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

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

Filosofie in Massa & Macht en in de Aantekeningen    

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Als Lichtenberg13 – die humoristischer is dan Canetti, met name natuurlijk in zijn 
Sudelbücher, en met wie hij soms vergeleken wordt – zelfdenker en dus filosoof kan worden 
genoemd, dan past dat etiket zeker ook op Canetti. Dat wat critici zijn eigengereidheid of 
stelligheid noemen is hetzelfde als wat Canetti zijn ‘eigen denken’ noemt en wat hem tot 
filosoof maakt. Een filosoof die tevens voor irritatie kan zorgen, maar daardoor ontstaat ook 

                                                 
10 Waar Canetti tot de jaren zestig van leefde, is niet zo duidelijk. Bij zijn vlucht naar Londen in 1939 zou hij 
alleen enkele kisten boeken meegenomen hebben. Enig schrijf-, les- en vertaalwerk van zijn vrouw Veza 
leverde een miniem inkomen op voor beider levensonderhoud. Er lijkt nauwelijks iets gered te zijn van 
Canetti’s ‘familiekapitaal’. ‘Over geld spreken, dat doe je niet’, dat spreekt wel uit de autobiografie en de 
Aantekeningen. Uit Hanuscheks Canetti-biografie blijkt dat hij bijdragen van emigratiefondsen ontving – en 
van mecenassen. Maar van dat geld kocht hij dan vooral boeken. Hoe het in totaal zit, is vooralsnog – ook 
biograaf Hanuschek – niet duidelijk. 
11 Bovendien is het volgens de openingszinnen van Schopenhauers Kritik der Kantischen Philosophie (I, 531) 
‘viel leichter in dem Werke eines groszen Geistes die Fehler und Irrthümer nachzuweisen, als von dem Werthe 
desselben eine deutliche und vollständige Entwicklung zu geben’. In het een noch het ander was Canetti 
kennelijk geïnteresseerd; alleen op Freud is in M&M kritiek te vinden, zonder dat hij overigens met name of in 
de bibliografie genoemd wordt. Er is sprake van een ‘Weense zenuwarts’ in de wanen van Schreber en over het 
geval Schreber zegt Canetti: ‘Als anderen [onder anderen Freud dus], die hetzelfde onderzoeken, misschien tot 
andere conclusies komen, kan dat als een bewijs gelden voor de rijkdom van deze ‘memoires’.’ (M&M, 493) 
(EC-W, III, 516). Later, in ‘Macht en overleven’ (1962), zegt Canetti hierover wat specifieker: ‘Men zou 
evenwel moeten afzien van een publikatie die Freud in 1911 over Schreber het licht deed zien. Deze behoort 
niet tot Freuds meest geslaagde werkstukken. Het doet denken aan een eerste, aftastende poging, en men heeft 
de indruk dat Freud zich van de tekortkomingen ervan bewust was. Hij heeft maar op een klein gedeelte van het 
materiaal teruggegrepen, en zelden zat hij er bij een interpretatie zo ver naast. Men kan zich daarvan alleen 
overtuigen wanneer men de ‘memoires’ werkelijk kent’. (Het geweten in woorden, p. 40-41) (EC-W, VI, 126). 
12 ‘Dabei aber hat doch nur Das wahren Werth, was Einer zunächst FÜR SICH SELBST gedacht hat. Man kann 
nämlich die Denker eintheilen in solche, die zunächst FÜR SICH, und solche, die sogleich FÜR ANDERE denken. 
Jene sind die ächten, sind die SELBSTDENKER, im zwiefachen Sinne des Worts: sie sind die eigentlichen 
PHILOSOPHEN. Denn ihnen allein ist es Ernst mit der Sache. Auch besteht der Genusz und das Glück ihres 
Daseyns eben im Denken. Die andern sind die SOPHISTEN: sie wollen SCHEINEN, und suchen ihr Glück in Dem, 
was sie dadurch von Andern zu erlangen hoffen: hierin liegt ihr Ernst. Welcher von beiden Klassen Einer 
angehöre, läszt sich bald merken, an seiner ganzen Art und Weise. LICHTENBERG ist ein Muster der ersten Art: 
HERDER gehört schon der zweiten an’. P&P II (Lütkehaus, Haffmans), V, p. 443 / Arthur Schopenhauer, Parer-
ga en paralipomena [P&P], dl. 2, (Wereldbibliotheek, Amsterdam 2002; vert. Hans Driessen), p. 559-560. 
13 ‘Ich habe während der Arbeit an Masse und Macht eigentlich am häufigsten Lichtenberg gelesen, den ich für 
den klarsten deutschen Prosaisten halte’, zegt Canetti in 1967 tegen Heinz-Klaus Metzger (EC-W, X, 177). 
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de parel in de oester. Bovendien is op Canetti van toepassing, in Schopenhauers woorden: 
‘intussen zijn niet autoriteiten maar grondslagen/argumenten de wapens van de filosofen’.14 

Er zijn (uiteraard, gezien Schopenhauers ontzag voor Kant) Kantiaanse trekken in 
zijn opstelling te vinden: ‘onbekommerd om de gevolgen, alleen de gronden proeven en niet 
eerst vragen, of een erkende waarheid met het systeem van onze overige overtuigingen in 
overeenstemming is of niet, – dit is het, wat Kant al aanbeveelt’.15  

De socio-filosofische strekking van MuM wordt feitelijk bevestigd met de uitlating: 
‘Het inzicht in de strenge noodzakelijkheid van de menselijke handelingen is de grenslinie, 
die de filosofische hoofden van de anderen scheidt’.16 Determinisme dus? Wel voor zover de 
auteur, de filosoof erkent dat veel menselijke handelingen oeroude biologische wortels 
hebben, die worden beïnvloed en beperkt door de sociologische omstandigheden van het 
moment.17 Dat zijn ook de impliciete uitgangspunten van MuM, waarin eerder nog het accent 
ligt op de wortels dan op de omstandigheden. Met andere woorden: de constanten zijn 
sterker aanwezig dan de variabelen. Is dit nu contradictoir aan een ander adagium van 
Schopenhauer?: ‘De filosofie [en dus de filosoof] kan nooit meer doen dan dat wat gegeven 
is te duiden en te verklaren, nooit meer dan het wezen van de wereld dat zich in concreto – 
dat wil zeggen als gevoel – op een begrijpelijke wijze aan ons openbaart, in duidelijke, 
abstracte kennis van de rede te vertalen, maar dat dan ook in elk mogelijk opzicht en vanuit 
elk mogelijk gezichtspunt’.18 Dit is, voor wat betreft Canetti, zeker niet strijdig met het 
voorgaande. Uit de concrete observatie van het voor de hand liggende, waarop hij steeds 
zo’n nadruk legt (vooral in de essays en in de Aantekeningen), zijn tenslotte via inductie de 
nodige wetmatigheden af te leiden (vooral in MuM) die de verklarende filosofische 
onderstroom vorm geven. Daarmee ‘is de filosofie het meest algemene weten, waarvan de 
hoofdprincipes geen afleidingen kunnen zijn uit een ander, nog algemener principe’.19 Dat 
slaat onder andere op de overlevingswetten in MuM, of op ‘de biologische organen van de 
macht’, of op de vier kenmerken van de massa (groei, gelijkheid, dichtheid en richting).    

In het hoofdstuk ‘Ueber Philosophie und ihre Methode’ (Werke, V, 9-26) uit Parerga 
und Paralipomena kaart Schopenhauer nog eens het onderscheid aan tussen ‘Dichter und 
Philosooph’. Om te filosoferen zijn twee vereisten noodzakelijk: dat men geen vragen 
achterwege laat en dat men zich alles wat vanzelf spreekt duidelijk bewust wordt en het als 
probleem opvat. Daarnaast moet de filosoof zich moedig concentreren op dat willen kennen 
van de wereld en zijn eigen bewustzijn. Dat werkelijk alle kwesties – zo dat al mogelijk zou 
zijn – in Canetti’s werk worden gesteld, kan niemand volhouden. Wel worden veel 
                                                 
14 ‘inzwischen sind nicht Autoritäten, sondern Gründe die Waffe des Philosophen’ (in Freiheit des Willens, in 
Werke, III,  446). Vergelijk ook:  ‘Je schrijft in je laatste brief dat ik een groot filosoof ben. Zeker, dat ben ik, en 
toch wil ik dat van jou niet horen. Noem me een waarheids-zoeker en ik zal tevreden zijn’, schreef Ludwig 
Wittgenstein in 1934 aan zijn zuster Helene. 
15 ‘Unbekümmert um die Folgen, allein die Gründe prüfen und nicht erst fragen, ob eine erkannte Wahrheit 
auch mit dem System unserer übrigen Ueberzeugungen in Einklang stehe oder nicht, – dies ist es, was schon 
Kant empfiehlt’. (Schopenhauer, Werke, III, 446). 
16 ‘Die Einsicht in die strenge Nothwendigkeit der menschlichen Handlungen ist die Gränzlinie, welche die 
philosophischen Köpfe von den andern scheidet.’ (Schopenhauer, Werke III, 539).  
17 Een willekeurig voorbeeld: vreemdelingen willen verdrijven is een oeroud groepsgedrag; vreemdelingen in 
de groep opnemen is gedrag dat wordt bepaald door socio-economische, juridische en humanitaire 
overwegingen. 
18 ‘Die Philosophie kann nirgends mehr thun, als das Vorhandene deuten und erklären, das Wesen der Welt, 
welches in concreto, d.h. als Gefühl, Jedem verständlich sich ausspricht, zur deutlichen, abstrakten Erkenntniss 
der Vernunft bringen, Dieses aber in jeder möglichen Beziehung und von jedem Gesichtspunkt aus.’ (Werke I,  
358) / Arthur Schopenhauer, De wereld als wil en voorstelling [WWV], dl. 1 (Wereldbibliotheek, Amsterdam 
1997; vert. Hans Driessen), p. 406. 
19 ‘ist die Philosophie das allgemeinste Wissen, dessen Hauptsatze also nicht Folgerungen aus einem anderen, 
noch allgemeineren, seyn können’. (Werke, I, 130). Schopenhauer, WWV,  I, p. 164.  
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fundamentele vragen opgeworpen (al is het vaak in cryptische vorm), waarbij juist de voor-
de-hand-liggende onderwerpen een grote rol spelen. Canetti is zo, conform Schopenhauers 
uitgangspunt, een problematiserende open mind, die zich niet door andere zaken heeft laten 
verlokken. De suggestie van Nietzsche, nooit te beroerd voor een stevige paradox, dat de wil 
tot waarheid een verborgen wil naar de dood zou kunnen zijn20 lijkt in dit verband niet op te 
gaan voor Canetti, al speelt de dood nog zo’n grote rol in zijn oeuvre. Wellicht dat de 
stelling Freudiaans toepasbaar is, maar filosofisch? 

De schrijver, en dat is Canetti natuurlijk ook, of eigenlijk op de eerste plaats, brengt 
volgens Schopenhauer beelden van het leven voort; menselijke karakters en situaties die uit 
de fantasie voortspruiten. Hij zet dat alles in beweging en laat aan eenieder over, bij deze 
beelden zo ver door te denken als zijn geesteskracht reikt. Een omschrijving die aardig past 
bij Die Blendung, het toneel en eventueel bij Der Ohrenzeuge (dat soms aan Spreuken uit het 
Oude Testament doet denken). De filosoof daarentegen brengt niet, aldus wederom Schopen-
hauer, het leven zelf, maar de afgeronde, door hem daaruit geabstraheerde gedachten, en eist 
nu, dat zijn lezers even zo ver doordenken als hijzelf. Daardoor wordt zijn publiek erg 
klein.21 ‘De dichter is dus te vergelijken met iemand die bloemen aan de man brengt, de 
filosoof met iemand die er de kwintessens van aanbiedt’.22 Tenslotte, en ter afronding: 
Canetti de religie-worstelaar kan in Schopenhauers ‘Rationalismus’-paragraaf (Werke, V, 
342-3) nog enige troost of verklaring gevonden hebben. Daarin stelt Schopenhauer namelijk 
dat de onversluierde, droge, letterlijke waarheid alleen in de filosofie wordt nagestreefd; de 
religie kent maar één waarheid, een indirecte, symbolische, allegorische waarheid. Het 
christendom is een allegorie die een ware gedachte afbeeldt; maar de allegorie op zich is niet 
de waarheid, het ware. Het is de vergissing van zowel de supranaturalisten23 als de 
rationalisten om daar wel vanuit te gaan. De eersten willen de allegorie op zich als waar 
aannemen; de tweeden willen haar anders uitleggen en modelleren, tot zij, volgens hun 
maatstaven, op zich waar zou kunnen zijn. Wie een rationalist wil zijn, moet een filosoof zijn 
en zich als zodanig van elke autoriteit emanciperen, voorwaarts gaan en voor niets achter-
blijven. Wil men echter een theoloog zijn, dan moet men ook consequent zijn en het 
fundament van de autoriteit niet verlaten, ook niet als dit gebiedt het onbegrijpelijke te 
geloven. Men kan geen twee heren dienen: dus óf de rede/het verstand óf de Schrift. Óf 
geloven, óf filosoferen! Waarvoor men kiest, dient men helemaal te zijn. 

Zoals Canetti in feite pro domo spreekt als hij het heeft over de eisen waaraan de 
schrijver moet voldoen, zo geldt dit voor Schopenhauer wanneer die de rol van de filosoof 
bespreekt. Daarin oppert hij zaken die ook voor Canetti blijken te gelden, zoals diens 
zoektocht naar bronnen en verklaringen zonder zich door derden, andere theoretici, te laten 
leiden of beïnvloeden: ‘Noch onze kennis, noch ons inzicht wordt ooit noemenswaardig 
vergroot door het vergelijken en bediscussiëren van wat anderen gezegd hebben, want dat is 
nooit méér dan water van het ene vat in het andere gieten. Alleen door eigen beschouwing 
van de dingen kunnen inzicht en kennis werkelijk worden verrijkt, want alleen zij is de  
steeds parate, nabijgelegen, levende bron’.24  

                                                 
20 In Die fröhliche Wissenschaft: ‘“Wille zur Wahrheit” – das könnte ein versteckter Wille zum Tode sein.’ 
(Nietzsche, Werke, II, 208).  
21 Het lezerspubliek van Canetti’s autobiografie (met name van deel één) is beduidend groter dan dat van MuM. 
22 ‘Der Dichter ist danach Dem zu vergleichen, der die Blumen, der Philosoph Dem, der die Quintessenz 
derselben bringt’. (Schopenhauer, Werke, V, 11), Schopenhauer, P&P, dl. 2, p. 11. 
23 Denkrichting die boven de natuur uitgaande, bovennatuurlijke, zelfs bovenverstandelijke realiteiten aan-
neemt, die slechts krachtens een bijzondere functie van de geest (geloof, voorgevoel of vermoeden, het geeste-
lijk zien, extase) of een boven ons begrip verheven bron van kennis en inzicht, de openbaring, kenbaar zou zijn. 
24 Schopenhauer Werke, V, p. 14: ‘Weder unsere Kenntnisse, noch unsere Einsichten werden jemals durch 
Vergleichen und Diskutiren des von Andern Gesagten sonderlich vermehrt werden: denn das ist immer nur, wie 
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Als we nu een filosoof zien als een zoeker naar waarheid,25 die daarbij niet afgaat op 
autoriteiten maar op eigen waarneming, rationaliteit, logica en argumenten, steeds tot het 
einde wil doordenken en zich niet aan andere zaken wijdt, het voorhandene wil duiden en 
verklaren en tegelijk algemeen geldende uitspraken wil doen, dan hebben we belangrijke 
trekken van Schopenhauers (zelf)beeld van de filosoof samengevat. Bovendien zegt hij 
glashelder: ‘De filosofie heeft de eigenaardigheid dat ze helemaal niets als bekend voorop-
stelt: alles is haar even vreemd en problematisch’.26 Ergo: welkom, Elias Canetti, in de orde 
der filosofen. 

