarover lijken parallellen met de ontwikkeling van het westers denken te signaleren, met 
een breuk in de Achsenzeit – alsof de massa, het volk na die periode minder meetelt.    
Dat de bedoelingen van de diverse leren vaak niet strookten met de werkelijkheid is omdat leven 
en leer veelal niet samengaan; het resultaat daarvan noemen we de geschiedenis.  
Dat zich verdiepen in het oude China blijkt voor Canetti zelf een vorm van verwandlung: een 
intellectuele vlucht uit de eigen tijd en cultuur en intense geestelijke verplaatsing in een andere. 
Die niet door de westerse Verlichting beïnvloede manier van denken verschaft zeker relativering 
en inzicht maar legitimeert evenzeer een risico van vrijblijvende intellectuele exercities. Vergelijk 
het met de mens die de natuur in trekt en zijn geweten thuis kan laten. Niet dat daar iets op 
tegen is, maar het levert dan nauwelijks anders dan abstraherende antwoorden voor de 
eigentijdse problemen. Het Chinese denken niet als panacee maar als pleister.   
 

Canetti wordt in het algemeen niet gezien als een filosoof. Hier is aan de hand van algemene 
filosofische ideeën en specifiek die van Schopenhauer geprobeerd duidelijk te maken dat hij wel 
een filosoof is. Wordt hij als zodanig gezien, dan is de kans groter dat andere filosofen zich in 
zijn werk gaan verdiepen, er commentaar op leveren en de zoektocht naar waarheid een stap 
verder brengen. Wanneer Canetti als filosoof wordt beschouwd, dan leunt zijn werk met name 
aan tegen fenomenologie en in het verlengde daarvan: existentialisme; stromingen die hier nader 
zijn uitgewerkt en toegelicht. Niet dat hij als existentialist kan worden geëtiketteerd maar wel dat 
hij zich vaak met dezelfde vragen bezighoudt – en daar eigen antwoorden op tracht te vinden, 
uiteraard in zijn aangepaste context.  

En, tot slot, bestaat er uiteindelijk in zijn woorden (Mens, p. 69 (1943))* ook nog een 
verpletterende gedachte: dat er wellicht helemaal niets te weten valt; dat al het verkeerde slechts 
ontstaat, omdat men het wil weten.   
 
 
 
 
 
 
*) Human Province, p. 140: ‘Perhaps all thoughts until today have revolved around one that still waits to be thought’.  

“        48: ‘A shattering thought: there may be nothing to know, and error comes only because we   
                           try  to know it’.  

 
*) EC-W, IV, p. 187: ‘Vielleicht sind alle Gedanken bis heute um einen herum gedacht worden, der noch darauf  

  wartet, gedacht zu werden’. 
“        71: ‘Ein niederschmetternder Gedanke: daß es vielleicht überhaupt nichts zu wissen gibt; daß alles  

  Falsche nur entsteht, weil man es wissen will’.   
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Summary  
 

Man is the transformation animal.  
Elias Canetti about transformation, masses and more   

 
‘Perhaps all thoughts until today have revolved around one that still waits to be thought’. Canetti, Human Province  

 
Elias Canetti (born in Ruse 1905; British citizen from 1952; † Zürich 1994) was born in 
Bulgaria to a Sephardic Jewish merchant’s family as the oldest son of Jacques Canetti (1882-
1912) and Mathilde Arditti (1885-1937).  
He was known within a limited circle for the novel Die Blendung [Auto da Fé] (1935) and the 
essay-like publication Masse und Macht [Crowds and Power] (1960). The author became more widely 
known following the publication of the first part of his autobiographical trilogy, Die gerettete 
Zunge [The Tongue set Free] (1977). His three plays did not gain recognition until long after they 
had been written. He also published a collection of essays, a travel book, character sketches and 
more than 6000 Aufzeichnungen [Notes], which were published in several collections.  
Canetti was extremely ambitious. This is expressed, among others, in a letter he wrote in 1956 in 
which he stated that the work he was undertaking was rigorous and valuable, that it contained 
his whole life and that in centuries to come people would (continue to) study it in depth. And 
yet, doubts and fear overcame him with the same intensity.  
 

