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

VIII. Denken moet schuren        
 

             ‘Wie begrepen werd, is verkeerd begrepen. Alles werkt slechts in misverstanden verder.  
            Het blijft desondanks van beslissend belang dat men ervoor leeft om begrepen te worden’. 
                 (Wat de mens betreft (1971) p. 339; EC-W, IV, 350) 

 
Werk is leven, leven is werk   
 
Het eerste deel van zijn driedelige autobiografie leverde Canetti op latere leeftijd de meeste 
bekendheid als schrijver op. Bleken de roman Het Martyrium en de grote essayachtige studie 
Massa & Macht nog voor een betrekkelijk beperkte lezersgroep, De behouden tong maakte 
hem gevierd in Europa en droeg ongetwijfeld bij tot de toekenning van de Nobelprijs 
Literatuur in 1981. Daarnaast staan de bijna zeseneenhalfduizend Aantekeningen, verdeeld 
over acht bundels,1 centraal in zijn werk en worden zijn drie toneelstukken na de nodige 
vertraging nu met enige regelmaat opgevoerd. 
 Canetti’s leven en denken is getekend door veel realistische zaken: landen en steden, 
familie, vrouwen, vriendschappen, ervaringen – en door nog meer intellectualistische zaken: 
ideeën, theorieën, speculaties, overdenkingen, literatuur, schrijvers, formuleringen en oor-
delen, veel boeken en nog meer eigenzinnigheden. De massa neemt daarin al vroeg een 
centrale plaats in, reëel en intellectueel, en zal die lang blijven houden. Leven en werk zijn 
nauw verweven geraakt: ‘Men mag je dus verwijten dat je in M&M gelooft, dat de daarin 
vervatte inzichten – ondanks de lichtvaardigheid waarmee ze aan de kant geschoven werden 
– hun geldigheid hebben bewaard. In deze overtuiging heb jij je levensgeschiedenis 
geschreven, haar vorm en voor een groot deel haar inhoud zijn daardoor bepaald’.2  

Canetti wilde, met eigen ervaringen als drijfveer, het raadsel van de blijkbaar 
veranderende mens in de massa oplossen, maar anders dan vóór zijn tijd is geprobeerd. Hij 
ontwerpt een eigen indeling van soorten massa’s en meuten, hanteert een neutrale 
benadering, ontdekt massasymbolen en massakristallen, vindt een massa zonder leider 
vanzelfsprekend, erkent het historische belang van zowel de meute als de massa, duidt de 
massa als schuilplaats en ziet verwandlung als brandstof. Voorbeelden en bewijzen zoekt en 
vindt hij in alle tijden en alle culturen, in velerlei biologische en mentale processen en in 
historische excessen. Daardoor krijgen de inzichten een universele strekking, omdat ze niet 
alleen zijn geënt op Europa of op de recente tijd, wat in eerdere massastudies nogal eens 
gebeurde. Dit alles stoelend op een fenomenologische aanpak.  

De massa heeft hem lang gefascineerd. Nog in 1980 noteert hij ‘wat je over massa 
gevonden hebt, is juister dan je destijds kon weten’3 en pas in 1982 kan hij schrijven ‘door 
de massa ben je niet meer bezeten. Je bent er niet meer op uit recepten voor haar goed 
gedrag en welbevinden te bedenken’.4 En een jaar later is zijn creatieve belangstelling 
gedoofd: ‘Of het juist zou zijn, zich weer tot M&M te wenden? Ik kan er niet meer aan 
werken. Het is als uit een oergeschiedenis’.5  

                                                 
1 Waarvan ruim 5700 in Werke IV en V opgenomen, daarna volgden nog Aufzeichnungen für Marie-Louise en 
‘Stenogramme’ en ‘Totenbuch’ van Akzente. 
2 Geheime hart (1985) p. 164; EC-W, IV, 521. Als eerder opgemerkt schrijft Canetti vaak in de tweede persoon. 
3 Aufzeichnungen 1973-1984 (1980) p. 58; EC-W, V, 305. 
4 Aufzeichnungen 1973-1984 (1982) p. 85; EC-W, V, 329. En het vervolg geeft aan wat hem wel tot zijn dood 
bezighoudt: ‘Vom Tod bist du mehr als je besessen. Der Massentod hat die Masse für dich aufgesaugt. Dein 
eigener Tod kann nur noch gleichgültig sein. Es ist unzweifelhaft klar, daß es nur um den Tod überhaupt geht’.  
5 Aufzeichnungen 1973-1984 (1983) p. 104; EC-W, V, 347. Canetti koesterde lang het idee een vervolgdeel op 
M&M te schrijven. Conceptteksten daarvoor liggen in het archief in Zürich. 
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De faun, de patriarch, de halfgod, het magische monster, de mytholoog, de 
mystificeerder, de magiër, het genie, de dreumes, de manipulator, de buitenstaander, en ook: 
Orion, Pio6 – welke aliassen zijn er al niet op Canetti geplakt.7 Zijn vrouw Veza was daar 
ook goed in, met als mooiste: der Quadratnarr. Leven en leer liepen niet altijd synchroon, 
zoveel blijkt daar wel uit. De zware, veeleisende kant van zijn oeuvre krijgt er even een 
lichtere toets door, al moeten persoon en werk niet worden gemengd. De gehanteerde 
adjectieven zijn evenzo niet zuinig: zijn denken en schrijven is hartstochtelijk, onafhankelijk, 
hypnotiserend en origineel genoemd.   