Als nu, met de postume goedkeuring van Schopenhauer, Canetti (onder meer) als 
filosoof kan worden gekenschetst, waaruit bestaat dan zijn ‘leer’? Uiteraard niet in de 
betekenis van een systeem, maar van een naar zichzelf verwijzende reeks opvattingen die 
zijn kijk op leven – en dood – weerspiegelt. In januari 1954 schreef Canetti aan zijn aan-
vankelijk beoogde uitgever Willy Weismann: ‘(…) sinds mijn terugkeer naar London [na 
Marrakesch] heb ik me uitsluitend en zeer intensief opnieuw met het doorwerken van de  
“Proeve over massa en macht” beziggehouden. (…) Ik ben na veel en heel nauwgezette 
overwegingen tot het inzicht gekomen, dat ik het boek in deze vorm niet kan uitbrengen. Ik 
wil een graad van helderheid bereiken, die geen enkel misverstand toelaat, en dat is bij 
gedachtegangen die volledig nieuw zijn, beslist niet gemakkelijk. Ik zal dus het manuscript 
nog gedurende dit hele jaar 1954 vast moeten houden. Er zijn enkele nieuwe en moeilijke 
hoofdstukken te schrijven ter vervanging van andere. Alleen wie de ongehoorde veel-
soortigheid van het materiaal kent, kan begrijpen, hoe moeilijk dat is en hoeveel nieuw  
werk het geeft’.27  

Die, moeizaam ontstane, leer cirkelt om enkele woorden, enkele begrippen die uit-
eindelijk nauw met elkaar verweven blijken te zijn: massa, macht, dood, verwandlung. En in 
het verlengde of als afgeleide daarvan: overleven, bevel en paranoia.28 In 1972 noteerde 
Canetti in enkele eenvoudige zinnen in wezen een samenvatting van het centrum van zijn 
denken. Elke zin zou eindeloos uitgebreid en toegelicht kunnen worden, maar zoals het er nu 
in alle soberheid staat, geeft het een heldere toegang tot dat centrum: ‘Uit de poging van 
enkelen om de dood van zich af te wenden, is de monsterachtige structuur van de macht 
ontstaan. Ontelbare doden waren de tol voor het voortleven van de enkeling. De verwarring 
die daaruit ontstond, heet geschiedenis. Hier zou de ware Verlichting moeten beginnen die 
voor het recht van iedere enkeling op voortleven de grondslag legt’.29  

                                                                                                                                                     
wenn man Wasser aus einem Gefäß in ein anderes giesst. Nur durch eigene Betrachtung der Dinge selbst kann 
Einsicht und Kenntniß wirklich bereichert werden: denn sie allein ist die stets bereite und stets nahe liegende 
lebendige Quelle’. Arthur Schopenhauer, De waarheid is niet altijd welkom. Over filosofie (Wereldbibliotheek, 
Amsterdam 2009; vert. Hans Driessen, uit Parerga en Paralipomena), p. 16.  
25 Niet naar De waarheid, want dat suggereert één waarheid en is daarmee van theologische oorsprong (zoals 
Schopenhauer hierboven ook bevestigt). 
26 ‘Die PHILOSOPHIE hat das Eigene, daß sie gar nichts als bekannt voraussetzt, sondern Alles ihr in gleichem 
Maaße fremd und ein Problem ist.’ Werke, I, p. 130 / Schopenhauer, WWV, I, p. 163. 
27 ‘(...) seit meiner Rückkehr nach London habe ich mich ausschließlich und sehr intensiv mit einer erneuerten 
Durcharbeitung des “Versuchs über Masse und Macht” beschäftigt. (...) Ich bin nach vielen und sehr 
gewissenhaften Űberlegungen zu dem Ergebnis gekommen, daß ich das Buch in dieser Form nicht 
herausbringen kann. Ich will einen Grad von Klarheit erreichen, der keinerlei Miszverständnisse zuläßzt, und 
das ist bei Gedankengangen, die völlig neu sind, durchaus nicht leicht. Ich werde also das Manuskript noch 
während dieses ganzen Jahres 1954 zurückbehalten müssen. Es sind einzige neue und schwierige Kapitel zu 
schreiben und für andere einzusetzen. Nur wer die ungeheuere Vielschichtigkeit des Materials kennt, kann 
begreifen, wie schwierig das ist und wieviel neue Arbeit es erfordert.’ (mijn curs.) Marbacher Magazin, 
33/1985, p. 44. 
28 Wat tegenstrijdig lijkt met Canetti’s kritische opmerkingen over ‘filosofen die zich concentreren op een enkel 
woord’; de steekwoorden zijn het resultaat van zijn werk, niet het uitgangspunt. 
29 Mens (1972), p. 354; EC-W, IV, 366. 
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Zoals elke compacte samenvatting met een sneer kan worden afgedaan, zo zou ook 
dit kunnen worden gebagatelliseerd als een anarchistische oprisping. Wie echter de uitgangs-
punten in alle consequenties doordenkt – en daaruit bestaat tenslotte een groot deel van 
Canetti’s oeuvre – zal anomalieën als alledaagsheden gaan zien, en andersom. Ofwel, in zijn 
eigen woorden: ‘Het onbegrijpelijke dat een ieder aanvaardt als kon het een geheime 
rechtvaardiging bevatten’ en: ‘Het ongewone niet overschatten. Het gewone van stekels 
voorzien.’30 De gedetailleerde analyses in MuM en de vele verrassende invalshoeken in de 
Aantekeningen maken duidelijk dat een dergelijke (fenomenologische, existentialistische) 
aanpak vruchtbaar en verhelderend kan zijn – en wellicht voor een Canettiaanse 
‘Umwertung’ zou kunnen zorgen. Dat naar zijn lucide inzicht ‘het bewijs het erf-ongeluk 
van het denken is’31 kan als een fundamentele aanval op westers rationalisme worden 
beschouwd. Maar ook als een pleidooi voor een even fundamentele erkenning van bijvoor-
beeld de mythe, het echte vrije denken en de fictie.32 En ten slotte zijn zelfomschreven 
onderscheid: ‘Ook de grote filosoof wordt gemaakt door de overdrijving, maar zij heeft bij 
hem een zeer dichtgeweven gewaad van verstandelijkheid nodig. De dichter zet haar naakt 
en glanzend neer’.33 
 

In de hierboven geciteerde notitie uit 1972 is sprake van ‘de ware Verlichting’. Nu is Canetti 
zeker geen politiek denker of politiek filosoof te noemen, daarvoor is zijn werk te reflec-
terend en te weinig systeembouwend of politiek angehaucht. Daar staat tegenover dat hij wel 
als een voorlopig ‘eindpunt’ van een politiek-theoretische ontwikkeling kan worden gezien. 
Vóór de Franse Revolutie – waaraan de Verlichting een stevige bijdrage leverde – zijn de 
denkers over mens en samenleving (Hobbes, Locke, Spinoza) vooral gefixeerd op het belang 
van de samenleving en pas daarna op de rol en het belang van het individu daarin. Na die 
Revolutie34 en de bijbehorende ‘Droits de l’homme et du citoyen’ en zeker na de ‘Universele 
Verklaring van de Rechten van de Mens’ uit 1948 is de volgorde omgekeerd (althans in 
theorie en voornamelijk in het Westen): eerst het belang van het individu en vervolgens – 
maar uiteraard in nauwe samenhang daarmee – de rol van de samenleving. Dat dit na twee 
eeuwen ‘individuele vrijheid’ in 1997 leiddde tot een ‘Universele Verklaring van de Plichten 
van de Mens’ (Schmidt, Gonzalez, Callaghan, Giscard d’Estaing, Peres e.a.) zegt iets over 
het vastlopen van idealen en het probleem van de vrijheid, waarmee individuen en samen-
levingen geconfronteerd worden.35 Overigens lijkt dit initiatief een stille dood gestorven. Het 
– historisch verschoven – accent op (de waarde van) het individu wordt door Canetti, niet 
alleen in de geciteerde notities maar in al zijn aantekeningen daarover, tot het absolute door-
getrokken. Het is het ultieme humanisme, dat echter niet antropomorf hoeft te zijn; het is zijn 
heilige wet van het (laten) leven.36 
 

                                                 
30 Resp. Mens (1967), p. 292; EC-W, IV, 301, en Mens (1971), p. 337; EC-W, IV, 349. 
31 Mens (1942), p. 16; EC-W, IV, 16. 
32 Dat bv. oosterse en westerse geneeswijzen zelden gebruik maken van elkaars inzichten, spreekt boekdelen. 
33 Vliegenpijn, p. 12; EC-W, V, 16. Overigens wordt Canetti op de achterflap van Liebhaber ohne Adresse 
(Briefwisseling 1942-1992 met Marie-Louise von Motesiczky) uit 2011 getypeerd als ‘Autor und Philosoph’.  
34 In die tijd valt ook, zoals eerder opgemerkt, de scheiding in het denken over – en het doen van – de massa’s. 
35 Het vrij zijn van een uiterlijke dwang (handelingsvrijheid) heeft successievelijk plaats gemaakt voor een 
innerlijke drang tot zelfbestemming (wilsvrijheid). Voor individu noch samenleving een eenvoudige opgave: 
denk bijvoorbeeld aan Sartres mens die is ‘gedoemd tot vrijheid’, Veits ‘vlucht voor de vrijheid’ en Fromms 
‘angst voor de vrijheid’. 
36 ‘Mijn “stijfkoppigheid” bestaat erin dat ik geen leven, geen enkel, kan prijsgeven, ieder leven is voor mij 
heilig’. (Geheime hart (1983) p. 141; EC-W, IV, 499). Vervolg: ‘Dat heeft echter met de verdienste van een 
leven niets te maken, niet met de glorie, niet met het aanzien dat iemand wellicht heeft verworven. De opvat-
ting, volgens welke lagere zielen alleen als voedsel voor een hogere zouden moeten dienen, lijkt mij infaam’.  
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Fenomenologie  
 
De onuitgesproken fenomenologische opzet van M&M springt in het oog. Daarom lijkt het 
zinnig wat nader op de vele vormen en betekenissen van deze leer in te gaan en de conse-
quenties van die denk- en werkwijze te bespreken.37 

In de natuurwetenschap wordt met fenomenologie al sinds lang de beschrijvende fase 
van een onderzoek bedoeld, voorafgaand aan de eigenlijke verklaring. In de cultuurweten-
schap liggen de accenten anders en is fenomenologie uitgegroeid tot een sterk diffuus begrip. 

Fenomenologie, de ‘leer der fenomenen, der verschijnselen’ (het woord werd in de 
achttiende eeuw gemunt door J.H. Lambert, afgeleid van het Griekse phaenomenon) is te 
onderscheiden in een filosofische premisse (‘filosofie van het wezen’) en – later – in een 
methode, welke min of meer uit die premisse voortvloeit. 

Vanaf de achttiende eeuw zijn er verschillende filosofisch-fenomenologische opvat-
tingen te ontwaren. Varianten daarvan, die het zuiver theoretische aspect benadrukken, gaan 
ook wel onder de term fenomenalisme door het leven. Uit de antieke leer zijn de begrippen 
‘phainomenon’ en ‘noumenon’ bekend voor respectievelijk het zintuiglijk waarneembare 
ding en het verstandelijk verschijnsel (dus dat wat alleen door het verstand kan worden 
waargenomen). De eerste die het fenomenologie-begrip in de nieuwe tijd hanteert is 
Immanuel Kant (1724-1804). Weliswaar niet in zijn drie grote Kritieken, maar in het werk 
dat tussen de eerste en de tweede druk van de Kritik der reinen Vernunft verschijnt: 
Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft uit 1786. Deze metafysica der natuur 
wil bemiddelen tussen de algemene grondregels van het zuivere verstand en de bijzondere 
ervaringswetenschappelijke wetten van de natuurkunde. De categorieën-indeling volgend 
(grootte, kwaliteit, relatie, modaliteit), ontvouwt Kant de nadere bepaling van de idee van de 
materie als dat van het beweegbare, in vier disciplines: de foronomie (bewegingsleer), de 
dynamiek, de mechaniek en de fenomenologie. 

Zo bezigt Kant de term aanvankelijk voor de leer van de empirische verschijnselen, 
in tegenstelling tot de leer van het Ding an sich. Hegel (1770-1831) daarentegen gebruikt het 
voor de metafysische voorstelling van het bewustzijn in zijn dialectische opwaartse 
beweging van de zinnelijke naïviteit – door zelfbewustzijn, zedelijkheid, kunst, religie, 
wetenschap, filosofie –, tot het absolute weten. Anders gezegd: ‘Pedagogisch gezien is de 
Fenomenologie van de geest [1807] dus de ladder, die het individuele bewustzijn wordt 
aangereikt om zich aan de hand van de ontwikkelingsgang van de algemene geest via zijn 
noodzakelijke stadia tot de hoogste vorm, tot het absolute weten, tot de filosofie te laten 
opgaan’.38 Zijn de opvattingen van Kant en Hegel als fenomenalisme te kenschetsen, met 
Franz Brentano (1838-1917) en zijn school doet de fenomenologie haar intrede zoals deze 
met name door Husserl in de twintigste eeuw bekend is geworden. Dat wordt nogal lapidair 
wel omschreven als ‘descriptieve psychologie’, maar voor Husserl en zijn opvolgers is het 
meer, zoals nog zal blijken. De filosoof-psycholoog Carl Stumpf (1848-1936) bezigt het 
begrip als een tot in de uiteindelijke beginselen doordringende analyse der gevoelsinhouden 

                                                 
37 Navolgende gecombineerde gegevens uit diverse naslagwerken, en uit de overvloedige literatuur is o.a. te 
wijzen op W. Luijpen, Existentiële fenomenologie (Utrecht 1969 e.v.) en Fenomenologie en atheïsme (Leuven 
1979); C. Struyker Boudier, Hoofdstuk uit de geschiedenis van fenomenologie en existentiefilosofie in 
Nederland en België (KU Nijmegen 1982); Th. de Boer, Van Brentano tot Levinas, studies over de 
fenomenologie (Meppel 1989) en Ciano Aydin, De vele gezichten van de fenomenologie (Kampen 2007). 
38 ‘Pädagogisch gesehen, ist die “Phänomenologie des Geistes” also die Leiter, die dem Einzelbewußtsein 
gereicht wird, um sich an Hand des Bildungsganges des allgemeinen Geistes mit seinen notwendigen Stationen 
zur höchsten Form, zum absoluten Wissen, zur Philosophie hinaufführen zu lassen’. (Friedrich Bülow in 
toelichting op Die Phänomenologie des Geistes, in: G.W.Fr. Hegel, Recht, Staat, Geschichte. Eine Auswahl aus 
seinen Werken. Kröner (KTA 39) Stuttgart 1981, p. 125).  
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en geheugenbeelden, wat hij onder andere afleidt uit muziekwetenschappelijk onderzoek.  
Bij Nicolai Hartmann (1882-1950) heeft het de betekenis van een getrouw naar de stand van 
zaken, onvooringenomen duiden en beschrijven van de gegeven fenomenen, als eerste 
stadium van het systematische denkwerk, waarop als tweede en derde stadium de aporetiek 
(problematiek) en de theorie volgen. In de sociologie was het vooral de bankier-filosoof 
Alfred Schütz (1899-1959) die de fenomenologie hanteerde en verder ontwikkelde, waarbij 
hij een scherp oog had voor de invloed van de onderzoeker op het object van onderzoek. 