In 1981 Canetti was awarded the Nobel Prize for Literature, having already received several 
other (literary) awards. His Werke in ten volumes were published in the period 1992-2005, and 
amounted to more than 4000 pages. After this a further three publications with notes, three 
volumes of letters, a memoir of his years in England, and an extensive biography of his life were 
published posthumously. In the archive in Zürich, where his literary inheritance is kept, there 
are many as yet unpublished texts. The complete material, including letters and diaries, will not 
be made available to the public until 2024. 
 

This study of Canetti’s life and work is a literature study focussing on a few central themes: 
crowds, transformation, Chinese texts and philosophy. These subjects are approached from a 
historical-philosophical perspective. The emphasis will not be on the analysis, comparison and 
interpretation of literary texts by or about Canetti, which is the usual approach. Instead, in line 
with Canetti’s own way of working, this study will reflect on how the texts can be used and can 
advance our understanding by offering more insight into the many facets of social life. Canetti 
as a source, therefore, and even more so as a signpost: application rather than interpretation.  
 

Canetti opens his retrospective, deterministic-tinted autobiography with a description of his 
happy childhood years in the Bulgarian village of Ruse on the river Danube. In 1911, to escape 
from the demands of grandfather Canetti, his parents moved with their three sons to 
Manchester. His father died there unexpectedly when Elias was just seven years old and this loss 
marked his life and thinking from then on. His mother, who now played a determinative role in 
his upbringing, moved with her children via Geneva to Vienna and later to Zürich. Considering 
life too easy for Elias there, his mother sent him to Frankfurt– a city where inflation was hitting 
hard – to learn about real life. He completed his secondary education there. In 1924 he moved 
to Vienna to study and gained a Ph.D. in chemistry. In the late 1930s he escaped to London via 
Paris where his wife Veza joined him. He continued to live in England – and to write unfailingly 
in German – but also bought a simple residence in Zürich. When his second wife Hera died in 
1988, he disposed of his London residence and lived with his daughter Johanna (born 1972) in 
Zürich until he died. He was buried in the graveyard Fluntern as an honorary citizen in 1994.  
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Canetti’s work covers several central themes including crowds, power, death and 
transformation, as well as myths, science and religion, humanism and respect for animals. All of 
these subjects – and many more besides – are thoroughly approached, considered and judged – 
or, as in some cases, judgment is postponed. It is thinking aloud with a moral undertone: an 
intellectualized search. This is particularly true of Notes, which were originally just texts 
expressing his thought processes while writing Crowds and Power.  
 

