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

Samenvatting   
 

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

            ‘Misschien zijn alle gedachten tot op heden gedacht rondom een enkele  
             die er nog op wacht om gedacht te worden’. (Canetti, Mens, p. 181 (1953))* 

 

Elias Canetti (*Roestsjoek 1905; Brits staatsburger sinds 1952; † Zürich 1994) is in Bulgarije 
geboren in een Joods-Sefardisch handelsgeslacht als oudste zoon van Jacques Canetti (1882-
1912) en Mathilde Arditti (1885-1937).  
Hij wordt in beperkte kring bekend door zijn roman Die Blendung (1935) en de essayistische 
studie Masse und Macht (1960). Grote(re) bekendheid verwerft hij met name met het eerste deel, 
Die gerettete Zunge (1977) van zijn autobiografische trilogie. De drie toneelstukken die hij schrijft 
krijgen pas lang na hun ontstaan erkenning. Verder publiceert hij een bundel essays, een 
reisnotitie, karakterschetsen, en ruim zesduizend Aufzeichnungen, verdeeld over diverse bundels.  
Canetti’s ambitie is groots, wat onder meer blijkt als hij in 1956 in een brief schrijft over het 
werk dat hij onderhanden heeft, dat streng en kostelijk is, dat zijn hele leven bevat en dat de 
mensen over eeuwen nog zullen doorvorsen. Grote twijfels en angsten overvallen hem evenzeer 
met eenzelfde intensiteit.  
In 1981 ontvangt Canetti de Nobelprijs Literatuur nadat hem in voorgaande jaren al diverse 
(literaire) onderscheidingen ten deel zijn gevallen. Zijn Werke in tien delen zijn in de jaren 1992-
2005 uitgebracht, ruim vierduizend pagina’s. Daarna verschijnen postuum nog drie uitgaven met 
aantekeningen, drie brievenboeken, een autobiografisch verslag van zijn Engelse jaren en een 
grote biografie over zijn leven. In het archief in Zürich waar zijn literaire nalatenschap is 
ondergebracht liggen nog veel ongepubliceerde teksten. Pas in 2024 zal alle bewaarde materiaal, 
waaronder brieven en dagboeken, vrij toegankelijk zijn. 
 

Deze Canetti-studie is een literatuurstudie waarin leven en werk worden bekeken en enkele 
thema’s centraal staan: massa, verwandlung, Chinese teksten en filosofie. Deze onderwerpen 
worden historisch-filosofisch benaderd, waarbij niet in de eerste plaats literaire teksten van of 
over Canetti naast elkaar worden gelegd, onderzocht, vergeleken en geïnterpreteerd, conform de 
gebruikelijke werkwijze. Maar eerder, conform Canetti’s werkwijze, is gekeken wat er met die 
teksten te doen is en hoe ze ons verder kunnen brengen, extra inzichten kunnen verschaffen in 
de vele facetten van het sociale leven. Canetti als bron maar meer nog als richtingwijzer; eerder 
applicatie dan interpretatie.  
 