Met Edmund Husserl (1859-1938) krijgt het begrip zijn grootste bekendheid en 
ontwikkelt zich nu in drie richtingen: psychologische, transcendentale en existentiële 
fenomenologie. De eerste, de psychologische fenomenologie komt voor in Husserls vroege 
werk, beïnvloed door zijn leermeester Brentano. Het is feitelijk gelijk aan descriptieve 
psychologie, waarbij de beschrijving niet een alternatief is voor de verklaring (als bij 
Dilthey) maar een voorbereiding daarvan. Later, in het eerste decennium van de twintigste 
eeuw, wendt Husserl zich tot het idealisme. Dat resulteert in een transcendentale fenome-
nologie waarin het bewustzijn niet meer een deel van de werkelijkheid is, maar de alom-
vattende oorsprong der realiteit. De fenomenologie wordt een universele filosofie en daar-
mee een radicale overwinning van het naturalisme. 

Martin Heidegger (1889-1976), leerling en opvolger van Husserl, staat voor de derde 
richting, de existentiële fenomenologie; niet idealistisch, maar uitgaand van het concrete 
bestaan van de mens als ‘in-de-wereld-zijn’. Hieraan zijn later ook de namen van onder 
anderen Sartre, Merleau-Ponty en Ricoeur verbonden. De essentie hiervan luidt dat de mens, 
dankzij de verhouding die hij heeft tot het eigen bestaan, voortdurend zichzelf en de natuur 
transcendeert (verwandlung dus). 

Geen van de genoemde auteurs komen we overigens tegen in de bibliografie van 
Massa & Macht, en dat was ook niet te verwachten. Niet alleen omdat Canetti in het alge-
meen weinig op heeft met filosofen (welke ‘hermetische Schriftsteller’ heeft dat tenslotte 
wel?)39 en bovendien geen expliciet filosofisch getint werk heeft willen schrijven, maar 
vooral ook gezien zijn aperte afkeer van elke systematiek en dogmatiek. Daarin lijkt hij sterk 
op Nietzsche, die de wil tot systematiek een gebrek aan rechtschapenheid noemde.40 Canetti 
ziet als hoopvol in ieder systeem: wat er buitengesloten blijft.41 Dat hij daarentegen zijn 
eigen hermetische kracht kent, die in wezen in tegenspraak is met zijn systeem-afkeer, 
bewijst de eerder aangehaalde notitie uit Vliegenpijn: ‘Hij wil verspreide aantekeningen 
nalaten als correctie op de eisen van zijn gesloten systeem’.42 

Min of meer analoog aan en verweven met de filosofische concepten hanteert ook de 
psychologie een viertal fenomenologische benaderingen. Deze zijn nauw verbonden met het 
intentionalisme. In de filosofie: handelingen naar de bedoelingen beoordelen. In de psycho-
logie: elke menselijke ervaring of handeling heeft een object dat begripsmatig onderscheiden 
wordt van die ervaring of handeling en al dan niet onafhankelijk daarvan kan bestaan. De 
vier benaderingen: als methode van betrouwbare beschrijving van verschijnselen om zo tot 
de dingen zelf te komen; als kritische wetenschap; als de wetenschap van de betekenis/zin, 
en tenslotte als de wetenschap van het (alledaagse) leven. 

                                                 
39 Wat de mens betreft (= Mens) (1967), p. 291 (EC-W, IV, 300): ‘Iedere schrijver zou de ander naar het verleden 
willen verdringen en daar betreuren’. 
40 In de ‘Sprüche und Pfeile’ (nr. 26), voorafgaand aan Götzen-Dämmerung: ‘Ich misztraue alle Systematikern 
und gehe ihnen aus dem Weg. Der Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit’. (Nietzsche, Werke 
II, 946). Vergelijk Canetti’s Aantekening uit 1947 (Mens, p. 128; EC-W, IV, 131): ‘Ik haat mensen die snel 
systemen bouwen, en ik zal erop toezien dat het mijne nimmer helemaal sluit.’ 
41 Mens (1968) p. 310; EC-W, IV, 320. 
42 Vliegenpijn, p. 22; EC-W, V, 27. 
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In methodisch opzicht gaat de fenomenologie, als reactie op neokantianisme en 
psychologisme uit de negentiende eeuw,  onbevooroordeeld ‘zu den Sachen selbst’. Dit wil 
zij bereiken door niets te negeren en ieder oordeel achterwege te laten – zowel over subject 
als object, over realiteit of idealiteit. ‘Dit alles wordt “tussen haakjes gezet” om rustig in de 
sfeer van het bewustzijn de objecten te ervaren in relatie met dit bewustzijn.’43 In die sfeer 
gaat men tot een tweede reductie over, de eidetische reductie: het schouwen van het wezen. 
Daarbij gaat het om de kennis van het wezen (dat in principe alles kan zijn), zijn wezenlijke 
eigenschappen en wezenlijke relaties met het bewustzijn of met andere objecten. 
Beschrijvend, onderzoekend, speurend en analyserend komt men tot het schouwen van het 
wezen. Voor Husserl betrof dit aanvankelijk vooral het terrein van de logica en de taal, en 
iemand als Scheler benaderde zo met name morele en godsdienstige verschijnselen. 
Fenomenologie kan in de woorden van Nota worden gedefinieerd als ‘de methode welke – 
hetzij in wetenschap, hetzij in filosofie – systematisch uitgaat van de ervaring en in de 
noodzakelijke begrippelijke uitwerking daarvan voortdurend contact houdt met die ervaring, 
waaruit deze begrippen worden geboren en waarvan zij de uitdrukking zijn’. (‘God uit een 
ei, en een filosoof die het heeft gelegd’, bedacht Canetti in 1949).44 

In de antropologie heeft fenomenologie betrekking op de waarneembare verschijn-
selen: de fysieke wereld der dingen en gebeurtenissen, en staat daarmee tegenover het ideële, 
dat betrekking heeft op het geestelijk terrein der ideeën. En in de psychiatrie betekent de 
fenomenologie het zo scherp en nauwkeurig mogelijk afgrenzen en beschrijven van de 
verschillende geestelijke (ziekte)verschijnselen in hun kwalitatieve verscheidenheid. Het hoe 
en waarom van de ziekte komt daarbij niet ter sprake. Dat dit niet altijd vruchtbaar uit hoeft 
te werken, blijkt uit de samentrekking van stelling 10 en 11 bij Nico Frijda’s proefschrift uit 
1956, Het begrijpen van gelaatsexpressies: ‘Een der voornaamste voordelen/nadelen van de 
phenomenologie bestaat uit haar mogelijkheid tot/practijk van een begrippenzuivering/ 
begrippenvertroebeling in de psychologie’. 

Samengevat in de woorden van cultuurfilosoof Ton Lemaire is het belang van de 
fenomenologie aldus in filosofentaal te schetsen: ‘De fenomenologie die voor een groot deel 
gemotiveerd is door verzet tegen de sciëntistische verenging van onze verhouding tot de 
wereld en die een poging doet om zich open te stellen voor de oorspronkelijke waarneming, 
nog niet vervormd door het natuurwetenschappelijke a priori. Door die toewending naar de 
leefwereld wordt de reikwijdte van het cogito overschreden en de wereld in haar volledige 
rijkdom aan mogelijke betekenissen herontdekt’.45   
 

Zoals Massa & Macht duidelijk fenomenologische sporen draag (empirisch, beschrijvend, 
afstand houdend, oordeel opschortend, kritisch op wetenschap, oog voor individu en 
daarmee inductief), zo ademen de Aantekeningen een existentialistische sfeer, die hierna 
verwoord wordt (plaats en rol van de mens; verantwoordelijkheid, waardigheid, 
functioneren, angsten, verhoudingen en posities). Dus of hem dat bevalt of niet, ook Canetti 
is uiteindelijk, heel voorzichtig, dat wel, te vangen in een traditie: fenomenologie, en in een 
tijdgeest: existentialisme.  
 
 
 
 

                                                 
43 Aldus J. Nota in WP, 6e dr. 1952, XV, p. 348, evenals het volgende citaat. 
44 Mens (1949), p. 155; EC-W, IV, 159. 
45 Ton Lemaire, Twijfel aan Europa. Zijn de intellectuelen de vijanden van de Europese cultuur? (Ambo, Baarn 
1990), p. 81-82. Een wat somber getoonzette afscheidsrede van 22 juni 1990 aan de KU Nijmegen. 
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Existentialisme 
‘De meeste filosofen hebben een te geringe voorstelling van 
de variabiliteit van menselijke zeden en mogelijkheden’.  
(Wat de mens betreft (1943), p. 54; EC-W, IV, 55) 

 

‘Zoals men nooit kan zeggen wat de fenomenologie is, zo is het onmogelijk generaliserend 
over de existentiefilosofie te spreken’.46 Omdat echter ook het existentialisme raakt aan de 
grondslagen van M&M en aan de strekking van veel Aantekeningen moet hier toch een 
poging worden ondernomen tot nadere omschrijving daarvan. Bovendien geldt dat ‘in 
werkelijkheid het existentialisme (...) niet gescheiden kan worden van de fenomenologie’.47 
Misschien is ‘het lied van schijn en wezen’ wel de meest compacte omschrijving van het 
existentialisme? 

In de middeleeuwen betekent het statische begrip ‘existentia’ het bestaan of het reële 
zijn; ‘essentia’ (wezen) en ‘existentia’ (bestaan) hangen nauw samen. Nu echter, en dan met 
name na de Eerste Wereldoorlog, betekent existentie: de levensbeweging van de concreet 
bestaande, de existerende mens. Existentie is afgeleid van het Latijnse ex-sistere: naar 
buiten, tevoorschijn (ex) treden (sistere). 

De Deen Sören Kierkegaard (1813-1855) heet de eerste filosoof van 
de existentie, hoewel hij natuurlijk niet de eerste was: Socrates, 
Augustinus en Pascal bijvoorbeeld dachten ook na over het concreet 
subject-zijn van de mens. Voor de denkers over de concrete 
menselijke existentie gaat de existentie vooraf aan de essentie en de 
beleving aan de beschouwing, en de subjectiviteit gaat voor de 
objectiviteit. De strikt-menselijke unieke en onherhaalbare beleving  

Kierkegaard (in 1840)   laat zich niet objectiveren. De beleving kan men slechts ‘existeren’.  
Verantwoordelijkheid en vrijheid, angst en schuld, walging en dood, eenzaamheid en 
absurditeit, hoop en vertwijfeling zijn integrerende momenten in de eindige existentie van de 
mens.48 ‘De ethiek van het existentialisme is de ethiek van de totale mens in nauwe 
verbondenheid met de medemens’. Angst-expert Kierkegaard (die door Canetti nauwelijks 
wordt genoemd)49 zette zich af tegen de alomvattende denkconstructie van Hegel: ‘terwijl 
Hegel, ondanks al zijn uitstekende eigenschappen en zijn ontzagwekkende geleerdheid, altijd 
weer de indruk achterlaat dat hij in Duitse zin een filosofieprofessor in grote stijl was: want 
hij moest a tout prix alles verklaren’.50 Eenzelfde strekking heeft de Dagboek-notitie uit 15 
oktober 1851 van Kierkegaards leeftijdgenoot Friedrich Hebbel (1813-1863):  

                                                 
46 R. Bakker, ‘Existentialisme’ in: K. Kuypers (red.), Encyclopedie van de filosofie (Elsevier, Amsterdam 
1977), p. 269. Navolgende gecombineerde gegevens uit diverse naslagwerken, en uit de overvloedige literatuur 
is o.a. te wijzen op Bernard Delfgaauw, Wat is existentialisme (Baarn 1966 en vele herdrukken); de 
voordrachten Het existentialisme (Den Haag 1947) van R. Beerling e.a.; Hans Redeker, Existentialisme 
(Amsterdam 1949); K.L. Piccardt, Herkomst en wezen van het existentialisme (Amsterdam 1959) en van kort 
na de oorlog G. Lukács, Existentialisme ou marxisme (Parijs 1948).  
47 A. de Waelhens in WP, 6e dr. 1952, VIII, p. 411-12. 
48 Bakker, ‘Existentie’, p. 265, en vervolgens p. 267. 
49 Afgezien van een sneer aan Kierkegaard-congresgangers (Pantheon (1966), p. 35; EC-W, V, 188: ‘Hoe 
zorgvuldig de deelnemers aan het symposium dat aan Kierkegaard is gewijd, afstand van hem nemen! Alsof die 
nietelingen dat nog zouden moeten!’, en enkele terloopse vernoemingen van zijn naam, is alleen in 
Aufzeichnungen 1973-1984 (1981) (EC-W, V, 319) een onbecommentarieerd kort citaat van Kierkegaard 
opgenomen: ‘Wer gelernt hat, sich recht zu ängstigen, hat das Höchste gelernt’. Vermoedelijk is dit uit Het 
begrip angst, hoewel het niet letterlijk te traceren was. Anders is het wel uit Vrees en beven (1843) of uit zijn 
dagboeknotities. 
50 Søren Kierkegaard, Wijsgerige kruimels & Het begrip angst. Vert., ingeleid en van aantek. voorzien door J. 
Sperna Weiland (Ambo, Baarn 1995), p. 158. In 1844 gepubliceerd onder het pseudoniem Vigilius 
Haufniensis; Begrebet angest kreeg als ondertitel mee: ‘Een eenvoudige psychologische overweging, die 
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‘Hegel slaat het leven dood en beweert vervolgens dat hij het uitputtend behandeld heeft’.  
En Canetti noemt Hegel, hoe kan het anders, een filosoof ‘door wie men wordt onderdrukt’ 
en heeft het over diens ‘vergiftigde taal’.51 Kierkegaards idealisme-kritiek verwijt de 
filosofie over het denken de denkenden zelf vergeten te zijn. Het denken moest volgens hem 
over het concrete subject gaan, over de ‘nood van de existerenden’. De verhouding van de 
mens tot God, cruciaal voor Kierkegaard, zal bij latere existentialisten naar de achtergrond of 
helemaal uit het zicht verdwijnen, afgezien van stromingen als christelijk existentialisme, en 
in facetten van protestantse (Karl Barth) en katholieke (Karl Rahner) theologie. 

