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Samenvatting  van  MASSE UND MACHT   
 
Verwijzingen naar:         
 
Elias Canetti, Masse und Macht, Carl Hanser Verlag, 
München/Wien, z.j. [1994] (Lizensausgabe Claassen, 
Hildesheim, 1960); 
ELIAS CANETTI  WERKE [3], 584 pp. = M U M ; 
 
met gebruikmaking (in de tweede pagina-verwijzing) 
van de Nederlandse vertaling  
Massa & Macht van Jenny Tuin, Athenaeum, Polak 
& Van Gennep, Amsterdam, 2e herz. druk 1983  
(1e dr. 1976), 547 pp. = M & M 
 
(cursiveringen conform het origineel, mits anders 
aangegeven). 
 
1. 
Het eerste en tevens langste hoofdstuk geeft een 
overzicht van en inzicht in de vormen en eigen-
schappen van de MASSA; zie het eerder opgenomen 
schema van de massa-indeling, ontleend aan dit 
eerste hoofdstuk. Tevens is daarbij een overzicht 
gegeven van de massa-symbolen in het algemeen (dit 
zijn – in tegenstelling tot massa-kristallen – nooit 
mensen, maar zij worden als massa gevoeld) en die 
der naties, welke in het vierde hoofdstuk worden 
besproken. Uiteraard is het bij deze massa-indeling 
mogelijk dat een verschijnings-vorm onder meerdere 
classificaties kan vallen. 
Vier eigenschappen van de massa zijn in principe 
universeel: ‘1. Die Masse will immer wachsen. 2. 
Innerhalb der Masse herrscht Gleichheit. 3. Die 
Masse liebt Dichte. 4. Die Masse braucht eine 
Richtung’. (p. 30;29-30) Groei, gelijkheid, dichtheid 
en richting zijn dus haar kenmerken. 
De openingszin van het boek is cruciaal, want deze 
bepaalt de verdere analyses: ‘Nichts fürchtet der 
Mensch mehr als die Berührung durch Unbekann-
tes.’ (mijn curs.)(13;13) Het is een verbindend 
element tussen de massa- en de machtanalyses, zoals 
nog zal blijken. Die aanrakingsvrees, een van de 
meest primaire angsten van de mens, slaat in de 
massa om in een aanrakingsnoodzaak en zelfs in een 
-behoefte. In de massa is de ontlading (bijvoorbeeld: 
vernieling) essentieel omdat juist die het gelijk-
heidsgevoel geeft; paniek staat dan ook voor verval. 
Paniek is (met name bij brand) een vluchtbevel – dat 
we ook bij de macht tegenkomen – en het daarbij 
trappen naar anderen is geen zinloze handeling maar 
een poging tot uittrappen van het vuur dat zo vaak 
paniek doet ontstaan. Ook vervolgingsvrees werkt op 
het gevoel in: is de aanval van buiten te verwachten, 
dan versterkt deze vrees de massa; dreigt deze van 
binnenuit te komen, dan verzwakt zij. Een massa-
kristal is een kleine, starre mensengroep, veelal in 
uniform en met een vaste plaats en een grote 

historische bestendigheid (denk aan musici, soldaten, 
monniken). 
De dood, die we straks zo veelvuldig in de macht-
analyses zullen tegenkomen, speelt ook bij de massa 
een belangrijke rol. Zo is met name een van de 
oudste massasoorten, de hetzemassa, op doden uit, 
wat kan gebeuren door uitstoting of door het 
gezamenlijk doden van het individu; openbare 
terechtstellingen appelleren daaraan en de massa is 
de eigenlijke beul. De officiële afkeer hiervan is nog 
jong en in gemodificeerde vorm kennen we het 
verschijnsel tot op de dag van vandaag: ‘Im Publi-
kum der Zeitungsleser hat sich eine gemilderte, aber 
durch ihre Distanz von den Ereignissen um so 
verantwortungslosere Hetzmasse am Leben erhalten, 
man wäre versucht zu sagen, ihre verächtlichste und 
zugleich stabilste Form.’ (58;56) Verwijzingen als 
deze, dus naar facetten uit het dagelijkse leven die 
volgens Canetti uiteindelijk gegrond zijn op 
gedomesticeerde oerinstincten, zijn veelvuldig te 
vinden in Masse und Macht; het is een grondbeginsel 
van de hele studie. 
Naast de in meer algemene termen besproken 
verschijnselen in het verre of recente verleden, 
vinden we in dit hoofdstuk getuigenverklaringen voor 
zijn opvattingen in of bij: de Bergrede, Jeremia’s 
visioen en Mohammed’s preek, de Maori-dansen en 
de Mekka-pelgrimage, de Betsjoeana’s en de 
Boloki’s, de Siberische Tsjoektsjen, de Eskimo’s en 
Lappen, Kelten, Germanen en Perzen, de Tlinkit 
Indianen en de Chinese Sji-king, de Braziliaanse 
Tupanimbu’s en de Kafirs uit Hindoekoesj, de 
Zuidamerikaanse Jivaro’s en Mexicaanse Navajo’s, 
Ramses II en de Hettieten, Merenptah en de Libiërs. 
Een verscheidenheid aan culturen, religies en mythen 
– kortom: aan bronnen – die kenmerkend is voor de 
opbouw van het hele boek. 
 
MASSASYMBOLEN: 
Vuur: overal gelijk; grijpt snel om zich heen; 

aanstekelijk; onverzadigbaar; kan overal 
ontstaan; is veelvuldig; is verwoestend; 
heeft vijand (water); dooft uit; gedraagt  
zich alsof het leeft en wordt zo behandeld 

Zee:  veelvuldig; in beweging; hechte samen- 
hang; universeel; onverzadigbaar 

Regen:  massa op het ogenblik van haar ontlading en 
typeert haar verval 

Rivier: massavorming; vgl. processies en demon- 
straties; richting essentieel 

Woud: dicht gebladerte boven; gelijkheid,  stam-
men; vgl. zuilen en pilaren; tegenstand is 
absoluut; symbool voor het leger 

Koren: klein woud; afhankelijk en kwetsbaar; 
symbool voor de dood 

Wind: richting; lichamelijk effect; onzichtbaar; 
geestensymbool; vlaggen zijn zichtbaar 
gemaakte wind  
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Zand: klein- en gelijksoortigheid; oneindig; tussen 
vloeibaar en vast symbool 

Stapels: eetbaar; produkt van arbeid; gelijksoortig; 
oogstproces is ritmisch ophopen 

Steenhopen: niet eetbaar; voor ‘eeuwigheid’ opge- 
 gericht; ritmische inspanning van velen 
Schat: duurzaamheid; geheim; glans; loterijen; 

begeerte o.b.v. van absoluut vertrouwen 
 
MASSASYMBOLEN DER NATIES: 
Engelsen:  de zee 
Hollanders:  de dijk  
Duitsers:  het leger 
Fransen:   de Revolutie 
Zwitsers:  de bergen 
Spanjaarden:  de matador  
Italianen:  Rome 
Joden:   diaspora/uittocht 
Duitsland van Versailles:  het diktaat/ hakenkruis  
 
2. 
De MEUTE is ouder dan de massa (en het 
massakristal) en groeit niet meer. Het verschil tussen 
massa en meute in een notedop weergegeven: ‘Von 
den vier wesentlichen Eigenschaften der Masse, wie 
man sie kennengelernt hat, sind zwei in der Meute 
fiktiv, das heißt, sie werden herbeigewünscht und mit 
allergrößtem Nachdruck gespielt; die zwei anderen 
sind dafür um so stärker in Wirklichkeit vorhanden. 
Wachstum und Dichte werden gespielt; Gleichheit 
und Gerichtetheit sind vorhanden. Das erste, was an 
der Meute auffällt, ist das Unbeirrbare ihrer 
Richtung. Die Gleichheit aber drückt sich darin aus, 
daß alle vom selben Ziel besessen sind: etwa dem 
Anblick eines Tieres, das sie erlegen wollen.’ (110; 
105-6) 
Bestendigheid en een collectief bewustzijn zijn bijna 
onfeilbaar in de (hierna volgende) vier vormen 
respectievelijk functies van de meute, waarbij de 
eerste twee als extravert en de laatste twee als 
introvert worden afgeschilderd. •De jachtmeute, 
welke het natuurlijkste en het echtste is: de buit (die 
gedood moet worden) bepaalt het gedrag van de 
meute; achterhalen en omsingelen zijn de belangrijk-
ste middelen. De wet van de verdeling is de oudste 
wet en hier van zeer groot belang. •De oorlogsmeute, 
die veel op de jacht-meute lijkt: ook hier is doden 
(wraak) het doel, maar de buit kan een meervoudiger 
verschijningsvorm hebben; twee meuten zijn het-
zelfde tegen elkaar van plan. •De klaagmeute, die 
wordt gevormd wanneer een lid (of meerdere leden) 
van de groep overlijdt; opwinding is kenmerkend, 
evenals de vereenzelviging met de stervende, vóór 
zijn overlijden. •De vermeerderingsmeute: deze 
dwingt groei af en is in haar evolutie tot de moderne 
massavorm het meest kenmerkend. Zij is van zeer 
groot belang in verleden en heden, omdat het de 
eigenlijke drijfveer tot de expansie van de mens was:  

‘der Begriff der Fortpflanzung hat die eigentlichen 
Vorgänge der Vermehrung verstellt und verdunkelt. 
Sie ist von allem Anfang an nur im Zusammen-
wirken mit Vorgängen der Verwandlung zu begrei-
fen.’ (126;122) Het kleine nakomelingschap van de 
mens maakte hem zwak (tegenover de dieren) 
waardoor er altijd een verlangen was naar meer, naar 
een groter aantal. Van de dieren trok de mens de 
metamorfose naar zich toe om beter beschermd te 
zijn of juist op hen te jagen. Het expansieverlangen 
zit heel diep: ‘Es kann keinem Zweifel unterliegen, 
daß der Mensch, sobald er es einmal war, mehr sein 
wollte. Alle seine Glaubensformen, seine Mythen, 
Riten und Zeremonien sind von diesem Wunsche 
erfüllt.’ (127-8;123) De vermeerderingsmeute is de 
enige van de genoemde meuten, die niet expliciet met 
de dood te maken heeft en niet luidruchtig is. 
Volgens Canetti dankt de menselijke meute haar 
ontstaan aan het dierlijke voorbeeld, namelijk de 
troep der gemeenschappelijk jagende dieren. En dan: 
‘Ich verwende den Ausdruck “Meute” für Menschen 
statt für Tiere, weil er das Gemeinsame der eiligen 
Bewegung und das konkrete Ziel vor Augen, um das 
es dabei geht, am besten bezeichnet. Die Meute will 
eine Beute; sie will ihr Blut und ihren Tod.’ (113; 
110) 
Overgangsvormen die van belang zijn: die van jacht- 
naar oorlogsmeute (het principe); van jacht- naar 
vermeerderingsmeute: tijdens de jagers ‘communie’ 
is men vervuld van latere jachtpartijen, een 
overtuiging die bij de godsdienstige communie is 
omgezet in de gedachte aan vermeerdering van het 
aantal gelovigen, wat dan tevens een overgang 
weergeeft van extraverte naar introverte meute; de 
jachtmeute die overgaat in klaagmeute (als bijvoor-
beeld per ongeluk een jager is gedood) ‘bildet den 
Kern vieler wichtiger und weitverbreiteter Religi-
onen.’ (142;136) Naast die van de diverse andere 
stammen zijn het met name legenden en gedrag van 
de Australische Aranda’s welke hier als bewijzen en 
illustraties van de theorieën worden aangedragen. 
 