Canetti opent zijn retrospectief deterministisch getinte autobiografie met de beschrijving van de  
eerste gelukkige levensjaren in het Bulgaarse Donaustadje Roestsjoek. Om onder de druk van 
grootvader Canetti uit te komen verhuizen zijn ouders met hun drie zonen in 1911 naar 
Manchester. Daar overlijdt zijn vader volkomen onverwacht als Elias net zeven jaar oud is; het 
zal zijn leven en denken blijvend tekenen. Zijn moeder, die nu een zeer stempelende rol in de 
opvoeding krijgt, verhuist met haar kinderen via Genève naar Wenen en daarna naar Zürich. In 
die stad heeft Elias het té goed en zijn moeder stuurt hem, om het echte leven te leren, naar de 
stad waar de inflatie hard toeslaat: Frankfurt – waar hij de middelbare school afmaakt. In 1924 
gaat hij in Wenen studeren en promoveert aldaar op een chemisch onderwerp. Eind jaren dertig 
vlucht hij via Parijs naar Londen, waar zijn vrouw Veza zich bij hem voegt. Hij blijft in 
Engeland wonen – en consequent Duits schrijven – met later nog een even eenvoudige woning 
in Zürich. Als zijn tweede vrouw Hera in 1988 overlijdt, zegt hij zijn Londense woning op en 
blijft met zijn dochter Johanna (*1972) in Zürich wonen, alwaar hij in 1994 uiteindelijk op 
Fluntern als ereburger is begraven.  
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Canetti’s werk staat voor enkele centrale thema’s als massa, macht, dood en verwandlung, maar 
ook voor mythen, wetenschap en godsdienst, humanisme en respect voor dieren. Al die 
onderwerpen – en nog veel meer – worden door hem aftastend benaderd, overwogen en 
beoordeeld – of juist niet, en een oordeel wordt opgeschort. Het is vaak hardop denken met een 
morele ondertoon; intellectualistisch zoeken. Dit geldt met name voor de Aantekeningen, 
aanvankelijk begeleidende teksten met ventielfunctie voor het denkproces over Massa & Macht.  
Het verschijnsel massa is hier na het openingshoofdstuk over leven en werk van Canetti 
benaderd in drie hoofdstukken. Het eerste behandelt wat er vanaf de Oudheid over werd 
gedacht, dus hoe de klassieken erover dachten, het tweede hoe Marx, Engels, Lenin, Stalin en 
Mao over de massa dachten, en het derde hoe de wetenschappelijke discipline van 
massaonderzoek zich ontwikkelde van eind negentiende eeuw tot 1960, toen M&M verscheen, 
waarbij een overzicht is opgenomen van een honderdtal geleerden die zich in deze periode in 
het verschijnsel massa verdiepten. Er wordt hier ook naar overeenkomsten of invloeden 
gezocht. Canetti pretendeert het onderwerp massa (en macht) anders aan te pakken dan zijn 
voorgangers – waarin hij, ontevreden over hun resultaten, geen voorgangers vermag te zien. Hij 
wil de onderwerpen van voren af aan zelfstandig analyseren en doordenken, terwijl hij zich 
tegelijk aanhoudend verdiept in de erflaters van de westerse culturen en de grondleggers van de 
oosterse culturen. Diep geworteld in cultuur, historie en sociale structuren als hij is, probeert hij 
originele invalshoeken te vinden: neutraler, meer biologisch, dierlijker, minder wetmatig, sterk 
inductief; overwegingen over de omslag van de aangeboren oeroude aanrakingsvrees van de 
mens, over de massa ín het individu en over de massa als schuilplaats voor het bevel. Inzichten 
die veelal niet zichtbaar door andermans interpretaties van dat verleden zijn gekleurd terwijl dat 
verleden tegelijk de voedingsbodem van zijn denken is. Een intellectueel gevecht waarin 
Nietzsche hem is  voorgegaan, zij het dat die alle waarden van de westelijke christelijke cultuur 
op zijn kop wilde zetten en zover gaat Canetti niet, al stelt hij vaak dezelfde vragen over en 
twijfelt hij aan dezelfde fundamenten van de samenleving. Daarnaast is er het centrale thema 
van de eeuwige strijd tegen de dood – die hier slechts zijdelings ter sprake kwam – welke 
Canetti’s werk en overtuigingen kleurt (de dood houdt het machtssysteem in stand) terwijl 
Nietzsche de dood als een logisch verschijnsel, een banaliteit accepteert. Hem ging het tenslotte 
om het leven dat dionysisch gevierd moet worden en iets vieren heeft in Canetti’s apollinisch 
werk geen prioriteit – het leven zelf wel.  
De massa’s waarom het hier in de eerste hoofdstukken gaat blijken vele uitingen te kennen, 
voortvloeiend uit de historische omstandigheden. Het leek echter voor het schaarse aantal 
denkers dat zich ermee bezighield vaak een eenduidig begrip, dat dan ook nog meestentijds 
veroordeeld werd. Canetti’s beeld is dat van vele vormen van massa’s, die helemaal niet 
veroordeeld behoren te worden, alleen al omdat ze een objectief historisch gegeven zijn. En een 
motor in en van de geschiedenis, waarmee hij dicht in de buurt van Marx’ overtuigingen komt.   
Een algemeen geaccepteerd keerpunt van opvattingen over de rol, functie en samenstelling van 
de massa ligt zo rond 1800, na de Franse Revolutie. Daarmee gaat een nieuwe tijd in met andere, 
meer zelfbewuste massa’s; inderdaad een massatijd. Evenals voor andere onderzoekers, historici, 
is dit voor Canetti een uitgangspunt, ook al haalt hij zijn massa-voorbeelden in M&M uit alle 
tijden en culturen.  
Met name de opvattingen van Karl Marx zijn hier nader bekeken. Niet alleen omdat Canetti 
meermaals is gevraagd waarom hij Marx nergens noemt, maar vooral ook vanwege de 
historische rol die Marx aan de massa toeschrijft (maar nauwelijks verder uitwerkt). Als een van 
de eersten in de geschiedenis erkent hij het wezenlijk belang en de kracht van de massa, ook al 
heeft die in zijn theorieën en concepten vaak de vorm van een klasse. Dat Canetti, al dan niet op 
eigen denkkracht, dicht tegen Marx’ opvattingen aanschuurt, is niet verwonderlijk, gezien het 
historisch belang dat ook hij aan de massa hecht.  
In de eeuwen voor Marx waren er ook wel enkele denkers die niet geheel afwijzend tegenover 
de massa stonden, maar dat waren uitzonderingen. Aan het einde van de negentiende eeuw 