In zijn jeugdige overmoed en stelligheid – Die Blendung is dan net verschenen – 
weet Canetti in 1936 tegenover een journalist al zeker dat de schrijver het geweten is van 
zijn tijd, zegt hij zwartgallig dat onze wereld voor het grootste deel een verwerkelijking is 
van oude en oudste voorstellingen van de hel,8 en maakt hij duidelijk dat het niet zijn schuld 
is als de interviewer aan het lezen van dat boek meent te stikken. Maar hij zegt dan ook dat 
hij gelooft in de diepe en eigenlijke drang van de mensen om in een hogere diersoort, de 
massa, op te gaan en zich daarin zo volkomen te verliezen alsof er nooit een mens had 
bestaan.9 
 Dit omgekeerd-Nietzscheaans klinkend idee (‘Eens was het Ik in de kudde 
verborgen: en nu is in het Ik nog de kudde verborgen’ zegt Nietzsche)10 is in gelijksoortige 
bewoordingen in Het Maryrium terug te vinden, maar verder zijn er in het hele oeuvre, zie ik 
het goed, geen teksten te traceren die dit concept herhalen, uitbouwen of onderzoeken. Dat is 
spijtig en daar moet een verklaring voor zijn.11 Vermoedelijk luidt die, dat Canetti heeft 
besloten zich niet met speculatie of metafysica bezig te houden, dat hij uiteindelijk een 
rationalist wil zijn die zich openstelt voor veel, maar niet voor het ongrijpbare – tenminste 
niet op papier, waarop de weerslag van zijn denken staat. Het kan mede de verklaring zijn 
van zijn belangstelling voor presocratici en oude Chinezen. 

Toch zit er een minder metafysische en meer lucide kern in dat idee van 
het opgaan als eenheid in een massa, waarbij dan even dient te worden 
afgezien van concrete maatschappelijke facetten en meer nadruk moet 
worden gelegd op de biologische kanten. Want de meest volstrekte en 
tegelijk onvoorstel-bare massa’s zitten in onszelf en dragen we met ons 
mee uit het verleden – en tegelijk bestaat er een absolute individualisering  

http://nl.123rf.com/photo in oeverloze onoverzienbare hoeveelheden. 
705292_menselijke‐ eicel‐en‐zaadcel.html 

                                                 
6 Orion noemde Friedl Benedict hem in de roman The monster die zij aan hem opdroeg; Pio heette hij voor 
Marie-Louise von Motesiczky in hun vijftigjarige briefwisseling. Het is onduidelijk waar die naam vandaan 
komt (Zie Liebhaber ohne Adresse, m.n. p. 372) – wellicht, gezien zijn afkomst, een Spaanse verwijzing: Pio = 
de vrome? Hij figureerde als Mischa Fox in Iris Murdochs Flight from the Enchanter (1956) en als de Bulgaar 
Banowitsch in Saul Bellows Herzog (1964); verder komt Canetti voor in autobiografisch werk als dat van Max 
Frisch, Claudio Magris, Paul Nizon, Kathleen Raine en Marcel Reich-Ranicki. 
7 Met name de Engelse Iris Murdoch-biografen John Bayley en Peter Conradi zijn weinig vleiend over hem.  
8 Verwerkelijking? Er werd kennelijk nog aan gewerkt, gezien de aantekening uit 1971: ‘Trots als wij zijn op 
de afschaffing van de hel, verbreiden wij deze nu overal’. (Mens, p. 334; EC-W, IV, 346). 
9 In een interview in Der Sonntag, Beilage zu Der Wiener Tag, 2. Februar 1936 (niet opgenomen in EC-W, X) 
(geciteerd in de noten in Veza & Elias Canetti, Briefe an Georges (2006) p. 383): ‘Der Dichter ist das 
Gewissen seiner Zeit’. ‘Unsere Welt ist zum größten Teil einer Realisierung alter und ältester Vorstellungen 
von der Hölle.’ ‘Es ist nicht meine Schuld, wenn Sie an der Lektüre dieses Buches [Die Blendung] zu ersticken 
vermeinen.’ ‘Ich glaube an den tiefen und eigentlichen Drang der Menschen, in eine höhere Tiergattung, die 
Masse, aufzugehen und sich darin so vollkommen zu verlieren, als hätte es nie einen Menschen gegeben.’ 
10 Misschien is de essentie van M&M wel samen te vatten in deze ene zin van Nietzsche in Herwaardering van 
alle waarden [Würzbach uitgave 1940], p. 260. 
11 Gesteld dat de verklaring niet zal zijn dat Canetti Nietzsche in dezen absoluut wil verzwijgen (hij had hem 
toen nauwelijks nog gelezen). 



 253

Niet alleen weten de biologen intussen dankzij uitvoerig DNA-onderzoek dat, afgezien van 
identieke tweelingen, ieder mens op aarde verschilt van ieder ander en van iedereen die 
eerder leefde of later zal leven. Maar het is veel grootschaliger: alle zaadcellen en alle eitjes 
die zijn voortgebracht door de miljarden mannen en vrouwen die sinds het ontstaan van onze 
soort op aarde rond-lopen, zijn stuk voor stuk uniek, een aantal dat vóór de nieuwste 
moleculair biologische inzichten onvoorstelbaar was.12 Het doet denken aan al die zand-
korrels op al die stranden die het aantal van al die sterren symboliseren. Alles is massa, voor 
wie er oog voor heeft. 
 

   Zaadcellen,         Strandzand, 
   microscopisch        close up 
   ←          ← 
 

    → 
          Sterrenstelsel, 
          telescopisch 
 

Tegelijk is er die collectieve biologische afkomst uit het ene – het eencellige oerbegin van 
alle leven, voedingsbron van religieuze, mythische en evolutionair-biologische bouwwerken, 
weerspiegeld en speculatief bewezen via onto- en fylogenese. De prachtige paradox van de 
massa in het ene en het ene in de massa. De hoeveelheden zijn weliswaar onbegrensd in 
aantallen maar ze zijn begrensd in materie, in omvang; alles heeft een huid, een celwand, een 
epidermis in alle maten, soorten en vormen. En die huid zorgt voor de twee essenties: 
afscheiding van eigen ruimte en tegelijk mogelijkheid tot uitwisseling, tot versmelting zelfs. 
Daarom leveren juist grenzen veelal de meeste vragen en problemen op. ‘Niets vreest de 
mens meer dan aanraking door iets onbekends’, luidt de openingszin van M&M; de grens 
wordt dan overschreden. Wie bijvoorbeeld ’s avonds alleen thuis meent te zijn en in ene een 
hand op de schouder voelt (bleek toch niet alleen te zijn) schrikt met zulke koude rillingen 
dat hij of zij nooit meer aan die openingszin zal twijfelen. Die begrenzings-problematiek is 
door te trekken tot het persoonlijke en in dat geval blijkt zelfs daarover moeilijk 
overeenstemming te bereiken. Zo kan Canetti zelf zeggen ‘in mijn levensgeschiedenis gaat 
het helemaal niet om mij’,13 terwijl de  lezer kan volhouden ‘dat de figuren in de autobio-
grafie Canetti’s eigen gedaanteverwisselingen zijn’.14 Beide partijen zeggen dit met evenveel 
overtuiging. Doorgeredeneerd kan dit een vorm van solipsisme opleveren, maar evenzogoed 
kan de ander de schuilplaats worden voor het eigen ego, en dan heeft die ander eenzelfde 
functie als de massa.  
 
