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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.