Behalve Kierkegaard beïnvloedde – uiteraard – ook Nietzsche het existentialisme. 
Het werd een anti-rationalistische levensfilosofie (in tegenstelling tot de theoretische 
filosofie) waarin de discussie over de historische positie van de mens en de politiek-sociale 
situatie van de eigen tijd een belangrijke rol speelde. Fritz Heinemann (1889-1970) 
introduceerde het begrip existentialisme, ‘die daarmee de poging karakteriseert tot het 
overwinnen van de antithetische principes van ratio en leven die in de moderne filosofie is 
begrepen’.52 Betrekkelijk kort na en door de Eerste Wereldoorlog werd Kierkegaard en 
daarmee het existentialisme herontdekt.53 Met name in de landen die zwaar onder die oorlog 
geleden hadden, Duitsland en Frankrijk, zou deze veelvormige stroming een hoge vlucht 
nemen; in Duitsland vooral in de filosofie, in Frankrijk ook in de literatuur en kunst. 
Verwarring, deceptie, afschuw en ongeloof over de mens in deze wereld hadden in 1918 hun 
voorlopige dieptepunt bereikt; de mens, en dus ook de filosoof, was het spoor bijster geraakt.  

Martin Heidegger stelt in zijn vroege en belangrijkste werk Sein und Zeit uit 1927 – 
opgedragen aan Husserl – de vraag centraal naar de zin van het zijn. ‘Het Zijn van het 
Zijnde’ heet de zoektocht, omdat de westerse filosofie zich sinds de Oudheid met het zijnde 
heeft beziggehouden maar de meest wezenlijke dimensie daarvan heeft vermeden: de zijns-
vraag die daarachter zit – aldus Heidegger. In essentie heet het een mislukt werk,54 maar het 
zal toch een inspiratiebron worden voor generaties filosofen na hem. ‘In-de-wereld-zijn’ en 
‘mede-zijn’ vormen kernbegrippen in wat als exuberante filosofische Hochstapelei kan 
worden ervaren.55 Karl Jaspers (hij was ook psychiater en in het vorige hoofdstuk figureerde 

                                                                                                                                                     
heenwijst naar het dogmatische probleem van de erfzonde’. De psychologie was toen nog nauw verweven met 
de filosofie. 
51 In respectievelijk Het geheime hart (1973), p. 15; EC-W, IV, 381, en Aufzeichnungen (1982); EC-W, V, 332. 
52 ‘der damit die im Versuche der Űberwindung der antithetischen Prinzipien von Ratio und Leben begriffene 
moderne Philosophie charakterisiert.’ (G. Schischkoff/H. Schmidt, Philosophisches Wörterbuch, Kröner (KTA 
13) Stuttgart 22. Aufl. 1991, p. 194). 
53 Husserls Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologische Philosophie is nog van vóór WO I: 
1913. Karl Jaspers’ Psychologie der Weltanschauungen uit 1919 heeft veel aandacht voor Kierkegaard en 
Nietzsche. Jaspers noemde het boek later ‘de vroegste getuigenis van de moderne existentiefilosofie’. 
54  Hubert Dethier, Het gezicht en het raadsel (VUBPress, Brussel 1993), p. 447, nt. 3: ‘Sein und Zeit is eigenlijk 
een mislukt boek: het is nooit voltooid, alleen het eerste deel verscheen, terwijl nog een tweede gepland was. 
Heidegger zelf zegt dat dit werk een doodlopende weg was die toch begaan moest worden. Pas dan ontdekt 
men de echte vragen waarmee de huidige filosofie te maken heeft’. In mei 1998 verscheen de Nederlandse 
vertaling van Mark Wildschut: Zijn en tijd (SUN Nijmegen). 
55 Heideggers Gesamtausgabe (Ausgabe letzter Hand, geen historisch-kritische uitgave) bij Klostermann is op 
meer dan 100 dundrukdelen gepland. Men zou bijna denken dat Heidegger in zijn lange leven meer geschreven 
dan nagedacht heeft. Daar staat tegenover dat er in 2005 meer dan 7,5 duizend titels over Heidegger werden 
geteld (Denker & Zaborowski in het Heidegger Jahrbuch). Vergelijk Canetti’s Aantekening uit 1973 (Geheime 
hart, p. 7-8; EC-W, IV, 373): ‘De diepzinnigste gedachten van de filosofen hebben iets van een goocheltruc. 
Veel verdwijnt om te zorgen dat er plotseling iets in de hand is’. Of anders wel uit 1993 in Slotsom (p. 68; EC-
W, V, 419): ‘Platgedrukte woorden als bewapening. Daarin op en af, op en af: filosofen’. Dat alles steeds korter 
moet worden gezegd, is een regelmatig terugkerend thema in zijn Aantekeningen. Verder blijft Heideggers 
nationaal-socialistische betrokkenheid omstreden, met name zijn Rektoratsrede uit mei 1933. Voordrachten 
(‘Heidegger Speaks’) zijn te zien op www.youtube.com/watch? resp. v=9_vYz4nQUcs en v=6BHvdTZomK8. 
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zijn Achsenzeit) blijft nog het dichtst in de buurt van Kierkegaard; Kant en Nietzsche zijn 
voor hem de andere twee voorbeeldige filosofen. Volgens Jaspers begint de filosofie daar, 
waar de ratio schipbreuk lijdt. Hij gaat daarbij uit van de individuele existentie, niet van het 
algemene mensbeeld. In 1931 verschijnt van zijn hand Die geistige Situation der Zeit, waarin 
hij ‘verwijst naar het individueel mogelijke zelf zijn, dat zich voedt op basis van een 
substantiële geestestraditie, als tegenpool van de nivellerende tendensen van een opkomende 
massa-zijnsordening’.56 Communicatie speelt bij Jaspers een belangrijke rol; het tegenover-
gestelde van de eenzame mens bij Heidegger. 

De Fransen gaan, als wel vaker, bij de Duitsers in de leer en zo maken ook zij in het 
Interbellum kennis met de diverse vormen van het existentialisme. Zo verbleef Jean-Paul 
Sartre (1905-1980) begin jaren dertig aan het Institut Français in Berlijn om daar Husserls 
fenomenologie te bestuderen. Daarnaast werd aan de tot dan toe in Frankrijk vrijwel 
onbekende Hegel veel aandacht besteed door de geëmigreerde Rus Alexandre Kojève (1902-
1968; geboren als Aleksandr Kojetnikoff).57 In 1943 verschijnt Sartre’s L’être et le néant. 
Essay d’ontologie phénoménologique (Het zijn en het niet, 2003), dat wel het laatste grote 
filosofische systeem is genoemd. Het zijn doet zich volgens Sartre op twee manieren aan ons 
voor. Enerzijds als het zijn-op-zich-zelf (être-en-soi); dat is kenmerkend voor de dingen: ze 
zijn er (essentie). Anderzijds is er het zijn-voor-zich-zelf (être-pour-soi), eigen aan de mens 
(existentie). Omdat hij of zij door zijn bewustzijn afstand kan nemen (een vorm van 
verwandlung dus), valt de mens niet met een ding samen. Daarmee heeft het être-pour-soi 
een element van negatie, van niet zijn (néant). Zo is het wezen van het bewustzijn de 
ontkenning, het néant, het niet zijn. Wie zijn bewustzijn ergens op richt, richt het niet op alle 
andere dingen. Met het menselijk bewustzijn is de absolute vrijheid van de mens gegeven; 
hij kan betrekkingen tot het zijn van de dingen wijzigen en daarmee heeft hij zijn bestaan in 
eigen hand. De mens is gedoemd tot vrijheid – het is een onontkoombare vrijheid en het is 
zijn taak het leven zelf gestalte te geven; de mens is en wordt. Dat levert angst op, maar het 
is daarbij – aldus Sartre – niet toegestaan zich te verschuilen en te vluchten in een instantie 
buiten zichzelf, waarbij verantwoordelijkheid voor keuzes wordt afgeschoven. Meestal 
echter doet hij dat wel, en zeker de burgerlijke mens doet dat. Daarmee wordt de mens te 
kwader trouw. De mens zelf – en niet de omringende wereld met een vermeende oorsprong 
in natuur, god of gemeenschap – is de bron van de bestaande orde met de daarin geldende 
waarden en doelen. Dat levert een zekere afkeer van de geschiedenis op die ook Canetti niet 
vreemd is. 

In L’existentialisme est un humanisme uit 1946 (Over het existentialisme)58 wordt 
de strekking van L’étre et le néant voor leken samengevat en toegelicht. Zo 
konden de geestelijk ontheemden onder visnetten, gekleed in zwarte coltrui en 
met Juliette Gréco op de achtergrond, zich verdiepen in het pessimistische en 
tragische mensbeeld van Sartre.59 Dat het individu met de verantwoordelijkheid 
voor zijn eigen leven tevens verantwoordelijk is voor de hele mensheid,  

Sartre        verheldert Sartre in Over het existentialisme. 

                                                 
56 ‘verweist auf das dem einzelnen mögliche Selbstsein, das sich aus dem Grund einer substanziellen geistigen 
Tradition speist, als Gegenpol gegen die nivellierenden Tendenzen einer aufkommenden Massendaseins-
ordnung’. Burkard in: P. Prechtl & F.-P. Burkard (Hg.), Metzler Philosophie Lexikon (Stuttgart 1996), p. 157. 
57 In een collegereeks over Hegels Fenomenologie van de geest, gegeven in de jaren 1933-1939 aan de École 
des Hautes Études in Parijs. Onder zijn beperkte gehoor zaten later bekende intellectuelen als de socioloog 
Aron, de schrijvers Bataille, Breton en Queneau, de psychoanalyticus Lacan en de filosoof Merleau-Ponty 
(1908-1961, wiens proefschrift uit 1945 zijn belangrijkste werk werd: Phénoménologie de la perception).  
58 In: J.-P. Sartre, De duivel en god & Over het existentialisme (Contact Amsterdam, 3e dr. 1974 [1967], 
vertaling: Casper Hendriks) pp. 207-266; navolgende citaat p. 216. 
59 Hij laat in Huis clos (1944) iemand de intussen veelgeciteerde zin zeggen: “De hel dat is de ander”. 
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Die individuele verantwoordelijkheid60 voor alle mensen is in wezen een extreem 
doorgetrokken Kantiaans categorisch imperatief en kan, zo lijkt het, naar believen worden 
gezien als een buitengewoon verlicht humanisme, of als morele terreur. Het raakt ook aan de 
taak die de schrijver heeft in Canetti’s ogen.61 Daarnaast bergt het enorme paradoxen in zich; 
denk bijvoorbeeld aan de tegengestelde belangen van (individuen in) het Westen en die van 
(individuen in) de Derde Wereld. Zie wat Sartre in Over het existentialisme stelt: ‘Kiezen 
tussen het één of het ander betekent tegelijkertijd: de waarde poneren van wat wij kiezen, 
want het verkeerde kiezen kunnen wij niet; wat wij kiezen is altijd het goede, en niets kan 
goed zijn voor ons dat niet tegelijk goed is voor iedereen’ (p. 216). En dat de daad van een 
enkeling de hele mensheid bindt,62 zoals Sartre wil, klinkt in deze lapidaire vorm als een 
vooruitlopende variant op de chaostheorie, ook wel als ‘de vlinder van Lorenz’ geboek-
staafd.63 Tegelijk echter bedoelt Sartre het Kantiaans imperatief met een boosaardig tintje, 
als hij twee pagina’s verder schrijft: ‘Eigenlijk moet men zich steeds afvragen: wat zou er 
gebeuren als iedereen ditzelfde deed? en alleen door middel van een soort onwaarachtigheid 
kan men zich aan die verontrustende gedachte onttrekken’. Bijna tezelfdertijd, in 1947, toont 
Gerard van het Reve’s hoofdpersoon in De avonden existentieel inzicht in zichzelf en in de 
samenleving: “Het is niet erg, om ongelukkig te zijn”, dacht Frits, “maar hoe moet het een 
mens te moede zijn, als hij weet, dat nergens buiten hemzelf schuld is aan te wijzen?”.64  

In zijn laatste grote filosofische werk, de tweedelige Critique de la raison dialectique 
(1960)65 tracht Sartre via de dialectische methode het vrijheidsdenken van het existentialis-
me te laten aansluiten op de sociale filosofie van het marxisme. Het verband tussen kennis en 
zijn staat centraal: de rede legt de relatie tussen beide. Bij Canetti liggen die verhoudingen 
anders:66 ‘Kennis is bij Canetti nooit een zekerheid, maar eerder het tegendeel, een trilling 
van het weten, een mooie en trotse onzekerheid, een openhouden, een opening in het onme-
telijke’. Sartre echter ‘achtte het noodzakelijk het volgens hem fundamentele probleem van 
het bestaan van een menselijke waarheid aan te snijden’;67 y a-t-il une vérité de l’homme? In 
de Critique bevestigt hij de marxistische uitgangspunten als klassentegenstellingen en 
vervreemding. Maar hij kan – gezien het voorgaande – niet anders dan radicaal afwijzen dat  
een historisch dialectische wet der geschiedenis zou beschikken over de mens als subject.  