Massa  

    ‘Maar enorm belangrijk is wat men dagelijks niet heeft gedacht’.  
    (Wat de mens betreft (1972) p. 354; EC-W, IV, 367) 

 

De massa is oud, heel oud, en komt voort uit de meute die nog ouder is. Als er al theo-
retische belangstelling voor de mensenmassa was in het verleden, dan was deze meestentijds 
negatief geladen; dat stamt al uit de Griekse oudheid. En er was weinig belangstelling voor 
de massa’s omdat die nog niet zo veelvuldig optraden als in de afgelopen eeuwen; er leefden 
beduidend minder mensen en de machtsverhoudingen lagen anders – men kon ze daardoor 

                                                 
12 Zie Steve Jones, De onbekende Darwin (Ambo, Amsterdam 2009; Darwin’s Island. The Galapagos in the 
Garden of England (2008), vert.: C. van den Berg), p. 33-34. 
13 Waarop volgt: ‘Maar wie zal dat geloven?’ (Geheime hart (1980) p. 89; EC-W, IV, 449). En zei Nietzsche niet 
al: ‘Viel von sich reden kann auch ein Mittel sein, sich zu verbergen’. (Werke, II, 639; Jenseits von Gut und 
Böse). 
14 Jeremy Adler, ‘Nawoord’ in Party tijdens de blitz, p. 199.  
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vanzelfsprekender in de hand houden. Pas eind negentiende eeuw werden onderzoek en 
analyse van de massa tot een min of meer wetenschappelijke discipline uitgebouwd, nadat de 
literatuur daarin was voorgegaan – in dat opzicht zijn overeenkomsten met de psychologie te 
constateren. Slechts ’n enkele onderzoeker probeerde er niet slechts gevoelsmatig of sociaal-
politiek geëngageerd op te reageren om zo meer afstand te houden tot de massa; meer 
objectiviteit, minder veroordeling. Dat lukte in het algemeen maar moeizaam en pas in de 
tweede helft van de twintigste eeuw begon men hier geleidelijk in te slagen. Dat was de tijd 
waarin Canetti’s Massa & Macht verscheen, maar hoeveel invloed dat werk heeft gehad op 
die omslag is moeilijk aan te tonen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen en de 
vorderingen van de discipline was die ommekeer ongetwijfeld toch wel gekomen. We 
kunnen constateren dat Canetti het proces in ieder geval mee versneld en aangestuurd heeft. 
Minder dan hij zal hebben gewild, omdat zijn werk voor veel onderzoekers te marginaal of 
zelfs ongezien is gebleven, maar zijn stempel is onmiskenbaar voor degenen die met zijn 
inzichten hebben gewerkt.  

Pessimisme lijkt bij de meeste massa-auteurs ingebakken, en veelal bij de 
intellectueel in het algemeen – dankzij een teveel aan historisch bewustzijn? Of is het alle-
daags realisme? Een optimistische highbrow werd en wordt veelal voor naïef of politiek 
onwetend versleten, zoals men gelovigen gebrek aan ratio toedicht. ‘Pessimisten zijn niet 
vervelend. Pessimisten hebben gelijk. Pessimisten zijn overbodig’ zegt Canetti.15 Van de 
Sande wijst in zijn inleiding tot On Crowds op bepaalde tekortkomingen in het menselijk 
waarnemings- en beoordelingsvermogen, op het uniforme en eenheidsdenken, en op enkele 
over- en onderschatte items.16 Dit zijn kwesties die de vroege onderzoekers zich vaak 
nauwelijks realiseerden of waarvan zij zelfs geen weet hadden; geheim voedsel voor dat 
pessimisme. We zijn intussen een eeuw verder en de inzichten van massaonderzoekers zijn 
dus geëvolueerd. Bewustwording van tekorten kan vooruitgang in massaonderzoek alleen 
maar ten goede komen, wat sterk Trotteriaans klinkt.  

Er is nog een andere factor die een rol speelt. De opvattingen over het vak 
massapsychologie zijn namelijk veranderd. Was tot WO II, met name in Nederland, de Duitse 
wetenschap en cultuur al ruim een eeuw de voedingsbodem, na de oorlog verschoof deze 
dominantie naar de Angelsaksische, in casu de Amerikaanse kant – conform de bedoelingen 
van de Amerikanen. En in dat land vierde, dankzij de raadsels van die massale oorlog, de 
sociale psychologie hoogtij in plaats van de massapsychologie. Dat vak claimde een pragma-
tisch wetenschappelijke status en dus werd het cijferwerk. Rekenen, meten, wegen en 
statistiek waren de paradigma’s om de massa, veelal echter de groep, te benaderen – niet op 
de eerste plaats inzichten. Anders gezegd: de opvatting à la Canetti van ‘denken is weten’ 
werd vervangen door ‘meten is weten’. Niet reflectie gaf informatie maar experiment, 
berekening en analyse. Massapsychologie zakte weg, sociale psychologie vierde triomfen. 
Dit is op zich al een verklaring voor de terughoudende ontvangst van Canetti’s massastudie. 
Daarnaast is zijn werk kennelijk ervaren als te exotisch, te weinig pragmatisch, teveel 
bedacht, te weinig berekend en bewezen, en met minimale aanbevelingen anders dan vrijwel 
onuitvoerbare. En dan ook nog literair geschreven door een buitenstaander, een chemicus, 
een literator die bijna autodidactisch van alle disciplines gebruikmaakt.17 Men zag niet in dat 
M&M munitie levert om na te denken over hoe de samenleving in elkaar zit en wat haar 
drijfveren zijn, en niet om te berekenen wat een massa-actie kost of oplevert. 