3. 
De bovenstaande kenmerken, hier tot hun essentie 
teruggebracht, worden in het hoofdstuk MEUTE 
UND RELIGION verder uitgewerkt en wederom 
met een massa voorbeelden geadstrueerd. Het 
overgangsfenomeen wordt hier ontrafeld in de stap 
van meute naar jacht-, oorlogs- vermeerderings- en 
klaagreligie; respectievelijk bij de Lele’s in Kongo, 
de Jivaro’s in Equador, de regendansen der Pueblo-
Indianen en ten slotte de Sji’ieten in Iran en Jemen. 
Bij de Lele’s is de gemeenschappelijke jacht en 
daarna de verdeling van de buit het belangrijkste 
maatschappelijke verschijnsel. ‘Die Gliederung der 
Lele-Gesellschaft bekräftigt sich sozusagen nach 
jeder Jagd. Die Erregung der Jagdmeute aber hat sich 
zum tragenden Gefühl der ganzen Gemeinde  
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erweitert. Man kann so (...) von einer Jagdreligion 
im eigentlichsten Sinne des Wortes sprechen.’ (155; 
149) De Jivaro’s vormen een volk met een zeer 
zwakke sociale infrastructuur, waarin bloedwraak –
en dus eigenlijk de dood – hen bijeenhoudt. 
Vernietiging van de vijand is het belangrijkste en het 
prepareren van diens hoofd, de buit, is het doel van 
de krijger. Dat hoofd verschaft de overwinnaar 
aanzien en staat centraal in het grote feest dat wordt 
aangericht: een religieus feest waarin vermeerdering 
een cruciale rol speelt. ‘Die Kriegsmeute, wenn sie 
Glück hatte, mündet schließlich in die 
Vermehrungsmeute des Festes, und der Umschlag 
von jener in diese ist als die eigentliche Dynamik des 
Jivaro-Religion zu bezeichnen.’ (159;153) Bij de 
Pueblo-Indianen spelen massa’s een grote rol: zo is 
in de regendansen het neerkomen der voeten als het 
vallen van druppels. Komt er regen, dan vervalt de 
dansende massa, maar komen de doden in de 
regenwolken terug en brengen regen. ‘Die 
wesentliche Massen im Leben des Pueblos sind also 
(...) Ahnen, Regen, Mais und Kinder.’ (161;155) 
‘Jener Janus-Kopf, den man von so vielen anderen 
Völkern her kennt: eigene Vermehrung auf der 
einen, Verminderung des Feindes auf der anderen 
Seite, ist bei ihnen unbekannt. An Kriegen sind sie so 
nicht interessiert. Regen und Mais haben sie milde 
gestimmt, ihr Leben hängt ganz an ihren eigenen 
Ahnen und Kindern.’ (162;155) 
In een korte maar belangrijke paragraaf over de 
dynamiek van de oorlog, stelt Canetti: ‘Die innere 
oder Meuten-Dynamik des Krieges sieht sich in 
ihrem Uhrsprung so an: Aus der Klagemeute um 
einen Toten bildet sich eine Kriegsmeute, die ihn zu 
rächen hat. Aus der Kriegsmeute, die gesiegt hat, 
bildet sich die Vermehrungsmeute des Triumphs. 
Der erste Tote ist es, der alle mit dem Gefühl der 
Bedrohtheit ansteckt. Die Bedeutung dieses ersten 
Toten für die Entfachung von Kriegen kann gar nicht 
überschätzt werden. Machthaber, die einen Krieg 
entfesseln wollen, wissen sehr wohl, daß sie einen 
ersten Toten entweder herbeischaffen oder erfinden 
müssen.’ (162;155-6) De klaagmeute werkt als een 
massakristal en de gevoelens slaan om in een 
oorlogsmeute die – na de overwinning – in een 
plunderende meute dreigt te vervallen, een gevaar 
dat kan worden gekeerd door de overwinnings-
feesten die weer vermeerderingsmeuten worden door 
de buit die tentoongesteld wordt. Dit kan bijvoor-
beeld door gevangenen te tonen, maar in meer 
barbaarse vorm – hij geeft voorbeelden uit Dahomey 
– door massale onthoofdingen. Ieder wil dan wel een 
stukje vijand meenemen, zodat bij deze taferelen 
sprake is van een ‘Kommunion des Triumphes’. De 
koning van Dahomey weigerde tot ontsteltenis van 
de slavenhandelaren de slachtoffers als slaven te 
verkopen; hij hechtte daarvoor te veel aan zijn 
macht, want via de massale terechtstellingen kon hij  

zijn eigen onderdanen overtuigen van de vermeerde-
ring onder zijn heerschappij, en hij hield tegelijk de 
angst voor zijn bevel erin.  
In ‘Der Islam als Kriegsreligion’ constateert Canetti 
dat de gelovige Mohammedanen zich op vier ver-
schillende manieren verzamelen: enkele keren per 
dag; voor de heilige oorlog; in Mekka, en bij het 
Jongste Gericht. Onzichtbare (dubbel)massa’s zijn er 
belangrijk (denk aan het Jongste Gericht) en 
onvoorwaardelijk is voor de Islam de splitsing van de 
massa in gelovigen en ongelovigen. Klaagreligies 
hebben het aanzien der aarde bepaald en ‘im 
Christentum haben sie eine Art von allgemeiner 
Gültigkeit erlangt’. (168;162) Legenden, meestal 
over vervolging, worden aangehaald ten bewijze van 
de oeroude bestendigheid van de geloofsvormen. En 
waarom die aantrekkingskracht van de weeklacht? 
‘In allen, die sich ihr anschließen, geschieht dasselbe: 
die Jagd- oder Hetzmeute entsühnt sich als 
Klagemeute. Als Verfolger haben die Menschen 
gelebt, und als Verfolger leben sie auf ihre Weise 
immer weiter.’ (170-71;164) En: ‘Es zeigt sich so, 
daß die Klagereligionen für den seelischen Haushalt 
der Menschen unentbehrlich sind, solange sie das 
Töten in Meuten nicht aufgeben können.’ (171;164) 
Het Moeharramfeest van de Sji’ieten, met de on-
feilbare imam als hun leider, wordt uitvoerig uit de 
doeken gedaan. Mohammed’s kleinzoon Hoesain was 
de tweede imam na de stichter van het Islamitisch 
geloof; hij was de ‘Heerser der ware gelovigen’, wat 
niet kon voorkomen dat hij door vijandelijke ruiters 
op de tiende dag van de maand Moeharram in 680 
werd verslagen en op gruwelijke wijze vermoord, 
samen met zijn familie. De rouw om deze moord is 
het symbool van de Islam en wordt nog steeds 
herdacht in massale bijeenkomsten waar mensen zich 
tot stervens toe kastijden. Sober en nauwgezet 
worden door Canetti alle verschijnselen die bij de 
gruweltaferelen horen aan een analyse onderworpen; 
alle facetten van de weeklacht komen daarbij aan de 
orde. 
Aan het Katholicisme valt hem ‘bei unvoreinge-
nommener Betrachtung eine gewisse Langsamkeit 
und Ruhe auf, verbunden mit großer Breite.’(182; 
175) Kenmerkend zijn verder de strikt hiërarchische 
structuur (waarvan de processie een weerspiegeling 
biedt) en een aversie tegen alle heftige massa-
bewegingen. Deze Kerk heeft iets opvallends: ‘Es hat 
bis jetzt keinen Staat auf der Erde gegeben, der sich 
so auf so mannigfaltige Weise gegen die Masse zu 
wehren verstand. An der Kirche gemessen, 
erscheinen alle Machthaber wie traurige Stümper.’ 
(183;176) Het kerkelijke ‘verdeel en heers’ 
omschrijft hij zo: ‘Die Kommunion verbindet den 
Empfänger mit der Kirche, die unsichtbar und von 
gewaltigen Ausmaßen ist; sie entrückt ihn den 
Anwesenden. Die Kommunikanten untereinander 
fühlen sich so wenig als ein Leib wie eine Gruppe  
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von Menschen, die einen Schatz gefunden und 
soeben unter sich aufgeteilt hat. In der Art dieses 
Vorganges, der für den Glauben von so zentraler 
Bedeutung ist, verrät die Kirche ihre Vorsicht vor 
allem, was an Masse auch nur gemahnen könnte. Sie 
schwächt und mildert das Gemeinsame unter den 
wirklich anwesenden Menschen und setzt dafür ein 
geheimnisvoll Gemeinsames in der Ferne, das 
übermächtig ist, das des Gläubigen nicht unbedingt 
bedarf und das die Grenze zwischen ihm und sich, 
solange er am Leben ist, nie wirklich aufhebt.’ (184; 
177) 
Het hoofdstuk sluit af met de paragraaf over het 
Heilige Vuur in Jeruzalem, tijdens de paasviering. In 
de massale pelgrimtaferelen is hierbij al menigeen 
om het leven gekomen; Canetti geeft hiervan enkele 
beeldende beschrijvingen uit het verleden, waarbij 
zelfs sprake is van hele stapels lijken. Massafacetten 
komen ook hier aan de orde, en de kern van de 
gebeurtenissen is zo te verwoorden: ‘Es ist das Fest 
der Auferstehung. Die Klagemeute, die sich um den 
Tod Christi und sein Grab gebildet hat, verwandelt 
sich in eine des Sieges. Die Auferstehung ist der Sieg 
und wird als solcher gefeiert. Das Feuer wirkt hier 
als ein Massensymbol des Sieges. Es soll sich jedem 
mitteilen, damit seine Seele an dieser Auferstehung 
teilhabe.’(193;185) Vuur en massa; het heeft 
chaotische paniektaferelen opgeleverd. 
 
4. 
MASSE UND GESCHICHTE: de hiervoor al 
genoemde massasymbolen der naties worden in korte 
paragrafen belicht. Naties moeten in dit verband 
bekeken worden alsof het religies zijn; de 
massasymbolen manifesteren zich nooit alleen: de 
onderdaan ziet zichzelf, in eigen omgeving, in vaste 
relatie tot een regelmatig terugkerend symbool, dat 
overigens niet onveranderlijk is. ‘Mit ihm und ihm 
allein verändert sich das Selbstbewußtsein einer 
Nation. Es ist veränderlicher als man denkt, und man 
mag daraus einige Hoffnung auf den Weiterbestand 
der Menschheit schöpfen.’ (199;191) Als hij de dijk 
het massasymbool der Hollanders noemt, heeft dat 
voor ons Nederlanders wellicht iets clichématigs 
omdat we er zo aan gewend zijn, maar geen 
historicus kan of zal de enorme invloed van het water 
– beter: het terugdringen en het beheersen van het 
water – en dus van de dijk, ontkennen. Canetti’s 
kernzinnen hierover: ‘Der Holländer hatte das Land, 
das er bewohnt, dem Meere erst abzugewinnen.’ En: 
‘Die Masse der Männer setzt sich selber dem Deiche 
gleich; vereint stemmen sie sich dem Meere 
entgegen.’ (201;192) 
In de originele analyse van de inflatie – die in wezen 
drievoudig is: van het geld, van de enkeling en van 
de massa – worden de parallellen getrokken tussen 
het proces van de geldontwaarding en herhaling van 
dit proces in de behandeling van de Joden, op wie de  