Following the opening chapter about Canetti’s life and work, this study discusses the 
phenomenon crowds in three chapters. The first deals with what was thought about crowds in 
ancient times, so the ideas of the classical thinkers; the second what Marx, Engels, Lenin, Stalin 
and Mao thought about crowds; and the third about the scientific discipline of crowd research, 
which developed from the end of the nineteenth century until 1960, when Crowds and Power was 
published. An overview is included of about one hundred scholars who occupied themselves 
with the phenomenon crowds in that period. Similarities or influences are sought. Canetti 
professed to approach the subject of crowds (and power) in a different way to his predecessors. 
Dissatisfied with their results, he credited none of them with any great influence. He wanted to 
analyse and consider subjects independently from the beginning, while at the same time 
constantly examining those who had bequeathed the western cultures and the founding fathers 
of the eastern cultures. With his deep roots in culture, history and social structures, he 
endeavoured to find original lines of approach: more neutral, more biological, more bestial, less 
systematic, strongly inductive; considerations about the reversal of man’s inborn primeval fear 
of being touched, about the mass in the individual and about the mass as a place of refuge from 
commands. Insights that are often not clear from others’ interpretations of the past are coloured 
while that same past is the breeding ground for Canetti’s own thinking. It is an intellectual 
struggle similar to that of his predecessor Nietzsche, although Nietzsche was intent on turning 
all the values of the western Christian culture upside down and Canetti does not go as far as 
that, even though he asks the same questions and doubts the same foundations of society. 
Furthermore, Canetti’s work and convictions are coloured by the central theme of the eternal 
struggle against death (in that death maintains the power system), which is only considered 
indirectly here. Nietzsche, on the other hand, accepts death as a logical phenomenon, a mere 
banality. After all, as far as Nietzsche was concerned, life was something that should be 
celebrated in Dionysian style whereas celebration – unlike life itself – has no place in Canetti’s 
Apollinian work.  
Crowds, as discussed in the first few chapters, appear to have many forms of expression, which 
arose from historical circumstances. The thinkers who did concern themselves with the term did 
so unambiguously and as such usually condemned it. Canetti paints a picture of different kinds 
of crowds that should not be condemned at all, if only because they are an objective, historic 
fact, and a driving force in and of history. His convictions are therefore similar to those of 
Marx.      
A generally accepted turning point in the ideas about the role, function and composition of 
crowds is about 1800, after the French Revolution. A new era began with different, more 
confident crowds; in fact an era of the crowds. Canetti, like other researchers and historians, 
sees this as a point of departure, although the examples of crowds he refers to in Crowds and 
Power are from all ages and cultures.  
Karl Marx’s views in particular are examined more closely in this study. Not only because 
Canetti was asked several times why he did not mention Marx at all in his work, but more 
importantly because of the historical role that Marx ascribed to crowds (but hardly developed). 
He was one of the first in history to recognize the essential importance and the power of a 
crowd, although in his theories and concepts they often take the form of a class. It is not 
surprising that Canetti, whether it was by his own power of thought or not, rubs up against 
Marx’s convictions, considering they both valued the historical importance of crowds.  
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Before Marx there had been a few philosophers who had not been entirely dismissive of 
crowds, but they were exceptions. At the end of the nineteenth century the first scientific-
oriented studies of crowds were carried out. Three particular representatives from different 
countries and movements are considered here: the Italian Sighele, the Frenchman Le Bon, and 
the Englishman Trotter. They represent the judicial-criminological, the psychological-
sociological and the biological-evolutionary principles, respectively. Canetti appears to have 
been influenced mostly by Trotter, considering the great importance both attach to group, or in 
this case, crowd behaviour and bonding and the evolutionary origin of it: it is a striking 
characteristic of man (with many consequences), a by nature social animal who yet so wants to 
be an individual, particularly in the West. 
  

Transformation [Verwandlung] is a central theme of Canetti’s work – one which he adopted early 
on and continued to interpret and apply until late in his life. It could be called the central theme, 
particularly because the other themes are often derived from transformation. It is the core of 
humanity rolled up in one word, and defined here in a broad sense as: the ability and form in 
which human sympathy is expressed, and the deed or situation that follow from that sympathy.  
This study researches the various components of transformation, how it has developed and 
which – social – applications and use the term can have. Transformation is a characteristic that 
affected man’s evolutionary process from early on. As a kind of self-propelling process, it made 
social-cultural evolution possible. Whereas evolution was principally an unconscious or blind 
process, transformation was – and still is – a fairly conscious and self-stimulating process. It is 
teleological rather than biological evolution. Learning is just as essential for cultural evolution as 
selection is for natural evolution. Animals repeatedly surprise us with what they are able to do 
and know, and yet transformation only occurs in animals to a very small degree: an invention or 
other complex cultural expression will never arise from an animal.  
Others have studied individual aspects of Canetti’s total concept of transformation. Each of the 
aspects is a building block or characteristic of transformation, and is treated as such here: 
domestication, theory of mind, mimicry, imitation, mimesis and mimetic desire, mirror neurons, 
oxytocin, empathy and personified cognition. Together, but not exclusively, they comprise 
transformation, that fundamental characteristic of humanity. Research is a never-ending process: 
answers to questions posed just raise new questions. However, on the basis of current 
understanding an attempt has been made to unravel the concept, to make it useful and 
applicable. It is hoped that the term transformation could develop into a self-replicating meme, 
a cultural gene with its own explanatory value for social-cultural phenomena. Crowds and Power 
clearly endorses this: explanations for individual human behaviour and human behaviour in a 
crowd as well as for the carryings-on of rulers can often be derived from ideas about 
transformation. Even though absolute rulers often experience paranoia and the fear that it is 
linked to it, they no longer need to transform because everyone else will adapt to them; the 
ruler’s ability to empathize is minimal. The individual in the crowd will of course adapt and 
submit to the one body, as it were, that has a permanent urge to increase, and is inclined to 
allow the situation to exist for as long as possible: his individual fears dissipate and he feels 
protected, even against a command, as he can immediately pass this on to the crowd so 
depriving the command of its sting.  
 