                                                 
15 Geheime hart (1982) p. 122; EC-W, IV, 481. 
16 Zie: http://www.vandesandeinlezingen.nl/serv03.htm  
17 Van Hermann Broch zou iets dergelijks ook gezegd kunnen worden, maar zijn werk verscheen voornamelijk 
postuum en hij waaierde minder breed uit. Kwamen niet juist massapsychologen veelal uit andere disciplines? 
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Als kosmopoliet worstelt de niet-gelovige Canetti met diverse religies – die hij zelf 
kent of die via zijn voorvaderen in zijn bloed zitten. Zowel Jodendom en Christendom als 
Islam maken deel uit van zijn denkwereld – en plaatsen hem regelmatig voor de nodige para-
doxen. Daardoor is hij in staat om de massaverschijnselen in de diverse geloven (religie 
zonder massa lijkt niet te bestaan) betrokken en afstandelijk te analyseren. Zo zijn er 
meerdere facetten uit Canetti’s massa-ideeën die vragen om benadrukking – we kiezen er 
drie. Het eerste is het duidelijk Trotteriaanse idee van de evidente gregariousness van de 
mens. Dat verklaart de van-zelfsprekendheid waarmee Canetti de diverse massavormen, die 
hij nauwgezet classificeert, accepteert: het is niet anders, zo liggen de feiten nu eenmaal. 
Maar het verklaart ook het telkenmale terugkerende fenomeen van de groepsdwang, van de 
massa die de eenling uitstoot en het individu dat niet zonder die sociale context (in welke 
vorm dan ook) kan leven, en terug in die groep, in die massa wil – als het even kan met 
erkenning van zijn uniciteit. Dat massificatie tegelijk uniformering oplegt, is een logisch 
uitvloeisel daarvan. De roep om en aandacht voor individualisme, excentriciteit en exhibiti-
onisme, Warhols vijftien minuten van roem; je mag dan iets voor de troepen uit of iets 
erachteraan lopen maar moet passen in de grootste gemene deler. Het vloeit voort uit de 
massificatie en haar tegenpool, en massamedia maken er gretig gebruik van.  

Het tweede facet is de inherente vermeerdering die de massa volgens Canetti ken-
merkt. De mens valt veelal samen met de groep, de massa – of hij dat nou wil of niet. Het 
zijn zijn oervezels die dat bepalen; (met) meer willen zijn, meer willen hebben. Daarmee valt 
de mens dus samen met die vermeerderingsdwang en drang: het zichzelf willen vermeer-
deren (zoals de massa dat altijd wil) maar ook steeds meer willen verzamelen. Afgezien van 
het feit dat Canetti dat (steeds groeiende) vermeerderingsfenomeen zodanig complex vond 
dat het een rem op de uitvoering van het geplande tweede deel van M&M werd, is het 
inderdaad in alle opzichten een kenmerk van de mens, alleen zowel als in groepsverband, in 
het Westen meer dan in het Oosten en Zuiden. Het Westen (productie) spande de kroon en 
wordt nu geleidelijk ingehaald door andere werelddelen. 

Een derde facet is datgene waarmee M&M opent: de aanrakingsvrees en vervolgens 
de omslag in de massa, de enige plek waar de mens van die vrees kan worden verlost. Die 
vrees slaat zelfs om in het tegendeel wanneer er sprake is van een heel dichte massa. 
Lichaam tegen lichaam gedrukt – ook geestelijk – wordt de ander onszelf, ‘alles speelt zich 
dan plotseling als binnen een lichaam af’.18 Dat is een opvatting die opborrelt uit oertijden 
toen meuten en massa’s ontstonden, en het is net geen metafysica want het betreft het nu en 
het verleden op deze aarde, min of meer metaforisch verwoord. En het gaat natuurlijk om de 
verwandlung die mensen dan en masse ondergaan; eenwording.      
 
Verwandlung  
 

             ‘Door niets wat hij onderdrukt, kan de mens beter worden’.   
              (Vliegenpijn, p. 58; EC-W, V, 64)  

 

Charles Darwin sluit The descent of man19/De afstamming van de mens zo af: ‘De mens mag 
worden verontschuldigd voor het voelen van een zekere trots dat hij, ook al is het niet door 
zijn eigen inspanningen, helemaal tot aan de top van de organische ladder is gestegen; en het 
feit dat hij zo is gestegen, in plaats van er oorspronkelijk te zijn geplaatst, kan hem hoop 
geven op een nog hogere bestemming in de verre toekomst. Maar wij hebben hier niet te 
maken met hoop of vrees, maar alleen met de waarheid, voor zover onze rede ons toestaat 

                                                 
18 M&M, p. 14; EC-W, III, 14.  
19 The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex (1871)/De afstamming van de mens (Nieuwezijds, 
Amsterdam 2009) p. ii. 405. 
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die te ontdekken. Ik heb de bewijzen gegeven naar mijn beste vermogen; en wij moeten, naar 
het mij toeschijnt, erkennen dat de mens met al zijn nobele kwaliteiten, met sympathie voor 
de meest verlaagden, met welwillendheid die zich niet alleen uitstrekt tot andere mensen, 
maar tot het nederigste levende schepsel, met zijn goddelijke intellect dat is doorgedrongen 
tot de bewegingen en bouw van het zonnestelsel – met al deze verheven vermogens – de 
Mens in zijn lichaamsstructuur nog steeds het onuitwisbare stempel draagt van zijn een-
voudige afkomst.’ 

Een even heldere als trotse en bescheiden levenskijk van de grootste bioloog. Aan 
zijn conclusies is in anderhalve eeuw wel veel toegevoegd en genuanceerd, maar de essentie 
van zijn grondstelling is niet veranderd. Verwandlung is hierin heel duidelijk aanwezig: ‘met 
sympathie voor de meest verlaagden, met welwillendheid die zich niet alleen uitstrekt tot 
andere mensen, maar tot het nederigste levende schepsel’.  