inflatie werd afgewenteld. 
In het parlementaire stelsel, dat gebruik maakt van de 
psychologische structuur van de strijdende legers en 
waar de afgevaardigden door hun onschendbaarheid 
gelijk worden en dus een massa vormen, is het 
stemmen beslissend als krachtmeting waarbij géén 
doden vallen: ‘Ein Krieg ist ein Krieg, weil er Tote in 
die Entscheidung einbezieht. Ein Parlament ist nur 
ein Parlament, solange es Tote ausschließt.’ 
(221;211) ‘Das Feierliche in all diesen Verrich-
tungen entstammt dem Verzicht auf den Tod als 
Instrument der Entscheidung. Mit jedem einzelnen 
Zettel wird der Tod gleichsam weggelegt.’ (221;212) 
De oudste vraag en tevens de eerste en belangrijkste 
wet, die van de verdeling (denk aan de jachtbuit), 
hangt ten nauwste samen met die van rechtvaar-
digheid (en in tweede instantie met vermeerdering), 
zodat in de volgende paragraaf primaire verbanden 
kunnen worden gelegd, onder de samenvattende kop 
‘Verteilung und Vermehrung. Sozialismus und 
Produktion’: ‘Die überwältigende Mehrheit der 
Menschen ist mit der Erzeugung von Gütern jeder 
Art beschäftigt. Mit ihrer Verteilung ist etwas 
schiefgegangen. Das ist der Inhalt des Sozialismus, 
auf die simpelste Formel gebracht.’ (223;213) Over 
de aard van de verdeling denken de twee grote 
kampen (kapitalisme en socialisme/communisme) 
fundamenteel anders, maar door beide wordt het 
uitgangspunt ‘productie’ geëerbiedigd, ja zelfs 
geheiligd, wat in zijn oorsprong weer terug te bren-
gen is tot de vermeerderingsmeute; ‘Die Sanktion der 
Produktion reicht so weit zurück, daß jeder Versuch, 
sie historisch anzusetzen, als unzulänglich erscheint. 
Die Hybris der Produktion geht auf die 
Vermehrungsmeute zurück.’ (224;214) De ongerem- 
de vermeerdering als zodanig is overigens het meest 
opvallend in de kapitalistische landen. 
Ten slotte wordt in dit hoofdstuk nog gesproken over 
de zelfvernietiging van de Xosa’s (Zuid-Afrika) waar 
het opperhoofd Kreli in 1857 meende, op gezag van 
de geestenwereld, zijn stam te moeten laten 
verhongeren en dus bijna te laten uitsterven door zijn 
mensen te verplichten gewassen en vee te vernietigen 
of te consumeren, om de geesten gunstig te stemmen. 
Deze hadden de bezeten stammen goed in hun greep: 
68.000 Xosa’s kwamen in dat jaar om. Aan dit 
voorbeeld koppelt Canetti de typische 
massaverschijnselen: - de massa doden (geesten) der 
Xosa’s is zeer levend; - op de door de geesten 
beloofde (en uiteraard uitgebleven) dag van de 
opstanding zijn allen plotseling gelijk; - de richting 
waarin de (resterende) massa zich zal storten is 
gelijk: op de blanken; - de geesten hebben dezelfde 
wensen als de levenden; - de vermeerderings 
tendensen die anders betrekking hebben op vee en 
gewas, hebben het nu op de doden. Het bevel dat 
werd gegeven om het vee te slachten nadert hier dicht 
zijn oorsprong, toen het bevel nog een doodvonnis 
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betekende. En dan: ‘Seine beiden Ziele, die Vermeh-
rung seiner Herden und die Tötung einzelner Tiere, 
die er braucht, lassen sich sehr wohl vereinen. Auf 
diese Weise, als Hirt, ist er mächtiger als jeder Jäger. 
(...) Aus der Gewalt des Jägers wird die Macht des 
Hirten.’ (233-4;223) 
Dat opperhoofd Kreli de hongerdood van zijn volk 
nog jaren overleeft, is een cynisch bewijs voor de 
stelling ‘Das Umgehen des Todes, der Wunsch, ihm 
auszuweichen, gehört zu den ältesten und zähesten 
Tendenzen aller Machthaber.’ (234;224) 
 
5. 
Die zin geeft tevens de overgang weer naar het 
tweede gedeelte van het boek, dat begint met DIE 
EINGEWEIDE DER MACHT (letterlijk: de 
ingewanden, het binnenste; vertaald als ‘De 
biologische organen van de macht’). Hierin worden 
diverse machtkenmerken op een zeer primaire 
manier benaderd, conform Canetti’s fundamentele 
overtuiging, welke hij in 1962 als openingszinnen in 
zijn samenvattende essay ‘Macht und Ueberleben’ 
ventileerde: ‘Zu den unheimlichsten Phänomenen 
menschlicher Geistesgeschichte gehört das 
Ausweichen vor dem Konkreten. Es besteht eine 
auffallende Tendenz, erst auf das Fernste loszugehen 
und alles zu übersehen, woran man sich in nächster 
Nähe unaufhörlich stößt.’ (Das Gewissen der Worte, 
p. 23). In het onderhavige hoofdstuk, en trouwens in 
de hele opzet van het boek, toont hij aan niet in deze 
valkuil te zijn getrapt. Hij komt weer terug op de 
aanrakingsvrees, welke de oudste schrik bevat: 
‘unser Leben in der Zivilisation ist nichts als eine 
einzige Anstrengung, ihn zu vermeiden.’ (238;228) 
Het is een keten van op elkaar volgende reacties: 
aanraken-grijpen-drukken-vermorzelen.Omdat het 
zaak is, zich niet te laten grijpen, heeft de mens een 
wapen ontwikkeld: die Verwandlung (meta-
morfose). Alleen de machtigsten hebben deze niet 
meer nodig, want ‘Macht in ihrem Kern und auf 
ihrem Gipfel verachtet Verwandlung. Sie tut sich 
selbst Genüge; sie will nur sich.’ (241;231) 
Gladheid en ordening – der tanden – zijn een deel 
van de macht geworden; de mond is het prototype 
van de gevangenis; het keelgat is – voor de buit – het 
laatste stadium der ontzettingen. Als uiterste 
consequentie van deze redenering (omdat het grijpen, 
opslokken en verteren zo typerend is) ‘gehört die 
Beziehung jedes Menschen zum eigenen Kot in die 
Sphäre der Macht’. (246;235) En ten slotte, ter 
benadrukking dat ieder mens en de meest 
fundamentele processen dagelijks met macht van 
doen hebben: ‘Man neigt dazu, nur die 
tausendfachen Späße der Macht zu sehen, die sich 
oberirdisch abspielen; aber sie sind ihr kleinster Teil. 
Darunter wird tagaus, tagein verdaut und 
weiterverdaut. Etwas Fremdes wird ergriffen, 
zerkleinert, einverleibt und einem selber von innen  

her angeglichen; durch diesen Vorgang allein lebt 
man. Setzt er aus, so ist man selber bald am Ende; 
soviel davon weiß man immer. Aber es ist klar, daß 
alle Phasen dieses Vorgangs, nicht nur die 
äußerlichen und halbbewußten, sich auch im 
Seelischen abzeichnen müssen’ (246-7;236), waarbij 
hij verwijst naar onder andere de melancholie (die 
aan het slot van het boek nader wordt uitgewerkt). 
Daarna volgen enkele paragrafen over de hand, die 
‘ihre Entstehung dem Leben auf Bäumen verdankt’. 
(247;236) Dit tekent al, dat Canetti van het vroegste 
stadium uitgaat; dat van de mens als aap. Handen zijn 
uitstekend op elkaar ingespeeld (grijpen, loslaten) en 
dat gegeven wordt direct over vele duizenden jaren 
heen getild: ‘Auch die höheren Affen, die von den 
Bäumen wieder zur Erde herabgestiegen sind, haben 
sich diese wesentliche Fähigkeit der Hände, 
gleichsam ineinanderzuspielen, immer bewahrt. Eine 
weitverbreitete Uebung des Menschen erinnert in der 
ganzen Art, wie sie in Erscheinung tritt, sehr deutlich 
daran: der Handel. Er besteht darin, daß man für 
etwas, was man bekommt, etwas Bestimmtes hergibt. 
Die eine Hand hält zäh an dem Gegenstand fest, mit 
dem sie den Partner zum Handel verlocken will. Die 
andere streckt sich verlangend nach dem zweiten 
Gegenstand aus, den sie gern für ihren eigenen haben 
möchte.’ (248;237) Een van zijn verreikende 
conclusies (c.q. stellingen) luidt dan ook: ‘Die weit-
verbreitete und tiefe Freude des Menschen am 
Handel läßt sich also [sic] zum Teil auch daraus 
erklären, daß er so eine seiner ältesten Bewegungs-
konfigurationen als seelische Haltung fortsetzt. In 
nichts ist der Mensch dem Affen noch heute so nahe 
wie im Handel.’(248;238) Het geduld van de handen 
en de vingeroefeningen der apen (het ‘vlooien’ vormt 
een sexuele en sociaal-bindende bezigheid) worden 
uitgesponnen, en over hun rol bij het fabriceren 
(Geburt der Gegenstände) stipuleert Canetti: ‘Worte 
und Gegenstände wären demnach Ausfluß und 
Ergebnis eines einzigen einheitlichen Erlebnisses, 
eben der Darstellung durch die Hände. Alles, was 
der Mensch ist und kann, alles, was in einem 
repräsentativen Sinne seine Kultur ausmacht, hat er 
sich durch Verwandlungen erst einverleibt.’ 
(255;244)  
De puntigheid van wapens herleidt Canetti uit die van 
de vingers (ze zijn het verlengde daarvan) en de 
mechanische vernietigingsdrang van de mens ver-
toont nauwe samenhang met de ontwikkeling van 
zijn werktuigen. ‘Zur Psychologie des Essens’ ten 
slotte opent met de stelling: ‘Alles, was gegessen 
wird, ist Gegenstand der Macht.’ (257;246) De 
grootste eter als hoofdman, de potlach, de functie van 
het eten in het gezin en de almachtige rol van de 
moeder ten opzichte van het kind komen ter sprake, 
dat alles cirkelend om het idee van ‘der Verdauung 
als einem zentralen Vorgang der Macht’. (260;248) 
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6. 
Het hoofdstuk DER ÜBERLEBENDE (ook apart 
verschenen als ‘Band 449 der Bibliothek Suhrkamp’, 
wat het belang tekent dat de auteur er zelf aan hecht; 
citaten hieruit aangegeven in de tweede verwijzing) 
bevat evenals ‘het bevel’, ‘die Verwandlung’ en 
‘paranoia’ een van de centrale gedachten uit het 
werk; het staat dan ook letterlijk en figuurlijk in het 
centrum van het boek. 
Het begint feitelijk met de samenvatting van de 
essentie uit de twaalf paragrafen: ‘Der Augenblick 
des Ueberlebens ist der Augenblick der Macht. Der 
Schrecken über den Anblick des Todes löst sich in 
Befriedigung auf, denn man ist nicht selbst der Tote. 
Dieser liegt, der Ueberlebende steht.’ (267(9);255) 
Het doden is de laagste vorm van overleven en 
degene die overleeft, voelt zich op een of andere 
manier de betere. Het kwetsbare en weerloze 
menselijke lichaam bewapent en verdedigt zich en 
begeert vooral het gevoel van onkwetsbaarheid. Dit 
probeert hij te bereiken door het gevaar te bezweren: 
óf door een maximale ruimte daar tegenover te 
creëren óf door het op te zoeken en te lijf te gaan. Zo 
wil de held – de duidelijkste exponent van dat 
streven – niet alleen roem, maar vooral: onkwets-
baarheid. Deze kan een Achilles verkrijgen door vele 
vijanden te verslaan, een veldheer door de doden-
akkers die hij schept, een machthebber door zijn 
recht tot vonnis dat een recht over leven en dood van 
vijand én onderdaan is. Die onkwetsbaarheid 
culmineert met het aantal doden dat men heeft 
kunnen maken – vandaar de verplichting tot doden 
bij sommige stammen – en wier macht men dan 
telkens weer in zich opneemt; dus zowel in de ogen 
van anderen als in eigen ogen groeit de kracht, macht 
en overlevingskans van de doder. Dat het degene die 
wil overleven in wezen niet uitmaakt of hij hiervoor 
vijanden of vrienden moet offeren, wordt uitge-
sponnen in de lange paragraaf over de redding van 
Flavius Josephus (1e eeuw n. Chr.), gebaseerd op 
diens Geschiedenis van de Joodse Oorlog. 
De dertigjarige Josephus leidde in de provincie 
Galilea het Joodse verzet tegen de Romeinse 
overheersing onder opperbevel van Vespasianus, die 
rechtstreeks onder keizer Nero stond. Josephus werd 
met zijn manschappen zevenenveertig dagen 
belegerd in de vesting Jotapata, waar de Romeinen ’s 
nachts door een list binnendrongen en de Joden zich 
’s ochtends bij de ontdekking hiervan massaal het 
leven benamen. Josephus ontkwam. ‘Seine Schick-
sale nach der Einnahme der Stadt will ich in seinen 
eigenen Worten anführen. Denn es gibt meines 
Wissens in der Weltliteratur keinen zweiten solchen 
Bericht eines Ueberlebenden. Josephus schildert mit 
merkwürdiger Bewußtheit, mit einer Art von 
Einsicht in das Wesen des Ueberlebens alles, was er 
unternahm, um davonzukommen. Seine Ehrlichkeit 
fiel ihm nicht schwer, denn er schrieb  