Chinese thinking is dealt with because Kien, the main character in the novel Auto da Fé, refers to 
it regularly – although he follows his own interpretations – and because in the Notes Canetti 
included notes about Chinese reasoning that he had made over a fifty year period. The late, but 
positive Chinese reception of Auto da Fé, translated as Mí Wăng, is discussed. It is clear that 
Kien’s thinking is in fact the opposite of what the Chinese philosophers, to whom he refers, 
meant. This is in line with the intention of the novel: each character has his own logic and 
although he assumes self-interest he promotes it as common interest. This discloses the 
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meaning and the purpose of the novel: an indictment against the blinding of not only individuals 
but also society as a whole, and so not just against the unnamed city of Vienna where the story 
takes place (inspired by Canetti’s experiences in Berlin). 
Canetti’s notes about Chinese thinking contain general comments that consider the ideas as if 
from a helicopter – in a detached and reflective way. They have not been updated but are 
assessed for their general human values, formulated as succinctly as possible, in the same way as 
the ancient Chinese themselves would have done. The historical background and the ideas of 
the ancient Chinese are developed here on the basis of the classical works: among others, 
Confucius’ golden mean and his views on government and families; Lao Tse’s more anarchistic-
tinted ideas; the complementary rivalry between the two lines of teaching, and of course what 
was thought about crowds in earlier and ancient times. The development in thinking seems to 
run parallel with that of the western world, with a change in the axial age – as if crowds or 
people in groups became less important after that period.    
It is not strange that the various teachings did not correspond with reality, as life and teaching 
often do not tally; the result is called history.  
Engrossing himself in ancient China appears to have been a kind of transformation for Canetti 
personally: an intellectual flight from his own time and culture and an intensive mental 
relocation to another. The way of thinking that is not influenced by the western Enlightenment 
certainly provides perspective and insight, but also legitimises the risk of noncommittal, 
intellectual exercises. It can be compared to a person who moves to the country and leaves his 
conscience at home: there is nothing against this, but it does not achieve anything except 
abstract answers to the current problems. It is Chinese thinking as a plaster rather than as a 
panacea.   
 

Canetti is not usually classified as a philosopher. However, on the basis of general philosophical 
ideas and in particular those of Schopenhauer, this study argues that he is a philosopher. If he is 
seen as such, there is more chance that other philosophers will delve into his work, comment on 
it and promote the search for truth. If we classify Canetti as a philosopher, then his work bears 
most resemblance to phenomenology and consequently existentialism: schools of thought that 
are elaborated on and explained here. Canetti cannot, however, be stamped an existentialist, he 
was just occupied with the same questions, and tried to find his own answers to them, naturally 
in his adapted context.  

To conclude, there is, in his own words (Human Province (1943), p. 140) the possible 
shattering thought that: “there may be nothing to know, and error comes only because we try to 
know it.”  
 
 
 
 
 
[Translation: Angela Wolswinkel] 
 
 
 
*) Human Province, p. 140: ‘Perhaps all thoughts until today have revolved around one that still waits to be thought’. 

“                   48: ‘A shattering thought: there may be nothing to know, and error comes only because we 
try to know it’.  

 
*) EC-W, IV, p. 187: ‘Vielleicht sind alle Gedanken bis heute um einen herum gedacht worden, der noch darauf  

   wartet, gedacht zu werden’. 
“         71: ‘Ein niederschmetternder Gedanke: daß es vielleicht überhaupt nichts zu wissen gibt; daß alles  
                 Falsche nur entsteht, weil man es wissen will’.   
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