Als Canetti in een korte beschouwing uit 1983 over de idee van zielsverhuizing20 en 
de koppeling aan verwandlung speculeert, schrijft hij: ‘Het hoofdaccent ligt voor mij dus 
altijd op dit leven nu, het is een middelpunt van de wereld dat ik als middelpunt behouden 
zou willen zien’.21 En daarmee bedoelt hij ‘geenszins dat dit het enige of belangrijkste 
middelpunt zou zijn, maar een van ontelbare andere, en ieder is belangrijk’. Een begrenzing 
dus ten opzichte van metafysica, waarbij andere mogelijkheden dan de ‘aardse’ wel worden 
opengehouden, maar ze worden niet in zijn concepten betrokken, alleen in gedachten. Zo zou 
men zielsverhuizing als ultieme vorm van verwandlung kunnen zien maar dat gaat voorbij 
onze aardse bevatting en meer nog: het zou een leer zijn die de kern van de gedaante-
verandering, namelijk de vrijheid, aantast – omdat het een leer is. ‘Het heerlijke en voor de 
mens onmisbare aan de ware gedaanteverandering [Verwandlung] is echter de vrijheid 
daarvan’. Het is dus naast het inlevingsvermogen et cetera dat ter sprake kwam tevens een 
ontsnappingsclausule – typisch menselijk wederom. Onderduiken in of deel uitmaken van de 
massa geeft de mogelijkheid tot verwandlung, tot ontsnapping. 

Facetten van Canetti’s totaalconcept van verwandlung blijken door anderen in onder-
delen, in disciplines, in specialismen te worden bestudeerd. Elk afzonderlijk vormen zij 
bouwstenen of kenmerken van verwandlung. Zo kwamen we domesticatie, theory of mind, 
mimicry, imitation, mimesis en mimetisch verlangen, spiegelneuronen, oxytocine, empathie 
en belichaamde cognitie tegen. Al die facetten bij elkaar geteld, plus nog meer, vormen 
tezamen de verwandlung, dat meest wezenlijke kenmerk van het menszijn. Uiteraard zijn 
alle raadsels waarmee het begrip is omkleed nog lang niet opgelost. Hier is geprobeerd aan 
de hand van de huidige stand van zaken verwandlung te ontrafelen, handen en voeten te 
geven, bruikbaar en toepasbaar te maken. Dit laatste zou kunnen als het begrip verwandlung 
een cultureel gen gaat worden met een verklaringswaarde die sociaal-culturele verschijnselen 
helder tot de essentie kan terugbrengen.  
 
Het Chinese 

‘De eigenlijke verleiding van de denkende mens is die om te verstommen’.       
(Wat de mens betreft (1968), p. 308; EC-W, IV, 328) 

 

De Chinese denkers vormen een ideaalconcept voor Canetti. Hij bestudeert al vroeg de 
Chinese filosofen, vergunt Kien ermee te goochelen en te koketteren in Het Martyrium, en 
laat zowel zijn denken als zijn schrijven (vaak kale, compacte teksten, zonder adjectieven) 
door deze meer dan tweeduizend jaar oude meesters beïnvloeden, op eenzelfde manier als hij 

                                                 
20 Hier in hoofdstuk V kort gememoreerd dat dit ook onder verwandlung valt – mits men metafysisch wil 
denken uiteraard. In de tekst hierna maakt Canetti de bezwaren daartegen duidelijk. 
21 In een notitie in Het geheime hart, p. 141 (EC-W, IV, 499) die hij vervolgt met ‘in zijn vluchtigheid kan ik niet 
berusten; zelfs wanneer de ziel bij voorbeeld, door haar daden beladen, blijft bestaan’.   
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dit met de pre-socratici beoogt. De actualiteit van China22 telt daarin echter nauwelijks mee, 
ook niet in de roman – die door de Chinese intelligentsia na de liberalisering in de jaren ’80 
omarmd werd. 

Het gaat hem vooral om ideeën en concepten, om filosofische visies, niet om de 
politieke of sociale realiteit. Het is een tegenhanger, soms een compensatie voor het westers 
denken, alleen al omdat de Chinese filosofen zich evenals Canetti niet erg om het praktische 
of nuttige bekommeren. Bij de Chinese wijsgeren vertoeven is Canetti’s eigen verwandlung. 
China is als een enclave waar hij regelmatig belastingvrij gaat winkelen – elke tekst is een 
aanbieding. Het Chinese denken is evenals Canetti’s denken sterk met moraal doordrenkt – 
beiden mogen dat graag in hun teksten verstoppen of juist nadrukkelijk exposeren. Hij wijdt 
echter niet zozeer uit over inhoudelijke zaken maar bekijkt vaak in abstracto wat de oud-
Chinese teksten betekenen en staat daarmee dan in een soort derde werkelijkheid, als men 
het Plato zou vragen.23 
 ‘In het taoïsme heeft mij altijd aangetrokken dat het de gedaanteverandering kent en 
goedkeurt, zonder te geraken tot de positie van het Indische of Europese idealisme’.24 Dat is 
een van de redenen waarom Canetti zo graag bij de Chinezen vertoeft: vanzelfsprekende 
erkenning van verwandlung en benadrukking van het aardse, het hier en nu – geen religieuze 
beloften van een hierna, want daarmee wordt de mens slechts gemanipuleerd. ‘Ook zijn de 
tradities van de Chinezen al vroeg bepaald door de massaliteit van de mens. Zelfs de ont-
wikkelde Griekse polis, die de massa precies kent, heeft bij de denkers in wezen alleen haar 
afwijzing tot gevolg’.25 Of de mens werkelijk zo massaal was in die oude Chinese tijden, is 
de vraag.26 Dat de Grieken de massa afwezen (met Aristoteles als voorzichtige uitzondering) 
is via Plato wel duidelijk geworden. Dat de Chinezen de massa zouden koesteren, geldt 
vooral voor de alleroudste, bijna mythische tijden – daarna, zo rond de Achsenzeit, werd de 
belangstelling alledaagser, bestuurlijker vooral.  
 