diesen Bericht später, als er bereits in hoher Gunst 
bei den Römern stand.’ (277(24);264-6) Josephus 
dan belandde na zijn ontsnapping in een onderaardse 
schuilplaats, waar hij veertig vooraanstaande mannen 
aantrof. Hij werd echter verraden door een gevangen 
genomen vrouw, waarna Vespasianus twee tribunen 
afvaardigde naar zijn schuilplaats; zij beloofden hem 
veiligheid als hij zijn hol zou verlaten. Vergeefs, 
want Josephus meende te weten wat hem werkelijk te 
wachten stond. Ook een derde tribuun, een oude 
vriend van Josephus, kwam schijnbaar vergeefs, 
ondanks al zijn beloften. Josephus was priester en 
zoon van een priester en door zijn gave van 
droomuitleg wist hij wat de Joden te wachten stond; 
na een ingeving wilde hij zich overgeven, biddend tot 
God. Zijn makkers weerhielden hem hiervan; was 
iedereen dan voor niets gestorven? Zij dreigden hem 
zelfs met het zwaard. Hij wist ze te weerhouden, 
maar was het niet eens met de collectieve zelfmoord 
die ze wilden plegen. Als we dan toch moeten 
sterven, zo redeneerde hij, dan niet door zelfmoord – 
wat God nooit zou goedkeuren – maar door elkaar te 
doden; het lot zou beslissen wie wie moest 
ombrengen. Aldus geschiedde en Josephus bleef door 
geluk of goddelijke beschikking met enkele mannen 
als laatste over; ‘und da er weder selber vom Lose 
getroffen werden, noch, wenn er als der allerletzte 
herauskäme, seine Hand mit dem Blute eines 
Landsmannes beflecken mochte, überredete er 
diesen, sich den Römern zu ergeben und dadurch sein 
Leben zu retten. Nachdem Josephus so aus dem 
Kampf mit den Römern wie auch dem mit seinen 
eigenen Leuten heil hervorgegangen war, wurde er 
von Nikanor zu Vespasian geführt.’ (281(28-29); 
268-9) Vespasianus wilde hem naar Nero sturen, 
maar het lukte Josephus om Vespasianus ervan te 
overtuigen dat hij een goddelijke opdracht had te 
vervullen en hij voorspelde hem, dat hij eens zelf 
keizer zou zijn: het zou dan ook beter  zijn hem, 
Josephus, voor later te bewaren, dus te sparen. 
Vespasianus liet – toen hem bleek dat eerdere voor-
spellingen van Josephus waren uitgekomen – daarna 
zorgen voor een goede behandeling in de gevangenis. 
Later vervolgde Josephus zijn carrière en werd 
Vespasianus inderdaad Romeins keizer. 
Canetti brengt Josephus’ zelfhandhaving terug tot 
drie bedrijven: hij ontkomt aan de slachtpartij in de 
veroverde vesting; hij is vastbesloten te leven en 
tracht de veertig vooraanstaanden van zelfmoord te 
weerhouden; hij is heelhuids uit de strijd te voor-
schijn gekomen en ‘die Uebermittlung dieser neu 
erworbenen Macht an Vespasian ist der dritte Akt in 
der Rettung des Josephus’. (285(33);272) Een 
centrale conclusie (die tevens midden in het boek 
staat) luidt dan ook: ‘Die Täuschung ist voll-
kommen. Es ist die Täuschung aller Führer. Sie 
geben sich so, als gingen sie ihren Leuten in den Tod 
voran. In Wahrheit aber schicken sie sie in den Tod  
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voraus, um selber länger am Leben zu bleiben. Die 
List ist immer dieselbe. Der Führer will überleben; er 
kräftigt sich daran. Wenn er Feinde zum Ueberleben 
hat, ist es gut; wenn nicht, hat er eigene Leute. Auf 
alle Fälle gebraucht er beide, abwechselnd oder 
zugleich. Die Feinde gebraucht er offen, dazu sind 
sie ja Feinde. Seine eigenen Leute kann er nur 
versteckt gebrauchen.’ (284 (33);272)(mijn curs.). 
De afkeer die machthebbers hebben van over-
levenden – heersers en opvolgers – wordt duidelijk 
gemaakt aan de hand van Mohammed Toeghloek’s 
optreden: die liet als sultan van Delhi de tien 
overlevenden van zijn 100.000 man tellende 
ruitermacht bij terugkeer van de vergeefse poging tot 
verovering van China (1337) terechtstellen. 
Mohammed Sjah liet een onheilsbode terechtstellen; 
Hakim liet groepen mensen tegen elkaar vechten en 
degene die uiteindelijk overbleef werd in plaats van 
beloond, alsnog in stukken gehakt; de Indiase 
Mogol-keizers waren vaak in een strijd op leven en 
dood gewikkeld met hun zonen; en de extreemste 
vorm is daar waar de vorst helemaal geen zoon wíl, 
zoals de Zoeloe-hoofdman Sjaka die 1200 vrouwen 
gehad zou hebben, die het op straffe van de dood 
verboden was zwanger te worden.  
De diepere zin van de opvolging is weer een verhaal 
apart en ‘hier soll nur bemerkt werden, daß 
Machthaber und Nachfolger in einer besonderen Art 
von Feindschaft zueinander stehen, die eben mit der 
Stärke dieser eigentümlichsten Leidenschaft der 
Macht, der Leidenschaft für das Ueberleben, 
zunehmen muß’. (290 (40);278) 
Het overleven, dat een ruimer begrip is dan 
‘zelfbehoud’, wordt nog bekeken vanuit: de optiek 
van de verwekking (waarin die éne zaadcel als leider 
uit de massa te voorschijn komt); de ‘neutrale’ vorm 
van overleven bij een epidemie; de verhouding ten 
opzichte van generatiegenoten en van voorgaande 
generaties; en ten slotte in de algemene formulering  
‘der Wunsch nach einem langen Leben, der in den 
meisten Kulturen eine große Rolle spielt, bedeutet in 
Wirklichkeit, daß man die eigenen Altersgenossen 
überleben will’. (294 (44);281) 
Aan de hand van zowel antropologische gegevens als 
van mythen gaat Canetti vervolgens nader in op de 
overlevende in het geloof van de natuurvolken; het 
zijn in feite diverse praktijkvoorbeelden die zijn 
theorie moeten staven. Ook vestigt hij de aandacht 
op de voorouderverering in China, die het beeld van 
de machthebber – die alles in het oog moet houden -  
sterk beinvloedt, en vice versa natuurlijk. Gevolg 
hiervan: ‘Wer die Gestalt des idealen Machthabers 
betrachtet, wie sie sich in Geschichte und Denken 
der Chinesen ausgebildet hat, ist betroffen von ihrer 
Menschlichkeit. Es ist anzunehmen, daß der Mangel 
an Gewalttätigkeit in diesem Bilde auf die Rechnung 
dieser Art der Ahnenverehrung zu setzen ist.’ (322 
(79);308) 

In de korte paragraaf over epidemieën zegt hij onder 
andere: ‘Nur die von der Epidemie Ergriffenen sind 
Masse: sie sind gleich in bezug auf das Schicksal, das 
sie erwartet. Ihre Zahl nimmt mit wachsender 
Beschleunigung zu. Das Ziel, auf das sie sich 
hinbewegen, ist in wenigen Tagen erreicht. Sie enden 
in der größten Dichte, die menschlichen Leibern 
erlangbar ist, alle zusammen auf einem 
Leichenhaufen.’ (324(82);310)  Dit laatste heeft de 
epidemie gemeen met de veldslag en de massa-
zelfmoord. Hierna volgt nog een en ander over de 
kerkhofstemming: ‘Man gerät auf dem Friedhof sehr 
bald in eine Stimmung ganz eigener Art. Es ist 
fromme Sitte, sich über die Natur dieser Stimmung 
zu täuschen. Denn der Ernst, den man fühlt und den 
man noch mehr zur Schau trägt, verdeckt eine 
geheime Genugtuung.’ (326(84);312) Tot slot merkt 
hij over de onsterfelijkheid in de vorm van literaire 
onsterfelijkheid dít op aan de hand van Stendhal’s 
leven en werk (en tevens pro domo, zoals duidelijk 
elders uit zijn geschriften blijkt): ‘Töten, um zu 
überleben, kann einer solchen Gesinnung nichts 
bedeuten, denn man will nicht jetzt überleben. Mann 
tritt erst in hundert Jahren in die Schranken, wenn 
man selbst nicht mehr lebt und so nicht töten kann. 
Es ist Werk gegen Werk, was sich dann mißt, und es 
ist zu spät, etwas dazu zu tun. Die eigentliche 
Rivalität, um die es einem geht, beginnt, wenn die 
Rivalen nicht mehr da sind. Sie können dem Kampfe, 
den ihre Werke führen, nicht einmal zusehen. Aber 
dieses Werk muß da sein, und damit es da ist, muß es 
das größte und reinste Maß von Leben enthalten. 
Nicht nur hat man es verschmäht, zu töten, man hat 
alle, die mit einem waren, mitgenommen in jene 
Unsterblichkeit, in der alles wirksam wird, das 
geringste wie das größte. Es ist das genaue Gegenbild 
jener Machthaber, bei deren Tod ihre Umgebung 
mitsterben muß, damit sie in einem jenseitigen 
Dasein der Toten alles wiederfinden, woran sie je 
gewöhnt waren. Durch nichts wird ihre tiefinnerliche 
Ohnmacht furchtbarer bezeichnet. Sie töten im 
Leben, sie töten im Tod, ein Gefolge von Getöteten 
geleitet sie ins Jenseits.’ (329 (88-89);314-15) 
 