                                                 
60 In de voorgaande en volgende tekst is o.a. gebruik gemaakt van Jan Bor & Sytske Teppema, 25 eeuwen 
filosofie (Boom, Meppel 1987 [1982]); H. Dethier, Het gezicht en het raadsel, p. 464 e.v.; Th. de Boer in: J. 
Bor e.a. (red.), De verbeelding van het denken (Contact, Amsterdam/Antwerpen 1997 [1995]), p. 351 e.v. 
61 Hij beperkt dit formeel tot de taak van de schrijver terwijl Sartre het tot de taak van elke mens uitbreidt.  
62 Denk daarbij ook aan Nietzsche: ‘Ieder individu werkt aan het kosmisch doen en laten mee, – of wij het 
weten of niet, – of wij het willen of niet!’. (Herwaardering van alle waarden, Würzbach uitgave 1940: 
Umwertung aller Werte; vertaling Thomas Graftdijk, Boom, Meppel 2e dr. 1997; p. 10), met eenzelfde 
strekking, maar minder dwingend.  
63 ‘Kan het klapperen van de vleugels van een vlinder in Brazilië een tornado ontketenen in Texas?’ Kleine 
oorzaken – grote gevolgen; lokale handelingen – mondiale consequenties. En als men de tijdsfactor eraan 
toevoegt: ‘Kleine verschijnselen kunnen een verbazingwekkende kracht uitoefenen: een niet noemenswaardige 
afwijking van de bolvorm laat de hele planeet waggelen, regendruppels en kleine onvolkomenheden in 
mineralen halen bergen neer, spoorgassen in de lucht regelen het klimaat en microben reguleren de atmosfeer’. 
M. Bjornerud, De aarde (Pearson Education, Amsterdam 2007; Reading the rocks, 2005), p. 93.  
64 De Bezige Bij, Amsterdam 21e dr. 1971, p. 185. Waarna de omineuze zin volgt: ‘Het graf gaapt, de tijd 
zoemt, en nergens is redding’.  
65 Gegevens o.a. uit werk van de ‘Sartreaan’ Dethier, Het gezicht en het raadsel, pp. 470-74, en P. Kampits in: 
Volpi/Nida-Rümelin (Hg.), Lexikon der philosophischen Werke (KTA 486, Kröner, Stuttgart 1988), pp. 84-86. 
66 Schrijver/criticus Peter Hamm (*1937) merkte in de Süddeutsche Zeitung op: ‘Erkenntnis ist bei Canetti nie 
eine Gewißheit, sondern eher das Gegenteil, eine Erschütterung des Wissens, eine schöne und stolze 
Ungewißheit, ein Offenhalten, eine Öffnung ins Unermeßliche’. Geciteerd op de achterflap van EC-W, IV 
(Aufzeichnungen 1942-1985). 
67 Dethier, Het gezicht en het raadsel, p. 471. 
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In het eerste deel staan methodische vragen centraal en in het tweede deel, de 
eigenlijke Critique, wordt uitvoerig ingegaan op de ontologische vragen met betrekking tot 
het individu en de groep. De overgang van een zuiver filosofische naar een marxistische 
benadering wordt hier getekend door een drietal fasen, aangeduid met de begrippen 
materialiteit, pluraliteit en schaarste. De behoeften van een levend wezen, een organische 
totaliteit, onthullen een gebrek en maken de negatie ervan uit. De tegenstelling tussen 
organisch geheel en materialiteit is kenmerkend. Een tweede begrip – hier komen we dichter 
bij Canetti – is de pluraliteit; het moment waarop ‘de ander’ ontdekt wordt: de blik van de 
ander maakt mij tot object. In de Critique wordt dit gegeven neutraal behandeld, in 
tegenstelling tot L’être et le néant waarin het als tragisch wordt gezien. Ieder individu wordt 
object en door de ander opgenomen in diens totaalkijk. De herkenning van de humaniteit van 
de ander schept wederkerigheid (een vorm van verwandlung) die overigens niets zegt over 
een eventuele strijd of samenwerking. Mensen verschijnen voor de ander niet als mens maar 
in hun functie of beroep, en ieder is bezig zichzelf of de wereld te veranderen – dat is zijn 
eigen project. (Denk daarbij ook aan de Blendung-figuren). Over de derde term, de schaarste: 
die regeert onze planeet en tiranniseert de mensheid. De beschikbare middelen zijn 
ontoereikend ten opzichte van de menselijke noden. Die schaarste is essentie en daarom is de 
mens van nature een wolf voor zijn medemens: zijn behoeften tegenover mijn behoeften. Zo 
staat conflict aan de basis van elk menselijk samenleven.68 Individuen echter handelen 
binnen het kader van afgebakende organisaties en pressiegroepen. De bestaansreden van de 
groep is de strijd tegen het praktisch-trage (dat de negatie van de individuele praxis is). ‘In 
die hoedanigheid is het praktisch-trage niets anders dan “onmogelijkheid tot leven”, het is 
tegengesteld aan de groep als “radicale onmogelijkheid van deze onmogelijkheid tot leven”. 
De groep is het antwoord van de vrijheid op de noodzakelijkheid: tégen haar, ontdekt de 
vrijheid zich als “sociale praxis”, voor haar de énig mogelijke bestaanswijze in een wereld 
van schaarste’.69 Na deze cascade: ‘Sartre heb ik nooit kunnen uitstaan. Hij is een 
verschrikkelijk product van Franse scholing. (…) Zijn abstracte veelpraterij vind ik 
bedrukkend’, schrijft Canetti in Aufzeichnungen (1980).70 

Deze Critique-exercitie is aldus af te sluiten: ‘Er bestaat bij Sartre inderdaad een 
normatief noch een utopisch beeld van samenleving en staat. Geschiedenis wordt als 
overwinning van antagonismen ten gunste van een centralisering der samenleving gedacht, 
die resultaat van de klassenstrijd zou zijn. De onafgeslotenheid van de geschiedenis 
correspondeert met de getuigenis tot de vrijheid, die slechts als vrijheid binnen de groep 
mogelijk kan zijn’.71 Wat reminiscenties oproept aan Canetti’s idee van het schuilen van het 
individu in de massa, en ook aan de door Trotter en Nietzsche vastgestelde onverbiddelijke 
groepsdwang als basis van het sociale samenleven.     
 

                                                 
68 In L’être et le néant zegt Sartre: ‘De ander is de verborgen dood van mijn mogelijkheden’. 
69 Dethier, Het gezicht en het raadsel, p. 473-74.  
70 ‘Sartre habe ich nie leiden können. Er ist ein schreckliches Produkt französischer Schulung. (…) Seine 
begriffliche Vielrednerei finde ich bedrückend’. Aufzeichnungen (1980), p. 67; EC-W, V, 315. Waaraan hij nog 
toevoegt: ‘Wenn man jemand dumm nennen kann, der immer wieder Begriffen verfällt, ihnen ganz verfällt, so 
würde ich auch sagen, dass er dumm ist’.  
Wellicht had Canetti behalve zichzelf ook Sartre in zijn achterhoofd, toen hij in 1965 noteerde: ‘Alle denkers 
die uitgaan van de slechtheid van de mens, is een onmetelijke overtuigingskracht eigen. Ze klinken ervaren, 
moedig en waarachtig. Zij zien de werkelijkheid onder ogen en deinzen er niet voor terug deze bij de naam te 
noemen. Dat het nooit de hele werkelijkheid is, merkt men pas later; en dat het nog moediger zou zijn om in 
deze zelfde werkelijkheid, zonder deze te vervalsen en te verfraaien, de kiem voor een andere te zien die onder 
veranderde omstandigheden mogelijk zou zijn, bekent alleen degene zich zelf die de slechtheid nog beter kent, 
deze in zich heeft, deze in zich zelf zoekt, deze in zich zelf vindt: een schrijver’. (Mens, p. 277; EC-W, IV, 286). 
71 Kampits in: Volpi & Nida-Rümelin, Lexikon der philosophischen Werke, p. 85 (mijn curs.). 
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Tegen taalfilosofen maar vooral tegen Nietzsche  
 

‘Een filosoof zou iemand [moeten] zijn voor wie 
mensen even belangrijk blijven als gedachten’.        
(Wat de mens betreft, p. 299; EC-W, IV, 309) 

 

Wat nu heeft dit alles met Canetti’s werk van doen? In M&M is veel fenomenologie terug te 
vinden, met name als methode; in de Aantekeningen daarentegen zijn vooral existentia-
listische trekken te vinden – het denken over de wereld en over het leven is daarin vanzelf-
sprekend. In de Aantekeningen (de kookboeken) worden veel vragen over het bestaan 
gesteld, in M&M (de maaltijd) worden antwoorden gegeven of gesuggereerd. Voor wie het 
niet als voor de hand liggend uit M&M zou halen, zet Canetti in zijn aantekeningen kort voor 
het verschijningsjaar 1960 nog eens uiteen dat inductie en fenomenologie zijn paradigma’s 
zijn, uiteraard zonder ze zo te noemen:72 

‘De allesweter verliest zich in het steeds grotere rijk van zijn onwetendheid. Alles 
wat ik aan nieuwe kennis heb verworven, heb ik direct verkregen door aanschouwing 
van één enkel concreet verschijnsel, niet door vergelijking, niet door een opeen-
stapeling van honderd documenten over een en hetzelfde verschijnsel. Niemand 
denkt statistisch; bij diepgaande problemen is elke statistische methode waardeloos. 
Ik moet verder de moed hebben te kiezen wat me belangrijk en kenmerkend lijkt. Ik 
moet het risico op de koop toe nemen om door alle specialisten op alle gebieden voor 
onbenul te worden uitgemaakt. Ik moet de ijdelheid van het alles-willen-weten, die 
me van kinds af aan heeft achtervolgd, overwinnen.’ 

Het voldoet zeker niet in alle opzichten (maar dat was ook in het geheel Canetti’s bedoeling 
niet) aan een flexibele definitie van existentialisme, maar het is toch legitiem om een 
existentialistische grondtoon in de Aantekeningen vast te stellen. Een andere filosofische 
school of stroming die er beter bij zou passen lijkt niet voorhanden.73 De rol en invloed van 
de presocratici74 maar vooral die van de oude Chinese wijzen is besproken in het voorgaande 
hoofdstuk.  

Behalve de existentialisten hebben in de twintigste eeuw de taalanalytici een groot 
stempel gedrukt op de filosofie, tot op de dag van vandaag. Taalanalytische opmerkingen 
zijn veelvuldig in de Aantekeningen te vinden, maar deze hebben een minder gestructureerd 
karakter, zijn eerder invallen en overpeinzingen waar niet zo duidelijk een wereldbeeld (in 
casu taalbeeld) aan te koppelen is als aan de existentiële overwegingen die zijn geboekstaafd. 
Hoewel hij zijn mening later enigszins herzag, moet Canetti van taalfilosofen niet veel 
hebben; die zijn hem te beperkt bezig: ‘De taalfilosofen die de dood weglaten, als was hij 
iets “metafysisch”. Maar dat de dood in de metafysica terecht is gekomen, doet er niets aan 
af dat hij het oudste feit is, ouder en ingrijpender dan iedere taal’.75 En al dertien jaar eerder 
had hij genoteerd: ‘Deze Oxfordse filosofen76 schaven en schaven tot hun niets meer 

                                                 
72 Pantheon (1957), p. 19-20; EC-W, V, 126. 
73 Overigens wordt hiermee Canetti niet als existentialist geëtiketteerd; hij zou zich in zijn graf omdraaien. 
74 In ‘Das Problem Sokrates’ in Götzen-Dämmerung schetst Nietzsche compact de (oerlelijke) persoon Socrates 
en diens rol in veranderende tijden: ‘Mit Sokrates schlägt der griechische Geschmack zugunsten der Dialektik 
um: was geschieht da eigentlich? Vor allem wird ein vornehmer Geschmack besiegt; der Pöbel kommt mit der 
Dialektik obenauf’. (Fr. Nietzsche, Werke, II, 951-956; 953).  
75 Mens (1971), p. 344; EC-W, IV, 356. 
76 Canetti doelt hier, in 1958, kennelijk op analytische taalfilosofen als Gilbert Ryle (1900-1976, aanvankelijk 
fenomenoloog): Systematically misleading expressions (1931), The concept of mind (1949) (De eenheid van 
lichaam en geest, 1971) en Dilemmas (1954); John Austin (1911-1960): The meaning of a word (1940) en 
Other minds (1946); H. Paul Grice (1913-1988): Meaning (1957) en Postwar Oxford Philosophy (1958); en 
Peter Strawson (1919): Introduction to logical theory (1952). 
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overblijft. Ik heb veel van hen geleerd: ik weet nu dat je beter nooit met schaven kunt 
beginnen’.77 Dat over de taalfilosofen; de existentialisten kennen een heel andere sfeer.  
 

Fenomenologische maar vooral existentiële angst regeert sinds de verwoording door 
Kierkegaard de mens. Angst voor God, voor de erfzonde, voor de medemens, voor het leven 
of voor de dood, voor het lot, voor zichzelf of voor het niets bepaalt al anderhalve eeuw de 
filosofische agenda. Natuurlijk zijn daarbij directe verbanden aan te wijzen met maat-
schappelijke processen die zich in deze periode manifesteerden: industrialisering, 
secularisering en individualisering, kortom: Marx’ ‘vervreemding’, Webers ‘onttovering’ en 
Kafka’s ‘bureaucratisering’ van de wereld. Aanleidingen, oorzaken, bedoelingen en 
gevolgen lopen in deze ontwikkelingen veelvuldig dooreen; datzelfde geldt met betrekking 
tot existentialisme en vooral met angst. In het existentialistisch filosofisch taalgebruik heeft 
angst (Angst) betrekking op het geheel van het in-de-wereld-zijn en de verhouding van het 
subject tot de onafzienbare mogelijkheden van zijn vrijheid. Angst is dus naar buiten gericht 
en slaat veelal ook op een gevoel van toekomstig kwaad, hij komt van binnen en is 
onbestemd. Vrees (Furcht) daarentegen heeft betrekking op iets wat in onze binnenwereld 
voorkomt; vrees is dus naar binnen gericht, maar kent een object en komt van buiten. De 
mens als een abstracte angstzender en een concrete vreesontvanger. Het is goed mogelijk dat 
Nietzsche een dergelijk onderscheid niet heeft willen maken want het valt op dat bij hem 
nauwelijks sprake is van ‘Angst’ terwijl ‘Furcht’ veelvuldig voorkomt. Merkwaardig, omdat 
Canetti – de Nietzsche van de massa78– die angst juist naar de buitenwereld projecteert als 
hij het volgende vergelijkenderwijs noteert:79

 

 ‘Tot de “verschrikkelijke” denkers die ik bewonder, behoren Hobbes en De Maistre. 
Ik bewonder in zulke mensen dat zij het verschrikkelijke kunnen zeggen. Maar de 
angst waardoor zij worden beheerst, mag niet tot middel van hun zelfvergroting 
worden. Daarom noem ik deze beiden, Hobbes en De Maistre: hoezeer zij ook van 
elkaar verschillen, zij hebben zich beiden door hun gedachten niet altijd het hoofd op 
hol laten brengen, in de uitlatingen van hun leven zijn zij eenvoudig gebleven. Er 
bestaat, in tegenstelling tot hen, een ander soort denkers, die de verschrikking met 
wellust tegen de mensen keren alsof zij daaruit een eigen glorie konden putten. De 
verschrikking wordt voor hen een zweep waarmee zij zich alles van het lijf houden. 
Zij bewonderen “grootheid” en verstaan daaronder dierlijke grootheid. Daartoe 
behoort Nietzsche, zijn vrijheid staat in een pijnlijke tegenstelling tot het verlangen 
van zijn natuur naar macht waarvoor hij ten slotte bezweek. Veel van zijn uitlatingen 
vervullen mij met afschuw, als die van een vulgair despoot. De Maistre heeft dingen 