Filosofie  

           ‘De grootste inspanning van het leven is niet aan de dood te wennen’.  
           (Wat de mens betreft (1967) p. 299; EC-W, IV, 309) 

 

Fenomenologie en existentialisme zijn de filosofische begrippen die het beste bij Canetti’s 
essayistisch en aforistisch werk lijken te passen; als methode en vaak als denkwijze en ook 
inhoudelijk. Hijzelf kan gerust filosoof genoemd worden, al voldoet hij wellicht niet aan alle 
criteria die bij dat begrip horen en al heeft hij niet een systematisch bouwwerk  of een 
uitgewerkt systeem nagelaten. Op basis van algemene omschrijvingen en definities van 

                                                 
22 Over actuele massa’s is informatie te vinden van Dorothy Solinger (University of California) in ‘The new 
crowd of the dispossessed: The shift of the urban proletariat from master to mendicant [in China]’, via: 
http://www.socsci.uci.edu/~dorjsoli/64NEWGrirosen.pdf. Solinger hanteert Canetti’s ‘voorwaarden’ waaraan 
de massa moet voldoen (gelijkheid, groei, dichtheid en richting) en constateert dat het vooral de gelijkheid is 
die opvalt. En zij ziet dat hun situatie grotendeels onvrijwillig is, gedwongen, zij het in variërende mate en op 
een heel verschillende manier. De overheid, de staat speelt daarin een cruciale rol. Op filmpjes is te zien hoe 
kleine en grote massa’s op allerlei fenomenen reageren: www.google.nl/#q=crowds+in+china&hl 
=nl&prmd=v&source  (zwemoefeningen, pandaberen, ijsstad, Dalai Lama bezoek, winkelstraat, Olympiade, 
afgeladen treinen etc.). 
23 Vergelijk als voorbeeld een losse notitie uit 1963: ‘Dit samengaan van het patriarchale en het broederlijke, 
dat alleen bij de Chinezen voorkomt’. (Mens, p. 313; EC-W, IV, 323). 
24 Wat de mens betreft (1970) p. 324; EC-W, IV, 335. Waarna de vervolgtekst: ‘Het taoïsme hecht de meeste 
waarde aan duurzaamheid en onsterfelijkheid in dit leven, en de veelvoudige gedaantes die het bezorgt, zijn van 
deze wereld. Het is de godsdienst der schrijvers, ook wanneer zij dat niet weten.’ 
25 Wat de mens betreft (1968) p. 312; EC-W, IV, 323. 
26 Vergelijk noot 3 in hoofdstuk VI over China. Lokaal, langs de kusten vooral, met dank aan de vissen, zal het 
dichtbevolkt zijn geweest. 
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filosofen en van Schopenhauers opvattingen daarover is het passend om Canetti te erkennen 
als filosoof – en die kwalificatie niet alleen te gebruiken als vage omschrijving voor de 
auteur van Massa & Macht of de Aantekeningen. Die erkenning hangt tegelijk nauw samen 
met het authentieke, kritische, eigenzinnige en verplichtende van zijn oeuvre; hij vraagt om 
actief lezerschap, om instemming of tegenspraak, in ieder geval om meedenken. Het is niet 
zozeer dat een etiket van ‘filosoof’ zin zou hebben om hem dan te kunnen classificeren maar 
meer om hem met die denkende beroepsgroep te associëren. Als hij via filosofische 
naslagwerken regelmatig genoemd gaat worden kunnen anderen vaker zijn thema’s tot 
onderwerp van onder-zoek maken: massa, macht, dood, verwandlung, mythen, wetenschap 
en dieren. Zulke postume onderzoeken en discussies zijn vermoedelijk zijn grootste wens – 
hij deed zelf niets liever.  
 
Denkramen 
 

          ‘Onbeschaamdheid van de mens: hij doet net of hij alleen is’.  
          (Wat de mens betreft (1949) p. 149; EC-W, IV 153) 

 

Het is geen toeval dat, voor zover te overzien, Canetti-studies in Amerika zich eerder bezig-
houden met Die Blendung, romanstructuren, literatuuranalyses en dergelijke dan met Massa 
& Macht.27 Darwin, de evolutieleer, evolutionisme (belangrijk gegeven in M&M) is in de VS 
als enige westerse land niet algemeen aanvaard. De creationisten tekenen er ferm bezwaar 
tegen aan en zij vormen bepaald geen zwakke lobby.28 Zij voelen zich kennelijk niet 
aangesproken door de klassieke slotregels van Darwins Ontstaan der soorten: ‘Er is 
grandeur in deze visie op het leven, met zijn verschillende krachten die oorspronkelijk zijn 
ingeblazen in een paar vormen, of in één vorm alleen; en in de visie dat, terwijl deze planeet 
is blijven rondcirkelen volgens de vaste wet van de zwaartekracht, er uit zo een eenvoudig 
begin een eindeloze reeks vormen, prachtig mooi en schitterend, zijn geëvolueerd, en 
onophoudelijk evolueren.’  

Verder lijkt het niet te gewaagd ervan uit te gaan dat Japan veel M&M-studies telt. 
Het feit dat Canetti alleen voor de Japanse vertaling (uit 1971, in twee delen) een apart 
voorwoord ‘Aan de Japanse lezer’ schreef is veelzeggend voor het belang dat hij aan die 
cultuur hechtte. Hij lichtte daarin de ontstaansgeschiedenis van het boek toe, gebaseerd op 
zijn persoonlijke ervaringen en langjarige studie en wees aan het slot nogmaals op de crisis-
situatie waarmee de mensheid wordt geconfronteerd. ‘Mocht dit werk kritisch opgenomen 
worden door de denkende mensen van Japan, dan zal dat van grote betekenis zijn voor 
schrijver dezes, die zijn denken op dit gebied zal blijven verdiepen.’29 Om twee redenen is 
aan te nemen dat Japan extra belangstelling voor M&M zal hebben. De aandacht voor macht 
is door zijn geschiedenis en dan met name de twintigste-eeuwse geschiedenis onvermijdelijk 
opgeroepen. En de aandacht voor massa is bijna vanzelfsprekend in een zo vol land met 
zulke overvolle steden; het bergachtige en sterk verstedelijkte Nippon is goed negenmaal zo 
groot als Nederland en de bevolking ruim achtmaal. Die historische, geografische en 
demografische achtergronden kennen de Verenigde Staten niet, waar David Riesman in de 