7. 
In ELEMENTE DER MACHT vormen geweld, 
snelheid, vraag en antwoord, geheim, (ver)oordelen 
en genade de centrale thema’s. ‘Macht’ is afgeleid 
van het oud-gotische ‘magan’ wat ‘kunnen’ of ‘in 
staat zijn’ betekent; het heeft geen verwantschap met 
‘machen’. ‘Macht ist allgemeiner und geräumiger als 
Gewalt, sie enthält viel mehr, und sie ist nicht mehr 
ganz so dynamisch.’ (333;319) 
Religieuze overgave manifesteert zich nog wel eens 
in bevelsverwachting, waarbij de Islam en het 
Calvinisme de bekendste voorbeelden zijn, omdat 
hun aanhangers snakken naar het goddelijk geweld.  
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Snelheid is zeer typerend voor de macht; het is het 
van de dieren afgeleide idee van achterhalen of 
grijpen, dat zo essentieel is; roofdieren waren dan 
ook al vroeg symbolen van de macht. Wat altijd al 
het snelste is geweest, is de bliksem, die de mens 
vele angsten heeft ingeboezemd en bij de Romeinen 
en Mongolen zelfs als bovennatuurlijk bevel werd 
opgevat. Het verhogen van de fysieke snelheid is 
steeds een eigenschap van de macht geweest; ‘Es 
erübrigt sich, auf ihre Wirkungen in unserem 
technischen Zeitalter einzugehen.’ (337;323) 
In de ‘Vraag en antwoord’-paragraaf is het machts- 
spel subtiel en overtuigend uitgewerkt op basis van 
het gegeven dat ‘die Freiheit der Person zum guten 
Teil in einem Schutz vor Fragen liegt. Die stärkste 
Tyrannei ist es, die sich die stärkste Frage erlaubt.’ 
(338;324) Vanaf de oertijd tot op de dag van vandaag 
wordt dat gegeven door hem doorschouwd, wat 
resulteert in deze archaïsche afleiding: ‘Die erste 
Frage gilt der Identität, die zweite gilt dem Orte. Da 
sie beide Sprache voraussetzen, möchte man wissen, 
ob eine archaische Situation erdenklich ist, die vor 
der Frage in Worten lag und dieser entspricht. Ort 
und Identität müßten in ihr noch zusammenfallen; 
eines ohne das andere müßte sinnlos sein. Diese 
archaische Situation hat sich gefunden: Es ist die 
zweifelnde Berührung der Beute. Wer bist du? Kann 
man dich essen?’ (340;326) Slechts in beschavings- 
vormen die het vragen beperken, waardoor mensen 
op een zekere afstand van elkaar kunnen leven, niet 
door vragen bedreigd, kan men zich veilig voelen en 
vredelievendheid tonen.  
Het geheim hoort volgens Canetti tot de binnenste 
kern van de macht en heeft dit gemeen met het 
spijsverteringsproces. Aan de hand van enkele 
historische voorbeelden (Filippo Maria Visconti en 
de Perzische koning Chosroës II) komt hij tot deze 
algemene conclusies, culminerend in onze huidige 
situatie: ‘Zur Macht gehört eine ungleiche Verteilung 
des Durchschauens. Der Mächtige durchschaut, aber 
er läßt sich nicht durchschauen. Am verschwiegen- 
sten muß er selber sein. Seine Gesinnung wie seine 
Absichten darf keiner kennen.’ (346;332) ‘Ein guter 
Teil des Ansehens, das Diktaturen anhaftet, liegt 
darin, daß man ihnen die konzentrierte Kraft des 
Geheimnisses zubilligt, das sich in Demokratien auf 
viele verteilt und verdünnt. Mit Hohn hebt man 
hervor, daß in diesen alles zerredet werde. Jeder 
schwatze daher, jeder mische sich in alles ein, es 
geschehe nichts, da alles vorher bekannt sei. Es sieht 
so aus, als beklage man sich über den Mangel an 
Entschlossenheit, in Wahrheit gilt die Enttäuschung 
dem Mangel an Geheimnis.’ (350; 335) 
De concentratie van geheimen is een urgent 
probleem geworden, aangezien ‘unsere modernen 
technischen Geheimnisse die konzentriertesten und  
gefährlichsten sind, die es je gegeben. Sie betreffen 
alle, aber nur eine winzige Zahl weiß über sie 

Bescheid, und von fünf oder zehn Menschen hängt es 
ab, ob sie verwendet werden.’ (350-51;336) 
Oordelen en veroordelen zijn evenals de macht tot 
vergeving markante machtsverschijnselen, en 
indachtig zijn opvatting over de paranoia die macht 
is, kan Canetti dan ook stellig poneren en uitwerken: 
‘Der Machthaber verzeiht nie wirklich.’ (353;338) 
Alle vijandige daden worden nauwkeurig 
opgespaard, waarin we overigens een duidelijke 
parallellie met de bevelsangels kunnen ontdekken. 
 
8. 
Een zeer Duits woord is tevens de titel van het 
hoofdstuk: DER BEFEHL. Kort samengevat komt 
de oorspronkelijke en grondige analyse hierop neer: 
Het oudste bevel – dat ouder is dan de mens – is een 
doodvonnis (denk aan de brul van de leeuw) en 
dwingt het slachtoffer, de prooi, tot vluchten; het 
bevel is dus afkomstig van het vluchtbevel. (De 
oorsprong uit de dierenwereld wordt dus op de homo 
erectus getransponeerd.) Niet voor niets houdt de 
machthebber de angst voor het bevel erin door bij tijd 
en wijle ook echte doodvonnissen te laten voltrekken; 
meestal echter is het systeem van bevelen zo 
geworden, dat men gewoonlijk aan de dood ontkomt. 
Het kenmerkende van een bevel: - het brengt een 
handeling op gang; - de bepaaldheid gaat in één 
richting; - het duldt geen tegenspraak; - het is kort en 
duidelijk; en - door elke herhaling die niet door 
uitvoering wordt gevolgd, verliest het iets van zijn 
kracht. 
De ontvanger van het bevel ziet dit als iets dat van 
buiten komt; het wordt derhalve als wezensvreemd 
ervaren en dús denkt men meestal met weinig 
betrokkenheid terug aan de uitvoering ervan. Het 
bevel nu heeft iets tweeledigs: ‘Jeder Befehl besteht 
aus einem Antrieb [prikkel] und einem Stachel 
[angel]. Der Antrieb zwingt den Empfänger zur 
Ausführung, und zwar so, wie es dem Inhalt des 
Befehls gemäß ist. Der Stachel bleibt in dem zurück, 
der den Befehl ausführt.(...) der Stachel senkt sich 
tief in den Menschen, der einen Befehl ausgeführt 
hat, und bleibt dort unverändert liegen.’ (360;346) En 
dat opslaan van angels begint al in de vroegste 
kinderjaren als de mens met ge- en verboden (wat 
uiteraard ook bevelen zijn) wordt aangepast aan zijn 
cultuur. 
De enige manier om er vanaf te komen, de ont-
lading, kan alleen maar via de omkering, waarbij in 
de praktijk van de opvoeding de volgende generatie 
dus het slachtoffer is. In de samenleving zien we het 
op een andere manier ook dagelijks: ‘Der “Ansporn” 
[ambitie], wie man so sagt, dies oder jenes zu 
erreichen, ist der tiefste Drang, an Befehlen 
loszuwerden, was man einmal empfangen hat’, 
waarna de stelling volgt: ‘Nur der ausgeführte Befehl 
läßt seinen Stachel in dem, der ihn befolgt hat, 
haften. Wer Befehlen ausweicht, der muß sie auch 
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nicht speichern. Der “freie” Mensch ist nur der, der 
es verstanden hat, Befehlen auszuweichen, und nicht 
jener, der sich erst nachträglich von ihnen befreit.’ 
(361;347) 
De domesticatie van het bevel (meester-slaaf, 
moeder-kind) heeft de doodsdreiging verminderd 
omdat in deze gevallen een soort omkoperij wordt 
toegepast: ‘Die Domestikation des Befehls macht aus 
ihm eine Verheißung von Nahrung [voedsel- 
belofte].’ (363;348) 
Een bevel is als een pijl, en het doorgeven van 
bevelen werkt alsof de ontvanger een pijl uit zijn 
lichaam trekt – en deze weer doorschiet –, wat bij 
hem een wond achterlaat die geneest, maar wel voor 
een blijvend litteken zorgt. Net als bij een pijl, voelt 
de bevelgever een kleine weerslag bij het afschieten, 
en de vele weerslagen hopen zich op tot angst: het 
bevelstrauma. Hoe meer bevelen iemand kan 
dóórgeven, hoe kleiner het trauma. Het ontstaan 
hiervan is eigenlijk vrij logisch: ‘Ein Schuß, der ein 
isoliertes Wesen tötet, hinterläßt keine Gefahr. Der 
Getötete kann einem nichts mehr anhaben. Ein 
Befehl, der zwar mit dem Tode droht, aber dann 
doch nicht tötet, hinterläßt die Erinnerung an die 
Drohung.’ (364;349) Een bevel aan velen, heeft een 
andere situatie doen ontstaan: ‘Die Massenangst 
einer fliehenden Herde ist der älteste und – man 
möchte sagen – vertrauteste Massenzustand, den man 
überhaupt kennt. Aus diesem Zustand der 
Massenangst leitet sich sehr wahrscheinlich das 
Opfer her.’ (365;350) Door één lid van de kudde te 
offeren aan de belager, is de rest veiliggesteld. Dit is 
naar de mens door te trekken, zodat Canetti stelt dat 
het religieuze offer uit de massa-angst is ontstaan. 
Een leger is volgens Canetti nooit massa omdat hier 
geen onderscheid in bevelen is: het betekent altijd 
hetzelfde, of het nu tot een enkeling of tot velen is 
gericht. ‘Eine Armee besteht nur, wenn der Befehl 
gleichwertig und konstant ist. Er kommt von oben, er 
bleibt streng isoliert. So darf die Armee nie Masse 
sein. Denn in der Masse breitet sich der Befehl 
horizontal, zwischen ihren Mitgliedern aus.’ (366; 
351) Aansluitend hierop is het dan ook logisch dat er 
zich in de individuen in de massa géén angel vormt 
door toedoen van het (vlucht)bevel, omdat daar 
simpelweg geen tijd voor is; de bedreiging lost in de 
vlucht weer op: ‘Es ist die isolierte Befehlssituation 
allein, die zur Bildung des Befehls-Stachels führt.’ 
(366;352) 
Een fraai item dat daarna wordt behandeld is de 
enorme en bliksemsnelle expansie van het 
Mongolen-rijk, door Canetti verklaard uit de keten: 
bevel→paard→pijl. De legerorganisatie der Mon-
golen was uitermate streng gedisciplineerd en hun 
kinderen groeiden als het ware op de paarden op. De 
bevelen die men kreeg, konden direct doorgegeven  
worden aan het paard, zodat zich geen angels 
vormden; ook de kinderen konden zich zo hoeden 