                                                                                                                                                     
De beroemdste taalfilosoof, Ludwig Wittgenstein (1889-1951) was (o.a.) verbonden aan Cambridge, niet aan 
Oxford. In Aufzeichnungen (1984, p. 111-112; EC-W, V, 351-352) noteert Canetti over hem: ‘Ich lese ein neues 
Buch über Wittgenstein: er war viel interessanter, als ich wußte, ein Eroberer wider Willen, der Cambridge, 
seine Eroberung aufgab (auch sein Geld, [dr. Sonne had hem daar al op gewezen: zie Ogenspel] sogar seine 
Lust) und dann wieder zur Eroberung zurückkehrte. Als Eroberer war es ihm um Zerstörung der Philosophie zu 
tun. Das Eigentliche, nennen wir’s Ethik, hat er vor Zerstörung bewahren wollen und in den Zeiten des 
Rückzugs hat er dafür gelebt. Jetzt, erst jetzt weiß ich, daß er mich etwas angeht. Als Eroberer bin ich ihm 
ausgewichen’. En op hoge leeftijd constateert hij in Slotsom (1992, p. 35; EC-W, V, 390): ‘Veel aan Bertrand 
Russell gedacht. Zijn verantwoordelijkheid voor Wittgenstein, die hij als het ware verhief. Merkwaardig die 
mengeling van Engelse verlichting, Leibniz en Wenen. Wittgenstein is zozeer Wenen dat hij op de gehele 
emigratie, haar vormen en invloed, vooruitliep’. 
77 Mens (1958), p. 226; EC-W, IV, 234. En: ‘De taal, als systeem opgevat, verstomt’. (1969), p. 319 (EC-W, IV, 
330). 
78 In 1997 verscheen de omvangrijke, min of meer verhalende studie Canetti und Nietzsche van Harriet 
Murphy, en in de M&M-essaybundel Einladung zur Verwandlung komt Nietzsche regelmatig ter sprake; verder 
in diverse andere essays en beschouwingen. 
79 Mens (1960), p. 240; EC-W, IV, 248.  
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uitgesproken die nog verschrikkelijker zijn. Maar hij brengt ze onder woorden omdat 
ze in de wereld voorkomen, als hun instrument, en niet uit wellust. De denkers die 
van eerlijke angst voor de mensen zijn vervuld, zijn gelijk alle anderen het slachtoffer 
van deze angst en trachten niet verstolen deze voor zich zelf te gebruiken. Zij 
vervalsen de toestand van de wereld niet, zij blijven erin, zelf het meest ten prooi aan 
de angst die zij gevoelen. De weerstand die hun gedachten oproepen, is gezond en 
vruchtbaar. De anderen doen zich gevaarlijk en majesteitelijk voor, zogezegd om uit 
de wereld naar zich zelf op te springen. Zo is wat zij zeggen tot in het merg vervalst 
en kan alleen van nut zijn voor degenen die er gebruik van maken om de mensheid 
zijn waarde en hoop te ontnemen’.  

Canetti had hier wellicht wat milder kunnen zijn, als hij Nietzsche (1844-1900) op de eerste 
plaats als dichter (die hoge eisen stelde aan het individu), als filosofievernieuwer (hij wilde 
bij voorkeur tot de presocratici teruggaan) en als zelfvernietiger had gezien (het is tenslotte 
geen uitgemaakte zaak of Nietzsche door syfilis of door al te zwaar denkwerk uiteindelijk 
‘verduisterd’ is). Bovendien was Nietzsche in weerwil van zijn filosofische opvattingen een 
zachtaardig mens. ‘In de dagelijkse omgang toonde hij een grote hoffelijkheid en een bijna 
vrouwelijke zachtaardigheid, een constante, welwillende gelijkmoedigheid’, schreef Lou 
Salomé over hem.80 Dat alles heeft Canetti niet weerhouden van een levenslange vijandschap 
tegenover Nietzsche,81 in zijn ogen de machtaanbidder pur sang.82 In M&M komt hij niet 
voor, maar verspreid over bijna een halve eeuw is zijn afkeer van de filosoof met de hamer 
in de Aantekeningen terug te vinden.83 Het beeld dat uit de meest uitgesproken notities over 
Nietzsche naar voren komt: 

Nietzsche is verwekt door Diogenes Laertius en uit Richard + Cosima [Wagner] geboren; 
de waan is een infectie door die twee.84 Mijn, Canetti’s, eerste instinctieve reactie toen in 
de jaren dertig Nietzsche’s brieven aan zijn moeder verschenen, was juist: ‘aan de zieke 
Nietzsche heb ik de “wil tot macht” doorzien en nooit heb ik mij sindsdien tot een 
concessie jegens hem laten verleiden’.85 Nietzsche’s toon heeft iets van de Koran,86 hij is 
niet misbruikt en zijn kansen in deze eeuw zijn verkeken.87 Er zijn grote schrijvers die 
Nietzsche heeft bevrucht, zoals Musil, en die door hem onberoerd zijn gelaten, zoals 
Kafka; ‘het gaat mij om deze scheidslijn: Hier was Nietzsche. Hier was Nietzsche niet’.88 
Het stoort mij, Canetti, dat Nietzsche colleges heeft gevolgd bij Jacob Burckhardt,89 een 

                                                 
80 ‘lm gewöhnlichen Leben war er von größer Höflichkeit und einer fast weiblichen Milde, von einem stetigen, 
wohlwollenden Gleichmut’. Ivo Frenzel, Nietzsche (Rowohlt, Reinbek bei Hamburg 1992 [1966]), p. 103. 
Persoon en werk mogen niet dooreengehaald worden, maar het verschil is in dit geval zo opvallend, dat het 
tenminste vermeld moest worden. Bij Wilfred Trotter lijkt iets soortgelijks te constateren. 
81 Hoewel er verbazend veel Nietzsche-achtige teksten bij Canetti zijn terug te vinden, resp. vice versa. 
82 Het is echter toch niet alleen retoriek als Nietzsche zijn Umwertung aller Werte begint met: ‘Onder de niet 
ongevaarlijke titel “De wil tot macht” moet hiermede een nieuwe filosofie of, duidelijker gezegd, de proeve van 
een nieuwe interpretatie van alles wat gebeurt aan het woord komen: zoals in de rede ligt, slechts voorlopig en 
proberend’. (Nietzsche, Herwaardering van alle waarden, p. 9.) Anders naar leven en geschiedenis kijken is 
niet identiek aan machtsaanbidding. 
83 Naast het in de navolgende tekst genoemde ook in: Mens (1955), p. 200; EC-W, IV, 208; (1962), p. 261; EC-W, 
IV, 270; (1965), p. 276; EC-W, IV, 285-86; (1967), p. 296; EC-W, IV, 305; (1968), p. 312; EC-W, IV, 322; 
Pantheon (1970), p. 151; EC-W, V, 244; Geheime hart (1973), p. 15-16; EC-W, IV, 381; (1983), p. 144; EC-W, IV, 
502; Aufzeichnungen (1980), p. 62; EC-W, V, 310; (1982), p. 89; EC-W, V, 334; Slotsom (1993), p. 83; EC-W, V, 
433.     
84 Slotsom (1993), p. 98; EC-W, V, 446. 
85 Geheime hart (1983), p. 143; EC-W, IV, 501. 
86 Mens (1956), p. 212; EC-W, IV, 219.  
87 Geheime hart (1981), p. 114; EC-W, IV, 473. 
88 Geheime hart (1984), p. 153; EC-W, IV, 510. 
89 Slotsom (1992), p. 32; EC-W, V, 387. 



 244

van de weinige historici die ik echt kan waarderen, onder meer omdat hij een afkeer van 
machtsverering had en zich tegen Nietzsche verzette.90 Nietzsche heeft velen vervuld van 
genot in gevaren, en toen die er waren, gingen zij klaaglijk ten onder.91 Men zou Nietzsche 
moeten kunnen herroepen; als dit onheilszwangere bestaan zich weer liet oplossen, zodat 
alleen de reine en goede bronnen bleven, waaruit het zich oorspronkelijk vormde.92 Ook in 
de verwoording van de kern van zijn eigen oeuvre figureert Nietzsche als absolute tegen-
hanger:  

‘Nietzsche kan nooit gevaarlijk voor mij worden: want aan gene zijde van alle moraal 
is in mij een enorm sterk, een almachtig gevoel van de heiligheid van ieder, maar ook 
werkelijk ieder leven. Daarop ketst zowel de ruwste als de geraffineerdste aanval af. 
Eerder geef ik mijn leven volledig op dan dat van een willekeurige ander ook maar in 
principe. Geen ander gevoel in mij benadert dit in intensiteit en onwrikbaarheid.  
Ik aanvaard geen dood. Dus zijn allen die gestorven zijn, voor mij in rechte  
nog levend, niet omdat ze eisen aan mij stellen, niet omdat ik hen vrees, niet omdat ik  

zou kunnen denken dat iets van hen nog werkelijk leeft, maar omdat ze nooit 
hadden mogen sterven. Alle sterven tot dusver was een veelduizendvoudige 
gerechtelijke moord die ik niet kan legaliseren. Wat heb ik te maken met 
massale precedenten, wat heb ik ermee te maken dat geen sterveling van het 
begin af aan leeft! Nietzsche’s aanvallen zijn als een giftige lucht, maar wel 
een die mij niet kan deren. Ik adem haar trots en verachtelijk weer uit en  
beklaag hem vanwege de onsterfelijkheid die hem wacht’.93

 

‘Nietzsche-Kopf’  En in zijn laatste jaren moet Canetti toch weer, zijn leven en werk overziend, 
(1899) van Hans  op Nietzsche terugkomen: ‘Je bent je laatste woord over Nietzsche nog 
Olde (1855-1917)  schuldig. In 1938, vijfenvijftig jaar geleden, heb je het aangekondigd in  

Wenen nog. Het heeft zich pas nadien gevormd. Misschien is dat laatste woord 
achterhaald. Des te beter. De vorming ervan heeft je geleid’.94 Laatste woord? 
Kennelijk toch niet, want in 1993 staat alsnog: ‘Alles wat jij te zeggen hebt, heeft te 
maken met “klein”. Dat is je inhoud. Jouw vijandschap jegens “groot”, jegens 
“gezond”, jegens “opwaarts”, in één woord, tegen Nietzsche’.95 

Voor Canetti was Nietzsche het zwarte schaap van de macht, zoals voor hem Freud dit was 
van de massa – en van de psychologie. Canetti hield wel van tegenstanders van formaat. 
Mits ze dood waren, dat maakt de strijd eenzijdiger en daarmee iets eenvoudiger en over-
zichtelijker. Nietzsche heeft van het werk van angst-kenner Kierkegaard nauwelijks kennis 
genomen. Hij was het wel van plan, maar het is er niet meer van gekomen.96  

Hij, of beter: Zarathustra, was er zonder Kierkegaard te hebben gelezen toch wel van 
overtuigd dat ‘vrees namelijk – dat is het erf- en grondgevoel van de mens; uit de vrees laat 
zich alles verklaren, erfzonde en erfdeugd.’97 Hij overweegt ook dat ‘de mens enkele 

                                                 
90 Geheime hart (1973), p. 8; EC-W, IV, 374. 
91 Vliegenpijn, p. 69; EC-W, V, 75. 
92 Aufzeichnungen (1983), p. 105; EC-W, V, 348. 
93 Vliegenpijn, p. 37; EC-W, V, 44.  
94 Slotsom (1993), p. 97-8; EC-W, V, 446. 
95 Slotsom (1993), p. 108; EC-W, V, 456. 
96 Op 19 febr. 1888 schreef Nietzsche aan Georg Brandes: ‘Ich habe mir für meine nächste Reise nach 
Deutschland vorgesetzt, mich mit dem psychologischen Problem Kierkegaard zu beschäftigen (...) Dies wird 
für mich, im besten Sinn des Worts, von Nutzen sein – und wird dazu dienen, mir meine eigene Härte und 
Anmaßung im Urteil “zu Gemüte zu führen”.’ (Nietzsche, Werke in drei Bände, III, 1278; Schlechta-uitg.). 
97 ‘Furcht nämlich – das ist des Menschen Erb- und Grund-gefühl; aus der Furcht erklärt sich jegliches, 
Erbsünde und Erbtugend’. (Nietzsche, Werke, II, 537; Zarathustra). 
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honderdduizenden jaren lang een in de hoogste graad voor vrees toegankelijk dier was’98 en 
is ervan overtuigd dat ‘de mens, als het vreesachtigste van alle schepselen, tengevolge van 
zijn fijne en breekbare natuur, heeft in zijn vreesachtigheid de leermeesteres van dat mede-
gevoel, dat snelle begrip voor het gevoel van anderen (ook van dieren) gekregen’.99 Het is 
alsof hij aanzetten tot Canetti’s verwandlung bespreekt. Dat voor Nietzsche ‘Furcht’ tevens 
gekoppeld is aan religie, moraal, bijgeloof, voorouders en goden, spreekt welhaast voor zich. 
Maar hij is zich ook bewust van de existentiële angst die gaat in de richting van Sartre’s 
latere adagium: ‘Uiteindelijk is de “liefde tot de naasten” altijd iets van bijzaak, voor een 
deel conventioneel en schijnbaar-willekeurig in verhouding tot de angst voor de naasten. 
Naar gelang de structuur van de maatschappij in zijn geheel is vastgesteld en tegen gevaren 
van buiten beveiligd lijkt, is het deze angst voor de naasten, die weer nieuwe perspectieven 
van de morele waardering brengt’.100  
 
Dieren en mensen  
 

Hoewel er een eindeloze (en wat mij betreft zinloze)101 discussie loopt of dieren, die terdege 
angst kennen, ook bewustzijn hebben, is er een duidelijk verband te leggen tussen existenti-
alistische menselijke angst en het bewustzijn van de mens. ‘Wir Furchtlosen’ heet het vijfde 
hoofdstuk uit Nietzsche’s Die Fröhliche Wissenschaft (1886). Daarin legt hij in de paragraaf 
‘Vom Genius der Gattung’ (Over de geest van de soort) een intuïtief verband tussen het 
bewustzijn (niet de rede, het verstand) van het individu en de kuddenatuur.102 Het bewustzijn 
(beter: het zich bewust worden) valt ons pas op als we ons realiseren hoe goed we ook 