                                                 
27 Bv: A Companion to the Works of Elias Canetti (ed.: Dagmar C.G. Lorenz), Camden House, New York 2004 
is een lijvige studie van 15 artikelen waarin geen specifieke aandacht is voor verwandlung; over M&M is een 
intro-ductie opgenomen (R. Robertson) en verder een beschouwing over ‘M&M als antwoord op de shoah’ (M. 
Mack). 
28 Wellicht is het handhaven van hun paradoxale opvatting te verklaren uit de gelovige, optimistische, voor 
Europeanen soms wat naïeve, en in ieder geval hoopvolle levensvisie van Amerikanen die strijdig lijkt met de 
harde en sombere evolutietheorie waarin weinig ‘zin van het leven’ te ontdekken valt. 
29 Dank aan Dick Stegewerns voor zijn vertaling van het voorwoord uit het Japans, hier als Bijlage compleet 
opgenomen. Canetti werkte toen nog aan een gepland tweede deel van M&M.  
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jaren vijftig schreef over de ‘lonely crowd’. Daarnaast heeft Japan andere uitgangspunten 
voor de studie van de natuur en dus van de evolutie. De evolutietheorie is in het Oosten nooit 
controversieel geweest – integendeel: het was een logische en welkome gedachte. ‘De studie 
van diergedrag30 is in Japan dan ook nooit “vervuild” met een gevoel van superioriteit of een 
afkeer van het erkennen van menselijke karaktereigenschappen bij dieren. Japanse dier-
psychologen aarzelden bijvoorbeeld geen moment aan elk individu een naam te geven. Zij 
geloofden dat elk dier een eigen persoonlijk-heid heeft’.31 Boeddhisme en Shintoïsme zullen 
hierin, gezien hun heiliging van het leven, ongetwijfeld een rol hebben gespeeld. Eén 
Amerikaanse primatoloog32 liet zich snel overtuigen en werd voorvechter van de Japanse 
ideeën.33 In wezen dus een stap in de richting van de door Canetti zo overtuigend bepleite 
(zij het vaak niet met zoveel woorden) inductieve, individualiserende en door hem zelf toe-
gepaste fenomenologische methode – en natuurlijk speculatieve maar toch nauwgezette aan-
dacht voor onze verre voorvaderen. 
 Dat er in de Duitstalige landen veel belangstelling is voor Canetti’s werk hoeft geen 
nader betoog, maar dat Nederland zo weinig aandacht voor hem heeft, lijkt slechts te ver-
klaren uit onze nogal rustige, weinig bloedige en weinig massale binnenlandse geschiedenis 
én uit de hebbelijkheid dat we hier al sinds de regententijd spreken over verantwoorde-
lijkheid of invloed in plaats van over macht. Canetti’s centrale begrippen massa en macht 
worden hier versluierd aangetroffen, wat studie daarnaar kennelijk niet stimuleert. Een 
zekere hokjesgeest en literaire moeite met de wetenschappelijke kanten of wetenschappelijke 
weerstand tegen de literaire kanten versterken dit nog eens. Daarnaast kan men zich afvragen 
of Nederland overleden schrijvers niet ietwat verwaarloost, vergeleken met de Oosterburen; 
in dat geval spelen culturele componenten eveneens een rol.34  

En uiteindelijk, ja uiteindelijk nodigt Canetti’s divergente oeuvre eerder uit tot over-
wegen en thema’s analyseren dan tot het trekken van meer of minder stellige conclusies. 
 
Terughoudende conclusies  
 
Toch moet tot slot de samengestelde vraag die hier als onderzoeksobject is geformuleerd, 
worden beantwoord: hoe past Massa & Macht in het andere werk van Canetti, hoe verhoudt 
dit boek zich tot studies van anderen over dit onderwerp en hoe zijn tegenstrijdige of zelfs 
ontbrekende recepties van M&M te verklaren (waarbij massa en verwandlung centraal 
staan).  Het antwoord op die vraag zit impliciet door alle hoofdstukken verweven en is 
                                                 
30 Dat te onderscheiden is in proximate vragen: het hoe van gedragingen – ontwikkeling, neurologische en 
psychologische mechanismen; en ultimate vragen: het waarom van gedragingen – functie, evolutie, overleving. 
31 F. de Waal, ‘De pot verwijt de ketel. Halstead ontmoet Imanishi’, in: Armada, Tijdschrift voor 
wereldliteratuur, ‘Darwin & Co, over taal, evolutie en literatuur’, jrg. 8/9, nr. 29/30, dec. 2002/jan. 2003, p. 
103-109; p. 106. 
Vergelijk Jane Goodall: ‘Zodra ik ze [de chimpansees] eenmaal als individuen kon herkennen, gaf ik ze namen. 
Ik had er geen idee van dat dit volgens de ethologische code van het begin van de jaren zestig ongepast was, ik 
had ze onpersoonlijke nummers moeten geven. Ik beschreef hun uitgesproken persoonlijkheden, maar ook dat 
was fout: alleen mensen hadden persoonlijkheden. En het was zelfs een nog grotere misdaad om de 
chimpansees menselijke emoties toe te schrijven. (…) Het was voor mij overduidelijk dat dieren wel degelijk 
persoonlijkheden hadden’. Jane Goodall, Hoop voor de toekomst [autobiografie], Muntinga/Elmar, Amsterdam 
2005 [2000], vertaling van Reason for Hope (1999) door Uta Anderson. 
32 Met een ‘open mind’: Clarence Ray Carpenter (1905-1975), een wetenschappelijk onderzoeker die gedrag 
van primaten in hun natuurlijke omgeving als een van de eersten filmde. 
33 ‘de onderzoeksmethode berustend op individuele herkenning van apen werd binnen nog geen tien jaar [jaren 
zestig] overgenomen door elk westers primatologisch veldstation’ (De Waal). 
34 Vgl: eind 2010 zijn in Duitsland vrijwel al Canetti’s titels leverbaar, in Nederland zijn er via zijn vaste uit-
gevers, De Arbeiderspers en Athenaeum, beduidend minder verkrijgbaar (toegegeven: hij is een Duitstalig 
auteur).  
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samengevat als volgt te verwoorden. ‘Ich halte, wie Sie wissen, dieses Buch [MuM] für die 
weitaus wichtigste, für die eigentliche Arbeit meines Lebens’, schreef Canetti mij in juni 
1991 – wat hij in enkele Aantekeningen en essays en met zijn autobiografisch werk 
bevestigt. Dat het geplande tweede deel definitief niet meer zou verschijnen, deelde hij toen 
ook mee. Het is dus eenvoudig vast te stellen wat de auteur zelf vond; pas op hoge leeftijd 
kon hij enige afstand tot het werk nemen. Maar vindt de lezer M&M ook zijn belangrijkste 
werk? Ja, mits Die Blendung en de Aufzeichnungen evenzo een prominente plaats krijgen in 
de waardering van het oeuvre. M&M is de weerslag van Canetti’s persoonlijkheid, zijn 
verleden, zijn zoeken en zijn denken. Die zeldzame en eigenzinnige combinatie heeft een, 
wetenschappelijk gezien, even uniek als autonoom werk opgeleverd met geheel eigen 
indelingen en premissen – over twee immer actuele en historisch urgente problemen: massa 
en macht.  