voor bevelsangels. De pijl is – als gezegd – de nauw-
keurige weergave van het oorspronkelijke, niet 
gedomesticeerde bevel: hij moet doden. De 
Mongolen nu konden zich op twee manieren ont-
doen van de angels, of deze ontwijken: door middel 
van het paard én van de pijl; paardrijden is hun 
tweede natuur, doden hun derde. ‘Ihre Schlächt-
ereien von Menschen gleichen aufs Haar ihren 
Treibjagden, den Schlächtereien von Tieren. Wenn 
sie nicht Krieg führen, jagen sie, ihre Manöver sind 
Jagden.’ (376; 361) 
Na een paragraaf te hebben gewijd aan de religieuze 
ontmanningen bij de Russische geheime sekten der 
Skoptsen (verminking op bevel), bespreekt Canetti 
negativisme en schizofrenie. 
Schizofrenen zijn mensen van tegendelen: of verstard 
– gebrek aan contact – of uitermate beïnvloedbaar, 
suggestibel. In deze laatste toestand gedraagt hij zich 
als lid van een massa en heeft er alle kenmerken van: 
‘er ist ein ausgebrochenes Stück Masse.’(382;366) 
De schizofreen, volgepropt met bevelsangels, heeft 
de massa nodig. Dan volgt de vergelijking met een 
individu in de massa: ‘Dieses Heraustreten aus 
allem, was seine rigiden Bindungen, seine Grenzen 
und Lasten ausmacht, ist der eigentliche Grund für 
das Hochgefühl, das der Mensch in der Masse 
empfindet. Er fühlt sich nirgends freier, und wenn er 
so verzweifelt gern Masse bleiben möchte, so des-
halb, weil er weiß, was ihm nachher bevorsteht. 
Wenn er zu sich, in sein “Haus”, zurückkehrt, findet 
er es alles wieder vor, Grenzen, Lasten und 
Stacheln.’ (382;367) 
De omkering, als gedeeltelijke angelbevrijding, is 
individueel mogelijk door tegen de bevelgever op te 
staan en hem hetzelfde aan te doen; is dit massaal, 
dan krijgen we een omkeringsmassa, ofwel: revo-
lutie, waarbij een bevrijding van alle angels te reali-
seren zou zijn. 
Analoog aan het voorbeeld van de Mongolen (hoewel 
hij die analogie niet aangeeft) is Canetti’s bewering 
dat ‘der Henker der zufriedenste, der stachelloseste 
der Menschen (ist),’ (390;375) omdat hij het bevel 
direct doorgeeft.  
De laatste paragraaf van het hoofdstuk, handelend 
over bevel en verantwoordelijkheid (‘Es ist also 
wahr, daß Menschen, die unter Befehl gehandelt 
haben, sich für vollkommen unschuldig halten,’-
(392;377)) eindigt waarschuwend, bijna apocalyp-
tisch: ‘Von welcher Seite immer man ihn betrachtet, 
der Befehl in seiner kompakten, fertigen Form, wie er 
sie nach einer langen Geschichte heute hat, ist das 
gefährlichste einzelne Element im Zusammenleben 
von Menschen geworden. Man muß den Mut haben, 
sich ihm entgegenzustellen und seine Herrschaft zu 
erschüttern. Es müssen Mittel und Wege gefunden 
werden, den größeren Teil des Menschen von ihm  
freizuhalten. Man darf ihm nicht erlauben, mehr als 
die Haut zu ritzen. Aus seinen Stacheln müssen 
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Kletten [pluisjes] werden, die mit leichter Bewegung 
abzustreifen sind.’ (393;377, mijn curs.) 
 
9. 
In DIE VERWANDLUNG (metamorfose, 
gedaanteverandering) kan de auteur zijn eigen 
theorie en fascinatie (de bundel voor zijn tachtigste 
verjaardag heette niet voor niets Hüter der 
Verwandlung) vorm geven: alles wat betrekking 
heeft op mythen – met daarnaast in dit hoofdstuk 
andere disciplines als psychologie /psychiatrie en 
antropologie. 
Het vermogen om van gedaante te verwisselen, 
waardoor de mens zoveel macht kreeg over de 
andere schepsels (óf het gebruikte om aan ander-
mans macht te ontsnappen) is, aldus Canetti, een nog 
nauwelijks onderzocht raadsel, en dat terwijl 
iedereen het bezit, gebruikt en als heel natuurlijk 
ervaart. 
De lichamelijke voorgevoelens, via parallellie, der 
Bosjesmannen (een bezoeker die zij nog niet gezien 
hebben, toch aan voelen komen; ongezien wild dat 
zij zeker op een bepaalde plek weten aan te treffen) 
noemt hij een uiterst eenvoudige vorm, namelijk 
initiatieven tot metamorfose, die zij zowel met 
betrekking tot mensen als tot dieren hebben. De 
gegevens over deze metamorfosen, zo benadrukt 
Canetti, vormen een uiterst kostbaar document: ‘Es 
gibt nichts, das sich ihnen an die Seite stellen ließe. 
Denn gegen alles, was man darüber aus Mythen oder 
Märchen erfährt, läßt sich der Einwand erheben, daß 
es erdichtet sei. Hier aber erfahren wir, wie einem 
Buschmann in seinem wirklichen Leben zumute ist, 
wenn er an einen Strauß oder einen Springbock in 
der Ferne denkt; was ihm dabei geschieht; was das 
überhaupt bedeutet, an ein Geschöpf zu denken, das 
nicht er selber ist.’(400;384) Dat de metamorfosen 
zich afwisselen naar gelang de externe aanleiding, 
geeft weer hoe veelvuldig zij kunnen zijn – en dat 
alles geconcentreerd in één persoon. 
De vluchtmetamorfose, vooral in mythen en 
sprookjes, onderscheidt hij in een lineaire en een 
circulaire vlucht; de eerste is een jacht, waarbij de 
achtervolgde steeds nieuwe vormen moet vinden en 
de achtervolger dus ook, wil hij succes hebben; bij 
de circulaire vorm gebeurt alles op één plaats, waar-
bij we als voorbeeld alle metamorfosen krijgen van 
Odysseus, die zich door steeds wijzigende gedaanten 
aan zijn – in dezelfde vorm blijvende – belagers 
probeert te ontworstelen maar zich uiteindelijk dient 
te onderwerpen: hij kan de cirkel niet doorbreken. 
Ook de hysterie valt hieronder: ‘Die großen Anfälle 
dieser Krankheit sind nichts anderes als eine Reihe 
von heftigen Verwandlungen zur Flucht’ (407;391), 
vlucht voor een sterkere macht die de zieke niet meer 
los wil laten. Over de manie schrijft hij: ‘Die 
Verwandlungen des Manischen haben eine 
ungeheure Leichtigkeit. Sie haben das Lineare und 

Streifende des Jägers und auch das Sprunghafte 
seiner wechselnden Ziele.’ (409;393) Hier sluit 
Canetti weer aan bij zijn eerdere stellingen als hij 
poneert dat de manie de hoogste graad van buitmaken 
is; het komt aan op het bespeuren, najagen en grijpen. 
De melancholie, begin van de tegenhanger der manie, 
ziet hij zo: ‘Sie beginnt, wenn die Fluchtverwand-
lungen zu Ende sind und man sie alle als vergeblich 
empfindet. In der Melancholie ist man das Ereilte 
und bereits Ergriffene. Man kann nicht mehr 
entkommen. Man verwandelt sich nicht mehr.’ 
Troosteloos eindpunt is, dat men berust in het lot en 
zichzelf als buit ziet. ‘Man ist in absteigender Linie: 
Beute, Fraß, Aas oder Kot’ (410;393), dus buit, vlees, 
aas of drek. Het is de allerlaatste metamorfose, aan 
het eind van alle vluchten: men wil niet eten omdát 
men bang is gegeten te worden. 
Hierna worden mythen (der Aranda’s) aangedragen 
over zelfvermeerdering of zelfverslinding, waarin 
respectievelijk (in mijn woorden) de Genesis en de 
Apocalyps van de ‘primitieven’ worden verwoord; 
dat het eerste met vruchtbaarheid en het tweede met 
dood en wedergeboorte te maken heeft, is evident. 
Vervolgens worden de verschijnselen van delirium 
tremens uitgebreid omschreven. Hieraan koppelt de 
auteur een soort oerverklaring en hij ontlokt er een 
kernidee aan: ‘Diese veränderten Proportionen [in 
casu de verkleiningen en veelheden die de patiënt 
ervaart] sind nicht so erstaunlich, wie es auf den 
ersten Blick erscheinen möchte. Man bedenke, aus 
wie vielen und wie kleinen Zellen der menschliche 
Körper zusammengesetzt ist. Es sind Zellen sehr 
verschiedener Art, und sie stehen in einem unauf-
hörlichen Verkehr miteinander. Sie werden von 
Bazillen und anderen winzigen Geschöpfen ange-
griffen, die sich massenhaft darin ansiedeln.’ 
(429;411)  
En over de ontdekking van de bacillen schrijft hij: 
‘Die Macht und Vorstellung des Menschen von sich 
selber war schon ins Riesenhafte gewachsen, als er 
dann auf die Bazillen stieß. Der Gegensatz selbst war 
nun unvergleichlich gröszer: Der Mensch hielt mehr 
von sich, als Individuum sah er sich vereinzelt, von 
seinen Mitmenschen abgelöst. Die Bazillen aber 
waren viel kleiner als Ungeziefer, mit bloßen Augen 
nicht mehr zu sehen und vermehrten sich noch 
rascher. Einem größeren und isolierteren Menschen 
stand eine größere Masse von verschwindend kleinen 
Geschöpfen gegenüber. Die Bedeutung dieser 
Vorstellung ist schwerlich zu überschätzen. Ihre 
Ausbildung gehört zu den zentralen Mythen der 
Geistesgeschichte. Sie ist das eigentliche Modell für 
die Dynamik der Macht.’ (430;412) 
De massa-ervaringen in het individu worden nader 
uitgewerkt, waarna nabootsing en vermomming aan 
de orde komen. Nabootsing wordt gezien als  
allereerste aanzet tot metamorfose, die echter direct 
weer wordt losgelaten. De vermomming – dat is de 
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vriendelijke gedaante waarin een vijand zich 
verbergt – is een halverwege stilgehouden over-
gangsvorm tussen nabootsing en metamorfose. 
Hierbij sluit een these van Canetti aan: ‘Der Mensch 
hat es – eben durch seine mythischen Erlebnisse als 
Tier – gelernt, fast alle Tiere zu verwenden, wie es 
ihm paßt’ en de onvermijdelijke conclusie: ‘Die 
Verstellung, dieser beschränkte Aspekte der 
Verwandlung, ist als einziger dem Machthaber bis 
zum heutigen Tage geläufig. Weiter kann sich der 
Machthaber gar nicht verwandeln.’ (441;422) 
Het masker, een starre eindtoestand van de 
metamorfose, beknot de vrijheid van gelaats-
expressie – uiteraard belangrijk voor een macht-
hebber –: ‘Sie fürchten, was sie nicht kennen, er 
fürchtet Entlarvung.’ (447;428) Hierbij komt ook 
nog het akoestisch masker ter sprake, een door 
Canetti gemunt concept (afgeleid van Karl Kraus) 
dat ook in zijn roman en toneelstukken wordt 
gehanteerd. De kern hiervan: ‘Jede völlig fremde 
Sprache ist eine akustische Maske; sobald man sie 
versteht, wird sie zu einem deutbaren und bald 
vertraulichen Gesicht.’ (445;426) (‘Sprache’ ook in 
minder absolute vorm te interpreteren: dialect, 
bargoens of typisch bij een bepaald persoon 
behorend; men zou het een individueel ideolect 
kunnen noemen). Ontmaskering, retromorfose, is een 
fundamentele angst van de paranoïcus, die zich 
daarin laat kennen als een verstarde machthebber. 
Het verbod tot metamorfose is, met name in het 
christelijke geloof, zeer sterk: de angst voor duivel 
en heksen is ons welbekend. Het idee van metamor-
fose door bijslaap is oeroud; omdat ieder schepsel 
‘normaliter’ omgaat met het andere geslacht, is het 
goed denkbaar dat afwijking van deze regel als 
gedaanteverwisseling wordt beschouwd: ‘In diesem 
Falle wären schon die ältesten Ehegesetze als eine 
Form von Verwandlungsverboten aufzufassen, d.h. 
ein Verbot aller übrigen außer bestimmten, 
wohlstatuierten Verwandlungen, die erlaubt und 
erwünscht sind.’ (450;431) Het kastensysteem, de 
sjamanen en de sacrale koning worden in verband 
met de verboden nog besproken, waarna deze these 
volgt: ‘Es scheint, daß eben die Begabung des 
Menschen zu Verwandlungen, das zunehmend 
Fluide seiner Natur es war, was ihn beunruhigte und 
nach festen und unveränderlichen Schranken greifen 
ließ. Daß er so vieles Fremde an seinem eigenen 
Leib fühlte (...) das mußte einen Drang nach 
Permanenz und Härte in ihm wecken, der ohne 
Verwandlungs-verbote nicht zu stillen war.’ (453; 
434) 
Tot slot enige opmerkingen over de slavernij, omdat 
deze ontstaat als een mens beperkt wordt in de 
variabiliteit van zijn produktieve leven, met andere  
woorden: weinig verschillende handelingen mag 
verrichten, en zo zijn (mogelijkheden tot) metamor-
foseleven doodt. 