 

Samenvatting  341

ontstonden de eerste wetenschappelijk georiënteerde massastudies. Hier zijn met name drie 
representanten opgenomen die zowel landen als stromingen vertegenwoordigen: de Italiaan 
Sighele, de Fransman Le Bon en de Engelsman Trotter. Zij staan respectievelijk voor het 
juridisch-criminologische, het psychologisch-sociologische en het biologisch-evolutionaire 
uitgangspunt. Dat Canetti van de laatste de meeste invloed zal hebben ondergaan, blijkt 
ondermeer uit het grote belang dat beiden op groeps- i.c. massagedrag en -binding en de 
evolutionaire afkomst daarvan leggen. Het is een opvallende eigenschap (met velerlei 
consequenties) van de mens, dat sociale dier dat zo graag individu wil zijn, zeker in het Westen. 
 

Verwandlung is een centraal begrip van Canetti, dat hij al vroeg hanteert en tot op hoge leeftijd 
blijft interpreteren, toepassen. Het zou het kernthema van zijn oeuvre genoemd kunnen 
worden, temeer omdat de andere thema’s veelal een afgeleide vorm daarvan zijn. Verwandlung 
is de kern van het mens-zijn in een woord samengebald, en hier in een ruim jasje gedefinieerd 
als: de vaardigheid en de vorm waarin menselijk inlevingsvermogen zich uitdrukt, en de daarbij 
behorende handeling of toestand.  
Hier is onderzocht uit welke componenten verwandlung bestaat, hoe het gegroeid kan zijn en 
welke – maatschappelijke – toepasbaarheid en bruikbaarheid dit begrip kan hebben.  
Verwandlung is een kenmerk dat al vroeg in de evolutie aan het mens-zijn heeft bijgedragen en 
als een soort zelfversnellend proces de sociaal-culturele evolutie mogelijk maakte. Is evolutie in 
principe onbewust of blind, verwandlung zal een redelijk bewust en zichzelf stimulerend proces 
zijn geweest (en is dit nog steeds), meer teleologisch dan de biologische evolutie. Leren is voor 
de culturele vorm net zo essentieel als selecteren voor de natuurlijke vorm. Dieren blijken steeds 
vaker meer te kunnen en te weten dan wij denken, maar verwandlung komt bij hen in slechts 
zeer beperkte mate voor; een uitvinding of een andere complexe cultuuruiting zal nooit uit ze 
voort kunnen komen. 
Facetten van Canetti’s totaalconcept van verwandlung worden door anderen in onderdelen 
bestudeerd. Elk afzonderlijk vormen zij bouwstenen of kenmerken van verwandlung, zoals hier 
ook behandeld: domesticatie, theory of mind, mimicry, imitation, mimesis en mimetisch 
verlangen, spiegelneuronen, oxytocine, empathie en belichaamde cognitie. Tezamen, zij het niet 
uitsluitend, vormen zij de verwandlung, dat wezenlijke kenmerk van het mens-zijn. Alle vragen 
die in verband hiermee open staan zijn nog lang niet beantwoord (en ieder antwoord roept weer 
nieuwe vragen op) maar hier is geprobeerd aan de hand van de huidige stand van zaken het 
concept te ontrafelen, bruikbaar en toepasbaar te maken. Zo zou het begrip verwandlung, naar 
te hopen is, een soort rondzingende meme kunnen gaan worden met een eigen 
verklaringswaarde voor sociaal-culturele verschijnselen. Massa & Macht sluit daar uiteraard op 
aan; zowel verklaringen van individueel gedrag van de mens en van de mens in de massa, als van 
de strapatsen van de machthebber zijn veelal van verwandlungsideeën af te leiden. Absolute 
machthebbers hoeven geen verwandlung meer toe te passen omdat ieder ander zich, ondanks 
zijn eigen veelvuldig voorkomende paranoia en daaraan gekoppelde angst, aan hem zal 
aanpassen; zijn inlevingsvermogen is minimaal. En de eenling in de massa zal zich 
vanzelfsprekend aanpassen en overgeven aan, als het ware, één lichaam met permanente 
vermeerderingsdrift en is geneigd die toestand zo lang mogelijk te laten bestaan; hij raakt er zijn 
individuele angsten kwijt en voelt zich beschermd. Ook beschermd tegen een bevel, dat hij in de 
massa direct doorgeeft waardoor het geen angel in hem achterlaat.  
 

