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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                 
9 Vgl. het slot van H. van Praags ‘Ten geleide’ tot Sjoe tjing. Het boek der Historiën (Ankh-Hermes, Deventer 
1981), p. 9: ‘Het feit, dat de Chinezen zich bijna 3000 jaar geleden al zozeer beijverden om een rechtvaardige 
samenleving te creëren geeft hun cultuur een glans van een eeuwigheidswaarde. Wie zich verheugt in het 
oordeel en de rechtvaardigheid van rechter Tie, wie de Chinese cultuur bemint om haar schoonheid, rijkdom en 
ouderdom, zal ook met bewondering lezen in de Sjoe tjing, waarin zich zoveel eeuwen uit de oudste historie 
van het Rijk van het Midden spiegelen’.  
10 Meestal in de inventieve vertalingen van Kristofer Schipper. 
11 Zhuang Zi, De volledige geschriften. Het grote klassieke boek van het taoïsme. Vertaald en toegelicht door 
Kristofer Schipper (Augustus, Amsterdam/Antwerpen 6e dr. sept. 2008), p. 316. De persoon wordt Zhuang Zi 
(= Meester Zhuang) genoemd (± 360-±300 v.C), zijn werk de Zhuangzi. ‘Nergens in de Zhuangzi vindt men 
aanwijzingen van politieke doeleinden of van een vorstelijk mecenaat, anders dan om er de gek mee te 
scheren’, aldus Kr. Schipper in de ‘Inleiding’, p. 11. 
12 Met name in de paragraaf ‘Inflatie en massa’, M&M, p. 204-210; EC-W, III, 214-220, zij het dat het daar een 
negatiever betekenis heeft.  
13 Hun leerlingen zorgden ervoor dat wij nu weten hoe zij over het leven dachten, zij het dat Plato direct na 
Socrates’ dood veel van en over hem op schrift zette terwijl dat bij Confucius pas eeuwen later gebeurde.  
14 De twintig ‘Boeken’ tellen krap vijfhonderd uitspraken; het geheel telt minder dan honderd pagina’s. 
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precieze datering daarvan doen minder ter zake dan het gegeven dat de denker met zijn werk 
de Chinese geschiedenis tot in de twintigste eeuw heeft gekleurd. Hij heet nu zelfs aan een 
herleving toe te zijn nadat de communisten hem in casu zijn denken vele decennia het leven 
zuur hebben gemaakt, zoals zij dit met de voorouderverering hebben gedaan. Een centraal 
thema bij Confucius is net zo eenvoudig en essentieel als wat Lukas (6,31) in de eerste eeuw 
n.C. in de Bergrede schrijft: ‘En gelijk gij wilt, dat u de mensen doen zullen, doet gij hun 
ook desgelijks’, aldus de Statenbijbel. Wat uiteindelijk dicht in de buurt komt van 
Schopenhauers medelijden en Canetti’s verwandlung.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Wel Mao, en daarna  
 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

‘Blind zijn kan iedereen!’42 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 204

blijven, zonder dat wat vroeger werd verworven weer teloor gaat; zowel het Worden 
als het Blijven manifesteert zich hier op een heel unieke wijze en leeft nog zo tot op 
de dag van vandaag’.68 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
 

Wat niet tot Kien is doorgedrongen 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

                                                                                                                                                     
(http://www.ublad.uu.nl/WebObjects/UOL.woa/3/wa/Ublad/archief?id=1035547). In Canetti’s oeuvre spelen 
dieren – niet direct i.v.m. China overigens – een belangrijke rol, vandaar deze zijdelingse toevoeging. 
109 Yun Chen, Canetti und die Chinesische Kultur, p. 77. 
110 Idem, p. 84.  
111 ‘dass man sich in die Lage der andern hinein versetzen und für die anderen denken solle’. Idem, p. 84. Yun 
Chen citeert uit DùWéiMíng, ‘Die konfuzianistische Philosophie und die Modernisierung’. 
112 Gelijksoortige uitspraken zijn te vinden bij Joden- en Christendom, Hindoeïsme, Boeddhisme en Taoïsme, 
Baha’i en Jaïnisme, bij de Sikhs en Indianen, in het Humanisme en de Griekse filosofie; in de Koran van de 
Islam komt het overigens niet expliciet voor. De indianen zeggen dit het mooist: ‘Grote Geest, geef dat ik mijn 
buurman niet beoordeel voor ik een mijl in zijn mocassins heb gelopen’. Vgl: 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gulden_regel. 
113 ‘Tzu-kung asked saying, Is there any single saying that one can act upon all day and every day? The Master 
said, Perhaps the saying about consideration: “Never do to others what you would not like them to do to you”.’ 
Confucius, The Analects, (transl. Arthur Waley), Bk xv-25; p. 105.  
114 En daarmee natuurlijk complexer dan hier in enkele woorden weergegeven; vgl. p. 84-85 en 90-91 Yun 
Chen, Canetti und die chinesische Kultur. 
115 Yun Chen verwijst hiervoor op p. 85 naar Zĭ-Sī, ‘Zhong Yong’ (Doktrin der Mitte). 
116 ‘Oberflächlich betrachtet, sind die philosophische Anthropologie im Westen und die chinesische 
konfuzianische Anthropologie dieselbe Lehre über den Menschen. Im Kern sind sie jedoch unterschiedlich. 
Während die westliche Anthropologie den Menschen als ein unabhängiges Individuum ansieht, betont die 
konfuzianische Anthropologie den sozialen Charakter des Menschen, der sich durch Selbstentwicklung mit 
Berücksichtigung der Umgebung präsentiert’. Yun Chen, Canetti und die Chinesische Kultur, p. 86. 
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De religieuze voorstelling is zwak in China en bestaat voor de meeste Chinezen uit 
de verering of vergoddelijking van de voorouders. Dat is in feite een soort humanisme als 
men het vergelijkt met de aanbidding van goden. De verering van de voorouders is in wezen 
de overdenking van het zelf. Met het oog op die onsterfelijkheidsgedachten is men in China 
zelfs ‘menselijker’: men streeft niet naar de onsterfelijkheid van de ziel maar naar een andere 
soort onsterfelijkheid, humanistisch gesproken naar ‘Gong’ (verdienste), ‘De’ (deugd en 
moraal) en ‘Shan’ (goedhartigheid). Wie die drie aspecten bereikt wordt onsterfelijk; hij 
ervaart de overgang van de kleine Ik in de grote Ik.117  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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