Zijn stellige conclusie: ‘Der Wunsch, Menschen zu 
Tieren zu machen, ist der stärkste Antrieb für die 
Ausbreitung der Sklaverei. Man kann die Energie 
dieses Wunsches so wenig überschätzen wie die des 
entgegengesetzten: Tiere in Menschen zu verwan-
deln. Diesem letzteren verdanken großartige geistige 
Gebilde, wie die Lehre von der Metempsychose und 
der Darwinismus, ihr Dasein, aber auch populäre 
Belustigungen wie das Zurschaustellen dressierter 
Tiere. Sobald es Menschen gelungen war, so viel 
Sklaven beisammen zu haben wie Tiere in Herden, 
war der Grund zum Staat und zur Machthaberei 
gelegt; und es kann gar keinem Zweifel unterliegen, 
daß der Wunsch, das ganze Volk zu Sklaven oder 
Tieren zu haben, im Herrscher um so stärker wird, je 
mehr Leute das Volk ausmachen.’ (455;435-36) 
 
10. 
In ASPEKTE DER MACHT worden de houdingen 
van de mens geanalyseerd, correlerend met hun 
machtspositie: staan is de centrale positie van de –
trotse – mens die vrij is en een indruk van nog 
onverbruikte energie wekt. De kenmerken van het 
paardrijden zijn op het zitten overgegaan – via de 
vierpotige stoel – waarbij de waardigheid van deze 
houding vooral schuilt in de duur, en het kenmer-
kende is de druk die wordt uitgeoefend. Liggen is 
ontwapend zijn en wel zo finaal dat het een raadsel is 
dat zo’n passief machteloos wezen – in zijn slaap dan 
– kans heeft gezien te overleven. Dit is zo 
fundamenteel, dat Canetti een sneer niet kan nalaten: 
‘Schon an dieser einen Tatsache des Schlafes, seiner 
Wehrlosigkeit, seiner Wiederkehr, seiner Dauer, wird 
die Hohlheit aller Anpassungstheorien deutlich, die 
für vieles, das unerklärlich ist, immer wieder die 
gleichen Scheinerklärungen vorzubringen suchen.’ 
(464;443) Machthebbers legden graag de nadruk op 
de overgang van een liggende naar een staande 
houding: hoe bliksemsnel zij wel groeiden. Hurken 
drukt onthechting uit, een op zichzelf terugvallen: de 
mens is tevreden en berustend. Knielen is actieve 
machteloosheid: het is een smeken om genade, een 
voorspelen van het laatste ogenblik. Daarna zegt hij 
nog wat over de – op een verhoging, alleen, staande, 
alwetende – centrale positie van de dirigent die 
concentratie en reactiesnelheid als kardinale 
eigenschappen heeft. Over roem merkt hij op, dat de 
rijkaard stapels en kudden verzamelt, de machthebber 
mensen, en de beroemdheid koren: mensen die 
massaal zijn naam kennen en uitspreken. (Overigens 
zijn hiervan ook in Der Ohrenzeuge aardige exem-
pelen te vinden.)  
De correlatie tijdsordening - macht laat zich in enkele 
woorden vangen (in vele gevallen is het een nieuwe 
ordening van de tijd, niet alleen een herdopen van het 
bestaande): Juliaanse kalender, Hitlers Duizend-
jarige Rijk, de Christelijke jaartelling, de nieuwe  
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kalender ten tijde van de Franse Revolutie, Chinese 
dynastie-indelingen: grote aantallen mensen worden 
zo op grote afstanden verbonden. 
Het middelpuntvliedende hof, een massakristal, is 
van nomadisch naar sedentair geëvolueerd en heeft 
steeds een – niet te kleine – kern van mensen aan 
zich getrokken die zich volgens precieze regels 
gedroegen. ‘Die faszinierte Haltung der Höflinge, die 
den Herrscher immer im Auge behält, ist das einzige, 
das ihnen allen gemeinsam ist. Sie sind sich darin 
vom ersten bis zum letzten gleich. In dieser unver-
änderlichen Blickrichtung haben sie etwas von einer 
Masse; aber nur den ersten Ansatz dazu, nicht mehr; 
denn eben derselbe Blick erinnert jeden an seine 
Pflicht, die sich von der aller übrigen Höflinge 
unterscheidet.’ (474;453) 
De plotselinge groei, die bij verandering van houding 
al ter sprake kwam, heeft altijd grote indruk op 
mensen gemaakt, reden waarom Canetti een 
voorbeeld opneemt uit het Byzantijnse hof van de 
tiende eeuw, waar de troon van de keizer ver groeit 
boven de nederige bezoeker: ‘Die Erniedrigung des 
einen wird zur Erhöhung des anderen verwendet.’ 
(476;455) 
De slotparagraaf is gewijd aan psychiatrische 
notities: de grootheidsideeën van paralytici, voor-
namelijk geput uit Kräpelin’s Einführung in die 
psychiatrische Klinik (1921). We krijgen klinische 
voorbeelden van de waanbeelden van patiënten, 
waaruit deze tendensen spreken: hoogte, het geniale, 
snelheid, groei, winstmaken, verkwisting, centraal 
punt in het universum zijn. En dat alles dan uiteraard 
in de meest maximaal denkbare vormen. Overbodig 
om te benadrukken dat deze trekken ook de basis 
vormen van het gedrag en de ambitie der macht-
hebbers. Daarnaast is met betrekking tot de massa 
een verschil te constateren in vergelijking met de 
paranoïcus: hierbij slaat de massa (in de denkbeelden 
dus) een vijandige toon aan, terwijl de massa in (het 
hoofd van) de paralyticus een positieve houding 
aanneemt: deze is niet gericht op destructie van de 
patiënt. ‘In der Grösze, von der die Menschen 
träumen, verbündet sich das Gefühl individuellen 
biologischen Wachstums mit dem Gefühl sprung-
hafter Zunahme, das die Masse kennzeichnet. Die 
Masse ist dabei das Untergeordnete, auf ihre Art 
kommt es nicht an, und jedes ihrer Substitute kann 
hier denselben Zweck erfüllen.’ (483-84;462) 
 
11. 
De apotheose van het boek wordt gevormd door 
HERRSCHAFT UND PARANOIA, waarin eerst 
de grillen van Afrikaanse en Indiase heersers en 
daarna het geval Schreber ten tonele worden gevoerd 
in een pakkende adstructie van de voorgaande 
teksten. Overigens gaat aan de beschouwing over de 
Afrikaanse koningen de – terechte – waarschuwing 
vooraf: ‘Es steht dem Europäer des 20. Jahrhunderts 

schlecht an, sich über Barbarei erhaben zu dünken. 
Die Mittel seiner Machthaber mögen wirksamer sein. 
Ihre Absichten unterscheiden sich oft in nichts von 
denen afrikanischer Könige.’ (487;465) 
Die voorbeelden behelzen vooral de verkiezing en 
eventuele afzetting van koningen; het eerste gaat 
nogal eens gepaard met massale vernederingen van 
de aanstaande koning, vóórdat tot kroning wordt 
overgegaan; het tweede met het ombrengen van de 
koning – door wurging – omdat zijn regeertermijn is 
verstreken. Die vernedering laat zich verklaren uit  a) 
de weerstand die de aanstaande koning moet tonen, 
en b) de laatste kans die de aanstaande onderdanen 
hebben om hem tegen te spreken: is hij eenmaal 
gekroond, dan kan dit niet meer. Dit proces speelt 
zich massaal af, volgens een bepaald ritueel: de 
klaagmeute (om de gestorven koning) slaat na enkele 
dagen om in een hetzemassa die zich uit tegen de 
nieuw te kiezen koning, maar eigenlijk – retrospectief 
– is bedoeld tegen de overledene; het is dus een 
omkeringsmassa. Hiervan is de aanstaande vorst zich 
ook wel bewust, maar de rite moet haar beloop 
hebben. ‘Es muß alles trotzdem als peinlicher Beginn 
seiner Herrschaft immer in seiner Erinnerung 
bleiben, die Drohung dessen, was jederzeit geschehen 
könnte. Jeder König tritt hier sein Amt inmitten einer 
Revolution an. Es ist die nachträgliche Revolution 
gegen einen schon verstorbenen König, und der 
Neuerwählte als sein künftiger Stellvertreter ist nur 
ihr scheinbarer Gegenstand.’ (489;467) 
Andere koningen werden vergoddelijkt en kregen een 
absolute macht; alles wat met de heerser te maken 
had, was van een hogere orde, maar werd hij ziek of 
was zijn tijd verstreken, dan werd hij – meestal in het 
geheim – gedood, om zo zijn onaantastbaarheid te 
bewaren en zijn overlevingshartstocht vanaf het 
begin te beteugelen. De koning was ook in alle 
opzichten het vruchtbaarheidssymbool; hij stond 
daarom voor vermeerdering, dat was zijn raison 
d’être. Verder volgen er enkele voorbeelden van de 
totale anarchie die nogal eens uitbrak na het 
overlijden van een koning: in een korte spanne tijds 
zagen hele bevolkingsgroepen kans elkaar uit te 
moorden omdat deze handelingen nu straffeloos 
bleven. Over de absolute macht van bepaalde 
koningen zegt Canetti nog: ‘Allen seinen Befehlen 
hatte man unbedingt zu gehorchen. Auf ihre 
Nichtbeachtung stand die Sanktion des Todes. Der 
Befehl tritt hier in seiner reinsten und ältesten Form 
in Erscheinung, als das Todesurteil des Löwen gegen 
alle schwächeren Tiere, die unaufhörlich unter seiner 
Drohung stehen.’ (502-3;480) 
Het gedrag van de al eerder genoemde [in hfdst.6] 
veertiende-eeuwse tiran Mohammed Toeghloek is 
ons overgeleverd door de Arabische reiziger Ibn 
Battoeta, die zeven jaar aan Toeghloeks hof verbleef. 
Canetti maakt dankbaar gebruik van deze bron over 
de man die van alle mensen het meeste hield van 
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geschenken uitdelen en bloedvergieten. Hij stond op 
de top van de beschaving van zijn tijd en was een 
erudiet en spijkerhard man. Buiten zijn paleis 
stonden platforms met scherprechters, met als gevolg 
dat achter de poorten stapels lijken lagen, waar een 
bezoeker eerst doorheen moest voor hij de sultan te 
spreken kreeg. De audiënties waren van een pracht 
en praal, waarbij die van de Westeuropese 
middeleeuwse koningen in het niet zonken. Maar 
Toeghloek was ook zeer vrijgevig tegenover 
vreemdelingen; zij werden vaak met geschenken of 
ambten begunstigd, zozeer zelfs dat uiteindelijk het 
merendeel van zijn hovelingen, ambtenaren en 
rechters vreemdelingen waren. Zijn gestrengheid 
bewees hij door álle inwoners uit Delhi te jagen – zij 
gaven te veel anonieme kritiek naar zijn zin – de stad 
plat te branden, van zijn totale alleenzijn te genieten, 
en daarna de inwoners uit andere steden te 
verplichten de hoofdstad opnieuw te gaan bevolken. 
Gevolg: Delhi was een van de grootste steden ter 
wereld en bleef dus grotendeels leeg, terwijl de 
andere steden ontvolkt raakten. Zijn rijk komt door 
hongersnoden en opstanden in volslagen ont-
reddering, waardoor hij met zichzelf in de problemen 
raakt over de legitimiteit van zijn heerschappij. Na 
veel gepuzzel komt hij tot de conclusie dat de kalief 
van Egypte de ‘paus’ is die zijn bewind kan 
legitimeren; hij onderwerpt zich formeel aan hem en 
wordt zo tot vertegenwoordiger van de kalief in 
Voor-Indië benoemd. Tevreden met zijn legitimatie 
op alle fronten, ziet hij kans fiasco’s hand in hand 
met gestrengheid te laten groeien. Hij sterft na zesen-
twintig jaar bewind overigens niet door moorde-
naarshand maar door koorts. Centrale conclusies van 
Canetti, over deze zuiverste specimen van de 
paranoïde machthebber: ‘Viererlei Massen wirken in 
seinem Geiste: Sein Heer [sic], sein Geld, seine 
Leichen und der Hof, an dem seine Hauptstadt 
hängt.(...) Was immer er unternimmt, eine seiner 
Massen weiß er sich zu bewahren. Unter keinen 
Umständen läßt er vom Töten ab. (...) Um die Kraft 
zu seinen Befehlen, die nichts als Todesurteile sind, 
in ihrer absoluten Konzentration zu erhalten, sucht er 
sich eine höchste Instanz, die sie ihm sichert. Gott, 
an den er als frommer Mohammedaner glaubt, 
genügt ihm nicht. Er sucht die Investitur vom legalen 
Vertreter Gottes.’ (515;492)  Canetti kan het niet 
nalaten aan de hand van dit extreme voorbeeld 
wederom een sneer naar historici uit te delen: 
‘Muhammad Tughlak ist von modernen indischen 
Historikern [in een noot noemt hij Ishwari Prasad] 
verteidigt worden. An Lobrednern hat es die Macht 
nie gemangelt. Die Historiker, die professionell von 
ihr besessen sind, pflegen alles mit der Zeit, hinter 
der sie sich als Kenner leicht verbergen können, oder 
mit der Notwendigkeit, die unter ihren Händen jede 
Gestalt annimmt, zu erklären.’ (id.) 