                                                 
98 ‘der Mensch manche hunderttausend Jahre lang ein im höchsten Grade der Furcht zugängliches Tier war’ 
(Nietzsche, Werke, I, 558-59; Menschliches, Allzumenschliches). 
99 ‘der Mensch, als das furchtsamste aller Geschöpfe, vermöge seiner feinen und zerbrechlichen Natur, hat in 
seiner Furchtsamkeit die Lehrmeisterin jener Mitempfindung, jenes schnellen Verständnisses für das Gefühl 
des andern (auch des Tieres) gehabt.’ (Nietzsche, Werke, I, 1112; Morgenröte). 
100 ‘Zuletzt ist die “Liebe zum Nächsten” immer etwas Nebensächliches, zum Teil Konventionelles und 
Willkürlich-Scheinbares im Verhältnis zur Furcht vor dem Nächsten. Nachdem das Gefüge der Gesellschaft im 
ganzen festgestellt und gegen außere Gefahren gesichert erscheint, ist es diese Furcht vor dem Nächsten, 
welche wieder neue Perspektiven der moralischen Wertschätzung schafft’. (Nietzsche, Werke, I, 657; Jenseits 
von Gut und Böse). Die stelling is voorafgegaan door: ‘Solange die Nützlichkeit, die in den moralischen 
Werturteilen herrscht, allein die Herden-Nützlichkeit ist, solange der Blick einzig der Erhaltung der Gemeinde 
zugewendet ist, und das Unmoralische genau und ausschließlich in dem gesucht wird, was dem Gemeinde-
Bestand gefährlich scheint: so lange kann es noch keine “Moral der Nächstenliebe” geben’.  
101 De bijbel zegt dat de mens de dieren moet onderwerpen en Descartes meende in alle onnozelheid (‘met 
bewonderenswaardige dapperheid’, noemt Nietzsche dat) dieren gelijk te kunnen stellen aan machines. Het een 
zowel als het ander heeft naast onnoemelijk veel leed ook eindeloze, zinloze discussies opgeleverd, omdat de 
uitgangspunten niet deugen. (Nietzsche formuleert het in de Antichrist optimistischer: ‘unsre ganze Physiologie 
bemüht sich um den Beweis dieses Satzes’). Zie onder veel meer: Keith Thomas, Het verlangen naar de 
natuur. De veranderende houding tegenover planten en dieren, 1500-1800 (1990; orig. Eng. uitg. 1983), en 
voor m.n. de 19e en 20e eeuw: Barbara Noske, Huilen met de wolven. Een interdisciplinaire benadering van de 
mens-dier relatie (1992 [1988]). Canetti is een van de betrekkelijk weinige auteurs (iemand als Hebbel deed het 
op een veel huiselijker manier en Schopenhauer was analytischer, met een boeddhistische inslag) die zich op 
filosofische wijze in veelvuldige Aantekeningen (en bijvoorbeeld in Stemmen van Marrakesch) om het dier 
bekommert. (Slotsom (1993), p. 84; EC-W, V, 434: ‘In alles wat ik over dieren heb gezegd, kom ik me als een 
oplichter voor, omdat ik zo weinig met hen heb meegemaakt. Ik heb de mythen over hen verslonden, en soms 
heb ik dieren bekeken, nooit meer, maar aangedaan, alsof ik in een van de oude metamorfosemythen verkeerde. 
Verder was het niets. Ik heb me al die jaren nooit bij een dier aangesloten. Mijn schuwheid daarvoor was te 
groot. Als er iets goddelijks in mijn leven is geweest, dan was het die schuwe verering van dieren’.) Zijn 
opvatting is in het kort samen te vatten als: er was en is veel te weinig respect voor dieren. Zie hier verder hfdst. 
V over verwandlung. 
102 W. Trotter zal bijna drie decennia later op eenzelfde spoor zitten; het sociale leven dat volgens Nietzsche tot 
bewustzijn voerde is hetzelfde dat volgens Trotter tot dwingende moraal en groepsnormen leidde. 
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zonder zouden kunnen. We zouden kunnen denken, voelen, willen, ons herinneren en zelfs 
handelen zonder dat dit in ons bewustzijn zou treden. (Leven op de automatische piloot, 
zouden we nu kunnen zeggen). Het hele leven zou mogelijk zijn, zonder dat het zich als het 
ware in de spiegel zou zien, zoals feitelijk ook nu nog bij ons het grootste deel van dit leven 
zich zonder deze spiegeling afspeelt. Waarom dan dat bewustzijn, als het in essentie over-
tollig is? Dit bewustzijn nu staat volgens Nietzsche in verband met de geschiktheid voor 
communicatie (Mitteilungs-Fähigkeit) van een mens of dier (!), en die staat weer in verband 
met de communicatienoodzaak (Mitteilungs-Bedürftigkeit). Dat slaat natuurlijk niet op een 
enkel mens maar op het menselijk geslacht: ‘waar eerst de behoefte, de nood de mensen lang 
gedwongen heeft zich te uiten, elkaar wederkerig snel en goed te verstaan, was er uiteinde-
lijk een overschot van deze kracht en kunst der mededeling, als het ware een vermogen dat 
zich geleidelijk had opgehoopt en op een erfgenaam wachtte die het kwistig zou gaan uit-
geven’.103 En als deze bevinding juist is, zo gaat Nietzsche verder, dan was het een dwang, 
een moeten voor de mens: ‘hij had, als het meest bedreigde dier, hulp nodig, bescherming, 
hij had zijn gelijken nodig, hij moest zijn nood uitdrukken, zich verstaanbaar weten te maken 
– en voor dat alles had hij eerst “bewustzijn” nodig, dus zelf te “weten” wat hem ontbreekt, 
te “weten” hoe hij het voelt, te “weten” wat hij denkt’.104 De ontwikkeling van taal en spraak 
en van bewustzijn ging dus hand in hand. Conclusie: ‘Mijn gedachte is, zoals men ziet: dat 
het bewustzijn eigenlijk niet tot de individuele existentie van de mens behoort, veelmeer tot 
wat aan hem gemeenschaps- en kudde-natuur is: dat het, zoals daaruit volgt, ook alleen met 
betrekking tot gemeenschaps- en kudde-bruikbaarheid fijn ontwikkeld is, en dat dienten-
gevolge ieder van ons, met de beste wil, zichzelf zo individueel mogelijk wil begrijpen, 
“zichzelf te kennen”, maar steeds juist het niet-individuele van zichzelf tot bewustzijn zal 
brengen’.105 Zodra wij onbegrensd-individuele handelingen in het bewustzijn omzetten, 
lijken zij dat niet meer te zijn. En zo vat hij dit samen in filosofische termen: ‘Dit is het 
eigenlijke fenomenalisme en perspectivisme,106 zoals ik het begrijp: de natuur van het dier-
lijke bewustzijn brengt met zich mee, dat de wereld die wij ons bewust zouden kunnen zijn, 
slechts een oppervlakte- en teken-wereld is, een veralgemeende, een gemene wereld – dat 
alles wat bewust wordt, juist daardoor vlak, dun, relatief dom, algemeen, teken, kuddemerk-
teken wordt, dat met alle bewustworden een groot grondig bederf, vervalsing, veroppervlak-
kiging en generalisatie verbonden is’.107  

                                                 
103 ‘wo das Bedürfnis, die Not die Menschen lange gezwungen hat, sich mitzuteilen, sich gegenseitig rasch und 
fein zu verstehen, da ist endlich ein Űberschuß dieser Kraft und Kunst der Mitteilung da, gleichsam ein 
Vermögen, das sich allmählich aufgehauft hat und nun eines Erben wartet, der es verschwenderisch ausgibt’. 
(Nietzsche, Werke, II, 220; Fröhliche Wissenschaft). 
104 ‘er brauchte, als das gefährdetste Tier, Hilfe, Schutz, er brauchte seinesgleichen, er mußte seine Not 
auszudrücken, sich verstandlich zu machen wissen – und zu dem allen hatte er zuerst “Bewußtsein” nötig, also 
selbst zu “wissen”, was ihm fehlt, zu “wissen”, was es ihm zumute ist, zu “wissen”, was er denkt’. (Id. 220-1).  
105 ‘Mein Gedanke ist, wie man sieht: daß das Bewußtsein nicht eigentlich zur Individual-Existenz des 
Menschen gehört, vielmehr zu dem, was an ihm Gemeinschafts- und Herden-Natur ist: daß es, wie daraus folgt, 
auch nur in bezug auf Gemeinschafts- und Herden-Nützlichkeit fein entwickelt ist, und daß folglich jeder von 
uns, beim besten Willen, sich selbst so individuell wie möglich zu verstehen, “sich selbst zu kennen”, doch 
immer nur gerade das Nicht-Individuelle an sich zum Bewußtsein bringen wird.’ (Nietzsche, Werke, II, 221).  
106 Perspectivisme: alle kennis is afhankelijk van de persoonlijke standplaats en perspectieven van het kennend 
subject; een objectieve algemene geldigheid is dus niet mogelijk.  
107 ‘Dies ist der eigentliche Phänomenalismus und Perspektivismus, wie ich ihn verstehe: die Natur des 
tierischen Bewußtseins bringt es mit sich, daß die Welt, deren wir bewußt werden können, nur eine 
Oberflächen- und Zeichenwelt ist, eine verallgemeinerte, eine vergemeinerte Welt – daß alles, was bewußt 
wird, ebendamit flach, dünn, relativ-dumm, generell, Zeichen, Herden-Merkzeichen wird, daß mit allem 
Bewußtwerden eine große gründliche Verderbnis, Fälschung, Veroberflächlichung und Generalisation 
verbunden ist’. (II, 221-2).  
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Zo zien we hoe Nietzsche tijdkritiek poogt te onderbouwen met oeroude bewustzijnsmecha-
nismen van de mens en oog heeft voor verwandlung. Daarnaast is het zinnig om zijn specu-
latieve bewustzijnstheorie in het achterhoofd te houden – evenals Trotters overtuigingen – 
bij de interpretatie van psychologische massa-verklaringen, en van verwandlung natuurlijk. 
 
Angsten 
 

In M&M vormt – existentiële – angst een vanzelfsprekend uitgangspunt en impliciete onder-
toon. De programmatische eerste zin van het boek vormt de basis hiervan: ‘Nichts fürchtet 
der Mensch mehr als die Berührung durch Unbekanntes’. Daarop zijn de massa-analyses 
(dialectische omslag van die angst in een behoefte) en machtsanalyses (beheersing van de 
angst door deze op anderen te projecteren of af te wentelen) gebaseerd. In het tweede deel, 
over de macht, is de angst nog nadrukkelijker aanwezig dan in het eerste deel over de massa. 
Want de ultieme macht ziet de medemens als tegenstander, uiteindelijk als buit; dus is de 
macht iets om voor te vluchten – in de massa. De massa daarentegen ziet de medemens als 
medestander, uiteindelijk als groeikracht; dus is de massa iets om bij te schuilen – voor de 
macht. 

In nogal wat Aantekeningen is de persoonlijke of algemene (visie op) angst expliciet 
te traceren.108 Canetti’s ‘persoonlijke’ angstopvatting kent wel een consequente lijn. Een van 
zijn eerste notities vormt een regelrechte omkering van Caligula’s lijfspreuk109 ‘Oderint dum 
metuant’ (Ze mogen mij haten, als ze mij maar vrezen): ‘Ik wil geen angst inboezemen, voor 
niets ter wereld schaam ik mij zo diep. Ik word liever veracht dan gevreesd’.110 En een van 
de laatste aantekeningen over de eigen angst luidt: ‘Bij het alleen zijn ben je schijnbaar 
wreed tegen de anderen, het wreedst tegen jezelf. Uit angst vanwege anderen ga je tegen 
jezelf tekeer’.111 ‘Gods hartslag in ons: de angst’112 geeft goed weer hoe allesdoordringend 
Canetti de angst ziet – en dit mooi verwoordt. Persoonlijk kent hij natuurlijk de dagelijkse en 
levenslange angst om de veiligheid van beminde mensen – en de rol van de telefoon in 
dezen,113 premature angst dat hij zijn leven niet te boek zal stellen,114 angst voor de 
vergankelijkheid van het heftigste en zuiverste gevoel,115 angst voor Dostojewski,116 angst 

                                                 
108 Onder meer in: EC-W, IV (1942) 22; (1943) 36; (1945) 92; (1947) 132; (1951) 177, 178; (1957) 225; (1958) 
240; (1962) 268; (1967) 312-13; (1976) 401; (1981) 472, 475; (1982) 488; (1983) 502; (1985) 529; en in  
EC-W, V (F1) 10; (F4) 50; (F5) 59, 66; (1954-56) 115; (1957-59) 123; (1961) 149; (1962) 159; (1966) 198; 
(1967) 203, 205, 206; (1968) 220; (1971) 248-49; (1975) 280; (1976) 288; (1979) 300; (1980) 314; (1992) 366; 
(1993) 432, 435, 449. 
109 Caligula had deze one-liner niet zelf bedacht; hij was beter in moorden, maar figureert overigens niet in 
M&M; dat zou té voor de hand liggend geweest zijn? Hij ontleende de kreet aan de dichter Lucius Accius (170-
85 v.C.) die hem de mythische figuur Atreus in de mond had gelegd. 
110 Mens (1942), p. 22; EC-W, IV, 22. 
111 Slotsom (1993), p. 85; EC-W, V, 435. 
112 Vliegenpijn, p. 44; EC-W, V, 50. 
113 Aufzeichnungen (1979), p. 50; EC-W, V, 300, en Geheime hart (1982), p. 129; EC-W, IV, 488. Geen 
verbinding krijgen of juist een onverwacht telefoontje kan rampspoed van geliefden betekenen. (‘Wie unsicher 
war es, als man ohne Telefon lebte. Man wußte lange nichts. Und doch ist die Angst um Menschen nicht 
geringer geworden. Vielleicht ist sie sogar größer, denn durch jeden vergeblichen Anruf wird sie gesteigert. 
Der Tod ist so rasch wie ein Anruf. Die Plötzlichkeit der Verbindung erinnert jederzeit an den Tod. Was einen 
beruhigen soll, wird zuerst zum Schrecken’.) 
114 Pantheon (1971), p. 158; EC-W, V, 248-249. 
115 Pantheon (1967), p. 108; EC-W, V, 203. 
116 Aufzeichnungen (1980), p. 66; EC-W, V, 314. Vgl. Rob Hartmans, Vaarwel dan! Essays over intellectuelen 
en hun illusies (Aspekt, Soesterberg 2000), p. 99: ‘Evenals Vladimir Nabokov, Johan Huizinga en Karel van 
het Reve werd Isaiah Berlin zenuwachtig, zelfs depressief bij het lezen van de religieuze fanaticus 
Dostojewsky’.  
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dat de uitbreiding van zijn geest ten einde loopt117 en angst voor alles wat er na de dood niet 
komt.118 Maar de mens die voor niets meer bang is, vindt hij verachtelijk. De weg tussen te 
veel en te weinig angst is namelijk heel smal en vormt feitelijk het kerndilemma van iedere 
utopie.119 Pro domo ziet Canetti lichtende en bittere angst. De eerste groeit en maakt mensen 
tot dichters; de tweede schrompelt en verdroogt en maakt ze tot mummies.120 Boeken maken 
hem nooit bang omdat die zoveel verschillends te zeggen hebben121 – en niets terugzeggen, 
kunnen we deze Kien-notitie aanvullen. Onder de meer algemene termen vallen Canetti’s 
opmerkingen dat veel werkelijkheid wordt van wat hij angstig had gezien,122 of dat we de 
angst van een dier zo zouden moeten kennen alsof we die van binnenuit beleven en dan 
merken dat dit misschien dezelfde angst is – als de onze.123 Wellicht, zo filosofeert hij, 
bestaan er in de voorgevoelens van angst geen grenzen tussen mensen124 en hij vraagt zich af 
wat onze angsten nog zouden betekenen als de mensheid pas over duizend jaar te gronde 
gaat.125 Uiteraard is er ook wel een notitie te vinden over een verschaalde, flauwe religie; 
die, waarachter men géén angst voelt126 of een korte Ohrenzeuge-tekst als ‘een kerkhof-
stakker, overal elders is hij bang’.127 Aldoordringend is het besef: ‘Het verlammende van de 
algemene wanhoop: een illusie. Alles gaat net als vroeger verder en alleen de grijze woorden 
passen zich overal aan elkaar aan. Behalve de lippendienst aan de angst schijnt niets 
ongewoon’.128 Remedies ziet hij nauwelijks; het zal een kwestie van aanvaarden moeten 
zijn: ‘niet langer de angst zien als middel tot vervulling’129 of beter nog: de angst uitspreken 
– nóg beter is het echter om de angst op te schrijven, zonder deze uit te spreken.130 Het zijn 
dus niet zozeer specifieke of lichamelijke als wel algemene, dus existentiële angsten die ook 
Canetti kwellen. Hij citeert zelfs – en dat is zeldzaam bij hem – een generatiegenoot: de 
Italiaanse schrijver Cesare Pavese (1908-1950). Kennelijk is hij het helemaal met hem eens: 
‘De mens is erbarmen en angst. Iets anders bestaat niet’.131 En negen jaar voor zijn eigen 
dood noteerde Canetti: ‘Hij legde de laatste angst af en stierf’.132  

