
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De mens is het verwandlungsdier: Elias Canetti over verwandlung, massa en
meer

Hageraats, G.J.E.M.

Publication date
2012

Link to publication

Citation for published version (APA):
Hageraats, G. J. E. M. (2012). De mens is het verwandlungsdier: Elias Canetti over
verwandlung, massa en meer. [, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/de-mens-is-het-verwandlungsdier-elias-canetti-over-verwandlung-massa-en-meer(9908de61-2fd9-43c6-a689-79e2c2051556).html


 155

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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).  
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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.  