Minimale versluierde invloeden van andere onderzoekers als Le Bon, wat meer van 
Sighele en vooral van Trotter zijn wel aan te wijzen, maar de redeneringen komen geheel op 
Canetti’s conto. Ook is te wijzen op een zekere (verzwegen) overeenkomst in denken met 
Marx en Engels, die als eersten in de geschiedschrijving de massa een autonome, zelfs 
stuwende kracht en macht toekenden en inzagen dat de massa kan leren, zich kan 
ontwikkelen naar gelang de tijd en omstandigheid en een stuwende kracht vormt in de 
geschiedenis – ook Canetti’s idee.  
 

Ruim een halve eeuw na verschijning staat M&M nog steeds op zichzelf en vergt acceptatie 
ervan een zekere openheid in denken, een ontvankelijkheid die niet nauwgezet langs de 
wetenschappelijke meetlat voortschrijdt. M&M kan inderdaad als ‘die eigentliche Arbeit 
seines Lebens’ worden gezien – Canetti’s reden van bestaan zelfs. De centrale thema’s 
massa en macht waaieren uit over zijn hele oeuvre, wat uit het besproken werk wel duidelijk 
is geworden. En dat zijn eigen jeugd en opvoeding (zie autobiografie en biografie), maar ook 
zijn karakter (zie brievenboeken) een cruciale rol in de vorming van die thematiek hebben 
gespeeld, is evident gebleken.  

De dood vervult im- en expliciet een essentiële functie in Canett’s machtsanalyses en 
is daarmee veel meer dan de veronderstelde windmolen in zijn oeuvre. In wezen belichaamt 
zijn inzicht een uitwerking van datgene wat Montesquieu al in de achttiende eeuw ver-
woordde: ‘Men moet zich ervoor hoeden de mensen teveel doodsverachting in te boezemen. 
Ze zouden zich daardoor aan de wetgever kunnen onttrekken’.35  

Dat Canetti zich, in Schopenhauer-termen, meer als filosoof dan als schrijver opstelt 
blijkt uit het ruim baan dat hij voor M&M opeist; naast zijn visie worden nauwelijks andere 
opvattingen genoemd, geduld of gewaardeerd. Dat levert oorspronkelijke ideeën op maar hij 
belichaamt daarmee tevens de (intellectuele) macht die hij zo overtuigend bestrijdt; een even 
begrijpelijke als ongrijpbare paradox. De bronnen van zijn inzichten worden voor een groot 
deel geleverd door de historische, sociaal-culturele en antropologische werken uit de 
westerse geschiedenis – die Canetti zoniet in zijn geheel verfoeit dan toch steeds ter 
discussie stelt. Nog zo’n paradox, in dit geval van de slang die in zijn eigen staart bijt.36  

Canetti’s omgang met de Chinese denkers kan, positief bekeken, een inspirerende 
vorm van verwandlung worden genoemd: vanuit de eigen tijd en cultuur zich inleven in heel 
andere culturen en tijden. Of het is, kritischer bekeken, een vorm van cognitieve dissonantie 
te noemen: de tegenspraak tussen de voorstelling van de wereld en de feitelijke loop der 

                                                 
35 In Mes pensées. Montesquieu, Meine Gedanken (Hanser, München 2000, p. 72, nr. 228:) ‘Man sollte sich 
hüten, den Menschen zu viel Todesverachtung einzuflößen. Sie könnten sich dadurch dem Gesetzgeber 
entziehen’.   
36 Die als symbool, Ouroboros, ook de belichaming is van de eeuwige wederkeer en de eeuwigheid. 
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dingen, die is groot. Oudchinese teksten hadden weinig van doen met Mao’s gedrag en 
beleid ten tijde van Canetti’s leven. Met geen woord rept hij daarover, terwijl de Grote Roer-
ganger toch zo uit M&M weggelopen had kunnen zijn. Nog zo’n paradox in Canetti’s werk, 
of in zijn wezen – te verbinden aan zijn streven naar niet-tijdgebondenheid dat in wezen een 
streven naar overleven is: schrijven voor alle tijden. Vandaar dat die houding wel eens zijn 
actuele onactualiteit is genoemd. 

Als vastgesteld kan worden dat de wetenschappelijke disciplines, met uitzondering 
van de geesteswetenschappen, zich weinig bekommeren om M&M en hooguit citaten uit zijn 
Aantekeningen gebruiken als kers op de slagroom, is er nog een weg te gaan voor Canetti’s 
werk. De bewijsbaarheid van zijn thesen hoeft niet in de eerste plaats problemen op te 
leveren: ook Freuds ideeën zijn veelal niet bewijsbaar maar wel te onderbouwen en hebben 
lang een prominente wetenschappelijke rol gespeeld en een omslag in denken teweeg-
gebracht. Bovendien is Canetti niet geneigd tot metafysica of mystiek en blijft hij 
rationaliteit voorrang geven in zijn (veelal impliciete) redeneringen, ook al zijn die vaak 
gebouwd op minder gebruikelijke bronnen. Zo kan de meest stellige conclusie, in zijn 
woorden, luiden: 
                                  

‘Verklaar niets. Zet het neer. Zeg ’t. Verdwijn’.37         
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    
 
 
                    Elias Canetti   
                    getekend door David Levine 

 

                                                 
37 Geheime hart (1982) p. 126; EC-W, IV, 485. 