Hoewel (de strijd tegen) de dood een centrale rol speelt in Canetti’s werk, is het 
indachtig Freuds opmerking aan het slot van Das Ich und das Es niet te rechtvaardigen om te 
beweren dat iedere angst eigenlijk een doodsangst zou zijn.133 Canetti’s angsten en zijn 
verzet tegen de dood zijn grotendeels tamelijk rechtlijnig te herleiden tot zijn hier al 

                                                 
117 Mens (1957), p. 218; EC-W, IV, 225. 
118 Vliegenpijn, p. 6; EC-W, V, 10.  
119 Vliegenpijn, p. 60; EC-W, V, 66. 
120 Vliegenpijn, p. 53; EC-W, V, 59. 
121 Aufzeichnungen (1979), p. 50; EC-W, V, 300. 
122 Slotsom (1993), p. 101; EC-W, V, 449.  
123 Slotsom (1993), p. 82; EC-W, V, 432. Angst als verwandlung dus. 
124 Aufzeichnungen (1975), p. 21; EC-W, V, 280. 
125 Aufzeichnungen (1976), p. 32; EC-W, V, 288. 
126 Pantheon (1954-56), p. 7; EC-W, V, 115. 
127 Pantheon (1957-59), p. 17; EC-W, V, 123. 
128 Geheime hart (1983), p. 144-145; EC-W, IV, 502. 
129 Pantheon (1961), p. 44; EC-W, V, 149. 
130 Slotsom (1992), p. 8; EC-W, V, 366.  
131 Pantheon (1967), p. 111; EC-W, V, 205. Pavese pleegde zelfmoord. 
132 Geheime hart (1985), p. 173; EC-W, IV, 529. 
133 ‘Der volltönende Satz: jede Angst sei eigentlich Todesangst, schließt kaum einen Sinn ein, ist jedenfalls 
nicht zu rechtfertigen. Es scheint mir vielmehr durchaus richtig, die Todesangst von der Objekt-(Real-)Angst 
und von der neurotischen Libidoangst zu sondern’. Sigmund Freud, Gesammelte Werke (Imago, London 1940 
e.v./ Fischer, Frankfurt a.M. 1999), XIII, p. 288. 
Hoewel de Brockhaus Psychologie (Leipzig 2001, p. 38) nu zegt dat ‘de angst uiteindelijk wortelt in de 
doodsangst en in de ontwikkelingsgang samenhangt met vlucht- en vermijdingsreacties, die men ook bij veel 
dieren kan waarnemen’.   
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beschreven jeugdtrauma: het plotselinge overlijden van zijn vereerde vader, toen hijzelf nog 
maar net zeven jaar oud was; een ontvankelijke en kwetsbare leeftijd waarop zulke 
ervaringen een onuitwisbare indruk maken.134 Zoals gezegd is daaraan dan ook nog de 
pacifistische en humanistische afschuw van oorlog gekoppeld. Uit zijn biografie blijkt 
bovendien dat paranoia hem niet vreemd was en dus heeft hij frequent ook tegen die angsten 
en wanen moeten vechten. Een paranoïde persoonlijkheidsstoornis wordt gekenmerkt door 
het misinterpreteren van vriendelijke of neutrale houdingen van anderen als vijandelijke 
handelingen, overgevoeligheid voor achterstelling en tegenslagen, haatdragendheid en vaak 
een neiging tot het koesteren van samenzweringstheorieën.135   

Uiteindelijk heeft Canetti’s verzet tegen de dood ook veel te maken met zijn eigen 
macht. In een kritisch essay over Canetti – dat van de eerdergenoemde schrijfster en 
hoorspeldramaturge Ursula Ruppel: Der Tod und Canetti136 – wordt feilloos aangegeven hoe 
en waarom Canetti zelf een absoluut (intellectueel) machthebber is.137 Dit is een inzicht dat 
de lezer krijgt na (herhaalde) lezing van het hele oeuvre, en dat daarna niet meer wil 
verdwijnen. Wat overigens geen belemmering is voor de waardering van het werk; wel kan 
het bepaalde visies of inzichten doen kantelen. Canetti’s testamentaire archiefvoorwaarden 
zijn ook een indicatie: regeren na de dood, over het graf heen.   

In de woorden van de filosoof/socioloog R.F. Beerling (1905-1979), die in De Gids 
(nr. 7, 1977) de meest uitvoerige en kritische reactie in Nederland gaf op M&M, ‘mankeert 
er aan Canetti’s wijsheid iets fundamenteels, hoe pathetisch dit verzet [tegen de dood] ook 
aandoet. Het is de eigenlijke angel, die hij niet kan uittrekken’. Canetti zal van die reactie 
niet onder de indruk zijn geweest – integendeel, hij benadrukte zijn strijd tegen de dood 
steeds sterker in de Aantekeningen. Beerlings kritiek is wel begrijpelijk, maar niet terecht. 
Het niét accepteren van de dood is een basis die aan alle denken van Canetti ten grondslag 
ligt. Zoals de zwaartekracht dat doet bij Newton, het categorisch imperatief bij Kant, de 
klassenstrijd bij Marx, de voorstelling & wil bij Schopenhauer, de angst bij Kierkegaard en 
het onderbewuste bij Freud. Het is Canetti’s – vaak originele – verzet tegen iets dat wij als té 
vanzelfsprekend aanvaarden en waarop dan onze vaak bedenkelijke maatschappijopvattingen 
worden gebouwd (denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis als per definitie de geschiedenis 
van de sterksten, de overwinnaars). Het zou een extra hoofdstuk vergen om de doods-
problematiek bij Canetti nader uit te werken. Omdat dit probleem echter meer aan de macht 
dan aan de massa (waarop hier het accent ligt) gebonden is, blijft die uitwerking vooralsnog 
achterwege.  

Wel moet nog worden opgemerkt dat de overweging dat zonder dood geen leven en 
dus ook geen evolutie mogelijk zou zijn, een invalshoek is die bij Canetti ontbreekt. Naar 
men kan aannemen omdat hij ook dat fundamenteel niet kan accepteren; in wezen is hij het 

                                                 
134 Isaiah Berlin was nog jonger toen hij er in 1917 getuige van was hoe een politieagent werd gelyncht door 
een uitzinnige menigte. Hij hield er een levenslange afkeer van fysiek geweld aan over. Vgl. in Vliegenpijn (p. 
42; EC-W, V, 48) over bibliothecaris Wheen van het Victoria & Albert Museum, die op achtjarige leeftijd in 
Botany Bay in Australië met zo’n afkeer en walging was bekeken door een (dankzij de blan-ken) zwaar 
verlopen inboorlingenhoofdman, ‘dat hij zich zijn hele latere leven ongewenst en verafschuwd voelde’. 
135 Vgl. Der Brockhaus Psychologie, Brockhaus, Mannheim/Leipzig 2001, p. 421, waar nog wordt gemeld dat 
zo’n 0,5 tot 3,5% van de bevolking eraan zou lijden. 
136 Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1995 (176 pp.). Toen de auteur met de laatste tekstcorrecties bezig 
was, stierf Canetti (aug. 1994). In de secundaire Canetti-literatuur is dit boekje niet vaak te signaleren. 
Overigens wees o.a. Gerhard Melzer in 1985 op die machtsfacetten van Canetti en zijn werk, in het Stirneriaans 
getitelde ‘Der einzige Satz und sein Eigentümer’ (in: Bartsch & Melzer (Hg.), Experte der Macht, pp. 58-72). 
137 Het enige bezwaar dat tegen dit essay is in te brengen, is de vraag of men een auteur zo vergaand mag 
identificeren met zijn teksten. Ruppel doet dit echter dermate zorgvuldig en overtuigend, dat er van dat bezwaar 
niet zo veel standhoudt. Haar strenge slotconclusie eindigt met een verwandlung, die hier in de levensschets 
van Canetti is aangehaald. (Hfdst. I, noot 126). 
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niet eens met de schepping. Het liefst zou hij God willen corrigeren (over macht gesproken), 
of de Big Bang overdoen? (‘Is het waard geweest de mens uit te vinden? Was er geen andere 
manier om de aarde te ruïneren?’).138 Niet verwonderlijk gezien zijn doodsafkeer, is hij niet 
erg geporteerd voor de evolutietheorieën – zonder daar overigens alternatieven voor in de 
plaats te kunnen stellen; halsstarrigheid dus? 

‘Afkeer van de afstammingsleer. Waar ik daar maar op stuit, voel ik een soort 
verlamming. Zij komt me even ongeloofwaardig voor als de leer van een schepping, 
en in ieder geval kleurlozer. Het wordt allemaal toegeschreven aan de breedste tijd, 
in afstanden die wij nooit kunnen voelen. Als springveer voor de deugdelijkheids-
proef van nieuwe vormen wordt de overleving ingezet, aldus wordt de massadood 
iets nuttigs. Opdat er iets nieuws ontstaat, moet er oneindig veel leven te gronde 
gaan, een monsterlijk idee dat in wezen ontspruit aan het domein van de macht’.139  

De evolutie speelt echter in M&M wel een grote, impliciete rol. Toen Beerling Canetti het 
gebruiken van de voorbeeldigheid van dieren verweet, betekende dat twee dingen: Beerling 
had zelf kennelijk moeite met het idee dat de mens ook ‘maar’ een dier is en, belangrijker: 
Canetti was in 1960, als eerder gezegd, zijn tijd vooruit. Sociobiologie en evolutionaire 
psychologie zijn nu immers volledig aanvaarde, zelfstandige disciplines die – naast de 
ethologie – in het centrum van de belangstelling staan. Maar zij kregen pas in het midden 
van de jaren zeventig echt gestalte, vijftien jaar ná M&M.140 Deze fascinerende onderzoeks-
terreinen maken duidelijk wat wij nog met dieren, onze voorouders, gemeen hebben en 
onthullen hoe de cultuur haar vernislaagje over onze animale trekken heeft gepatineerd. 
Vooral in extreme (maar evenzo in dagelijkse) situaties komen die ‘primitieve’ trekken weer 
snel boven, wat recente oorlogen bewijzen. Dit betekent overigens niét dat het menselijk 
gedrag in oorlogstijd kan worden afgeleid van dierlijk gedrag.141 Dieren kennen geen groot-
schalige oorlogen en martelingen, en massaslachtingen of slavenhouderij komen bij hen 
slechts zeer sporadisch voor. Dit in tegenstelling tot de mens, wiens geschiedenis op 
veldslagen is gebouwd. (‘Het slagveld is het maandverband van de geschiedenis’, dichtte 
W.F. Hermans). Vermoedelijk zijn mieren de enige diersoort die vormen van oorlog, massa-
slachting of slavernij kennen (dit laatste wordt ook wel als symbiose gezien). ‘Beestachtig’ is 
dus het verkeerde adjectief dat voor menselijk gedrag in oorlogstijd wordt gehanteerd. Wat 
uit die extreme situaties blijkt, is dat wanneer sociale controle, wetgeving en sancties weg-
vallen, de mens zijn oerinstincten veelal de vrije loop zal laten. Het meest fundamentele 
oerinstinct luidt: overleven, hoe dan ook, en ten koste van wie of wat dan ook.142  
En dat is een centrale machtsthese in M&M.  

                                                 
138 Slotsom (1992), p. 53; EC-W, V, 407. 
139 Vliegenpijn, p. 83; EC-W, V, 87-88 (mijn curs.).  
140 Zie o.m.: Robert Wright, Darwins geweten. Evolutionaire psychologie en het dagelijks leven (1997; de 
originele versie The moral animal is van 1994). De ster van Desmond Morris, leerling van Nico Tinbergen, is 
sinds The naked ape (1967) niet verbleekt. Het imposante handboek Sociobiology van E.O. Wilson is van 1975 
(in 2000 verscheen de ‘25th Anniversary Edition’). Frans de Waal (*1948) schrijft mooie – vergelijkende – 
apenstudies. Middas Dekkers, Tijs Goldschmidt en Theunis Piersma houden enthousiast de algemene lezer op 
de hoogte en Stephen Gould publiceerde veelvuldig over de evolutie. Darwins theorieën zijn nooit uit de 
belangstelling geweest en het vergelijkend genen-onderzoek floreert. De lijst met namen en onderzoeken op 
deze terreinen groeit en groeit; evenzo de ontraadseling van de natuur, en dus ook van ons gedrag. Zie verder 
het hoofdstuk over verwandlung. 
141 Hoewel chimpansees ook gewelddadige groepsgevechten en moord kennen, zoals in V Verwandlung bleek. 
142 Wat niet wegneemt dat mensen in dergelijke situaties ook ongekende moed, zorg en opofferingsgezindheid 
kennen. Als we dit met dieren vergelijken, komen we onder meer uit bij Kropotkins studie uit 1902: Mutual 
Aid. A factor of evolution. Daarin komen aan de orde: Mutual aid among/in: animals, savages, barbarians, the 
medieval city, ourselves. (New York, University Press, 1972). En ook Frans de Waal geeft intussen aardig wat 
voorbeelden van altruïsme en inlevingsgevoelens (= verwandlung) bij apen. (Zie hier verder V Verwandlung.)  