De laatste analyse behelst een geval, dat de 
gemoederen tot op de dag van vandaag bezighoudt: 
dat van de paranoïcus en (wanneer hij niet ziek was) 
president van het Dresdense gerechtshof Dr. Jur. 
Daniel Paul Schreber (1842-1911), die in zijn  Denk-
würdigkeiten eines Nervenkranken (1903) verwoordt 
wat hij zoal bedacht in de zeven jaren die hij in 
Sonnenstein werd behandeld door Prof. Flechsig, 
waarbij overigens dient opgemerkt dat de publicatie 
door zijn familie sterk is gecensureerd; als het aan 
hem had gelegen, zouden ons dus nog extremere 
visies op met name zijn bloedverwanten zijn voor-
geschoteld. 
In zijn prachtige ontleding (waarin veel M&M-
inzichten zijn verwerkt) van de intrieste briefwis-
seling tussen Franz Kafka en F.(elice Bauer) verant-
woordt Canetti, waarom zoveel aandacht besteden 
aan één individu gerechtvaardigd is; hetzelfde gaat in 
het geval Schreber uiteraard ook op: ‘Der Mensch, 
der sich für den Maßstab aller Dinge hält, ist beinahe 
noch unbekannt, seine Fortschritte in der Kenntnis 
von sich sind minimal, jede neue Theorie verdunkelt 
von ihm mehr, als sie erleuchtet. Nur die unbefangen 
konkrete Erforschung einzelner führt allmählich 
weiter.’ (Das Gewissen der Worte, p. 127) 
De pretenties – en impliciet de vermeende 
bescheidenheid –, de angsten, de hartstochten, de 
ambities, de dwang en drang, de verstarring: alles wat 
zich in Schreber’s hoofd afspeelt is van kolossale 
afmetingen en intensiteit; vaak is het niet eens  meer 
‘van deze wereld’ te noemen. De paranoïcus heeft het 
gevoel niets minder te ervaren dan een wereldruim in 
de eeuwigheid, waarin de wereldorde boven God 
gaat. De menselijke ziel zetelt in de zenuwen van het 
lichaam; bij zijn overlijden blijven de zenuwen als 
ziel over. God is altijd een zenuw, weliswaar aan de 
menselijke ziel verwant, maar tevens ver hierboven 
verheven. Het is de bestemming van alle zielen om, 
versmolten met andere zielen, in hogere eenheden op 
te gaan en zich zo alleen nog bestanddelen van God 
te voelen; de versmelting van zielen tot een massa 
wordt dus als de hoogste zaligheid gezien. Logisch 
dat hij zijn psychiater, waar hij al eerder door 
behandeld was, beschuldigt van zielemoord, alleen al 
om het feit dat hij blijkbaar in diens macht was 
geweest; een macht trouwens die hem tijdelijk genas 
en zijn vrouw gelukkig maakte. De patiënt eigen, 
plaatst hij deze poging tot zielemoord in een groter 
geheel: het maakt deel uit van een complot tegen 
hem, met andere woorden: de paranoïcus voelt zich 
(vrijwel constant) omsingeld door een vijandelijke 
meute, die heel vaak de vorm aanneemt van stemmen 
of minuscule mannetjes. Ook hier zien we dus weer 
massale processen optreden : ‘Sein Wahn, in der 
Verkleidung einer veralteten Weltauffassung, die 
eine Existenz von Geistern voraussetzt, ist in 
Wirklichkeit das genaue Modell der politischen  
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Macht, die sich von der Masse nährt und aus ihr 
zusammensetzt,’ waarop de waarschuwing volgt 
‘Jeder Versuch einer begrifflichen Analyse der 
Macht kann der Klarheit der Schreberschen 
Anschauung nur Abbruch tun.’ (523;500) 
Conclusies voor wat betreft het eerste gedeelte van 
de beschrijving: ‘Aus dieser genaueren Betrachtung 
eines paranoischen Wahns hat sich vorläufig das eine 
mit Sicherheit ergeben: Das Religiöse durchdringt 
sich hier mit dem Politischen, sie sind unzertrenn-
lich, Welterlöser und Weltherrscher sind eine Person. 
Die Begierde nach Macht ist von allem der Kern. Die 
Paranoia ist, im buchstäblichen Sinne des Wortes, 
eine Krankheit der Macht.’ (532;508) 
In het tweede gedeelte komen onder andere 
Schreber’s waanideeën over de transformatie van 
zijn lichaam tot vrouw ter sprake: God zou hem 
begeren en zo zou ‘zij’ dan – wederom als enige 
overgeblevene – nieuwe generaties ter wereld 
kunnen brengen. ‘Men,’ zoals Canetti het verhullend 
ten opzichte van Freud noemt, heeft geprobeerd dit 
geval – en ook paranoia in het algemeen – te 
reduceren tot verdrongen homoseksuele neigingen: 
‘Ein größerer Irrtum ist kaum möglich. Alles kann 
zum Anlaß einer Paranoia werden; wesentlich ist 
aber die Struktur und die Bevölkerung des Wahns. 
Machtvorgänge haben darin immer eine ent-
scheidende Bedeutung. (...) Als das Zentrale seines 
Systems hat Schreber immer den Angriff gegen 
seinen Verstand empfunden. Was immer er geglaubt 
und getan hat, galt der Abwehr dieses Angriffs.’ 
(534;510) Stemmen, dus woorden, zijn van 
essentieel belang bij deze ziekte: ‘Vielleicht die 
extremste Tendenz der Paranoia ist die zu einem 
kompletten Ergreifen der Welt durch Worte, so als 
wäre die Sprache eine Faust und die Welt läge 
darin.’(537;512) Verder komt nog ter sprake over 
Schreber’s ideeën en visioenen: de fixatie op 
maskers, de ontmaskering en de retromorfose, de 
oersituatie der paranoia (‘Das Gefühl, umstellt zu 
sein von einer Meute von Feinden, die es alle auf 
einen abgesehen haben, ist ein Grundgefühl der 
Paranoia,’ (542;517), het heilige aspect van de 
macht: de onbeweeglijkheid, verstarring – die 
Canetti doortrekt: ‘Die politische Struktur vieler 
Völker hat ihren Kern in der starren und genau vor-
geschriebenen Haltung eines einzelnen’ (546; 521), 
en ten slotte de drang naar onkwetsbaarheid, over-
vloeiend in een zucht tot overleven. 
 
12. 
De EPILOG heeft als ondertitel: ‘Die Auflösung des 
Ueberlebenden’, en vat de geventileerde opvattingen 
samen, geprojecteerd op de situatie in de tweede 
helft van de twintigste eeuw: de heiliging van de 
productie (die in wezen vreedzaam is, zie hfdst. 4)  
 

komt ter sprake (‘Jedes Land zeigt sich heute dazu 
geneigt, seine Produktion noch mehr als seine 
Menschen zu schützen’ (555;529)), gekoppeld aan 
het andere uiterste: de vernietiging (niet voor niets 
heette Canetti’s essaybundel uit 1972: Die gespaltene 
Zukunft) en daarnaast de vorming van kolossale 
vermeerderingsmeuten en dubbelmassa’s (bijvoor-
beeld Oost en West). Voor het individu geldt: ‘Der 
Respekt vor den “Großen” dieser Welt ist sehr 
schwer aufzulösen; und unermeßlich ist das 
Verehrungsbedürfnis des Menschen’ (553;527, mijn 
curs.) en in de opvatting over de waardevermeer- 
dering ín de waardevermindering horen we de echo 
van Canetti’s eigen verbeten strijd: hij ziet de oor- 
zaak in het ten einde lopen van de macht der 
klaagreligies: ‘Jeder ist hartnäckig davon überzeugt, 
daß er nicht sterben soll. In diesem Punkte ist das 
Erbteil des Christentums – und auf etwas andere 
Weise auch das des Buddhismus – unverwüstlich.’ 
(556;530) De machthebber, die is bang: hij is té groot 
geworden; hij kan in één klap meer mensen 
overleven dan hele generaties van vroegere mensen 
bij elkaar, maar tevens kent hij meer angsten dan 
enige voorganger: ‘Die uralte Struktur der Macht, ihr 
Herz- und Kernstück: die Bewahrung des Macht- 
habers auf Kosten aller übrigen, hat sich ad absur- 
dum geführt, sie liegt in Trümmern. Die Macht is 
größer, aber sie ist auch flüchtiger als je. Alle werden 
überleben oder niemand.’ (558;531) Zijn enige 
middel tot ‘bevrijding’, waar hij niet van af zal zien 
al kan de beslissing aarzelend zijn, is het plotselinge 
bevel tot massadood; zijn bevelstrauma wordt een 
mondiale catastrofe. En als waarschuwing tegen de 
machthebber, de overlevende, weerklinkt: ‘Er ist 
nicht ausgestorben, er wird nicht aussterben, solange 
wir nicht die Kraft haben, ihn klar zu sehen, in jeder 
Verkleidung, von welcher Glorie immer umstrahlt. 
Der Ueberlebende ist das Erbübel der Menschheit, ihr 
Fluch und vielleicht ihr Untergang. Wird es möglich 
sein ihm im letzten Augenblick zu entkommen?’ 
(556-7;530) Het indringende slot van het boek is 
Canetti’s oproep het bevel te doorzien en het te 
ontwijken. ‘Das System der Befehle ist allgemein 
anerkannt. Am schärfsten ausgeprägt hat es sich wohl 
in den Armeen. Aber viele andere Bereiche des 
zivilisierten Lebens sind vom Befehl ergriffen und 
gezeichnet. Der Tod als Drohung ist die Münze der 
Macht. Es ist leicht, hier Münze auf Münze zu legen 
und enorme Kapitalien anzusammeln. Wer der Macht 
beikommen will, der musz den Befehl ohne Scheu ins 
Auge fassen und die Mittel finden, ihn seines Stachels 
zu berauben’. (mijn curs.)(559;532) 