Het Chinese denken komt hier aan bod omdat Kien, hoofdpersoon in de roman Die Blendung, 
daar regelmatig naar verwijst – waarbij hij zijn eigen interpretaties volgt, en omdat in Canetti’s 
Aantekeningen over een periode van vijftig jaar notities zijn opgenomen over het denken van de 
oude Chinezen. Ook de late, positieve Chinese receptie van Die Blendung, vertaald als Mí Wăng, 
komt ter sprake. Het is duidelijk geworden dat Kiens denken juist het tegendeel is van wat de 
Chinese wijsgeren waarop hij zich beroept, bedoelden. Dat strookt met de opzet van de roman 
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waarin iedere figuur een eigen logica heeft die uitgaat van eigenbelang dat verkocht wordt als 
algemeen belang. Waarmee direct de strekking en bedoeling van de roman wordt blootgelegd: 
een aanklacht tegen de verblinding, niet alleen van individuen maar van de hele samenleving, 
dus niet slechts het ongenoemde Wenen waar het zich afspeelt (geïnspireerd op Canetti’s 
Berlijn-ervaringen). 
Canetti’s aantekeningen over het Chinese denken betreffen algemene opmerkingen waarin 
afstandelijk, beschouwelijk, als vanuit een helikopter, wordt gekeken naar de ideeën. Die worden 
nooit geactualiseerd maar op hun algemene menselijke waarden beoordeeld – dat alles zo 
compact mogelijk geformuleerd, zoals de oude Chinezen dat zelf zo graag deden. De historische 
achtergronden en de opvattingen van die oude Chinezen zijn hier nader uitgewerkt op basis van 
de klassieke werken: onder andere Confucius’ ideale middenweg en bestuurs- en 
familieopvattingen, Lao Tse’s meer anarchistisch getinte ideeën, de complementaire rivaliteit 
tussen beide leren, en natuurlijk hoe er in de oude en oudste tijden over de massa werd gedacht. 
Juist daarover lijken parallellen met de ontwikkeling van het westers denken te signaleren, met 
een breuk in de Achsenzeit – alsof de massa, het volk na die periode minder meetelt.    
Dat de bedoelingen van de diverse leren vaak niet strookten met de werkelijkheid is omdat leven 
en leer veelal niet samengaan; het resultaat daarvan noemen we de geschiedenis.  
Dat zich verdiepen in het oude China blijkt voor Canetti zelf een vorm van verwandlung: een 
intellectuele vlucht uit de eigen tijd en cultuur en intense geestelijke verplaatsing in een andere. 
Die niet door de westerse Verlichting beïnvloede manier van denken verschaft zeker relativering 
en inzicht maar legitimeert evenzeer een risico van vrijblijvende intellectuele exercities. Vergelijk 
het met de mens die de natuur in trekt en zijn geweten thuis kan laten. Niet dat daar iets op 
tegen is, maar het levert dan nauwelijks anders dan abstraherende antwoorden voor de 
eigentijdse problemen. Het Chinese denken niet als panacee maar als pleister.   
 

Canetti wordt in het algemeen niet gezien als een filosoof. Hier is aan de hand van algemene 
filosofische ideeën en specifiek die van Schopenhauer geprobeerd duidelijk te maken dat hij wel 
een filosoof is. Wordt hij als zodanig gezien, dan is de kans groter dat andere filosofen zich in 
zijn werk gaan verdiepen, er commentaar op leveren en de zoektocht naar waarheid een stap 
verder brengen. Wanneer Canetti als filosoof wordt beschouwd, dan leunt zijn werk met name 
aan tegen fenomenologie en in het verlengde daarvan: existentialisme; stromingen die hier nader 
zijn uitgewerkt en toegelicht. Niet dat hij als existentialist kan worden geëtiketteerd maar wel dat 
hij zich vaak met dezelfde vragen bezighoudt – en daar eigen antwoorden op tracht te vinden, 
uiteraard in zijn aangepaste context.  

En, tot slot, bestaat er uiteindelijk in zijn woorden (Mens, p. 69 (1943))* ook nog een 
verpletterende gedachte: dat er wellicht helemaal niets te weten valt; dat al het verkeerde slechts 
ontstaat, omdat men het wil weten.   
 
 
 
 
 
 
*) Human Province, p. 140: ‘Perhaps all thoughts until today have revolved around one that still waits to be thought’.  

“        48: ‘A shattering thought: there may be nothing to know, and error comes only because we   
                           try  to know it’.  

 
*) EC-W, IV, p. 187: ‘Vielleicht sind alle Gedanken bis heute um einen herum gedacht worden, der noch darauf  

  wartet, gedacht zu werden’. 
“        71: ‘Ein niederschmetternder Gedanke: daß es vielleicht überhaupt nichts zu wissen gibt; daß alles  

  Falsche nur entsteht, weil man es wissen will’.   
 
 


