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

II. Massa als ongehoorde macht    
De klassieken over de massa  
 

‘Ik ben mijn vroegere vooroordelen over de massa kwijt, voor mij 
is ze goed noch slecht, ze is er gewoon, en de blindheid waarmee 
we tot dusverre boven haar hebben gestaan, is voor mij 
onverdraaglijk’. (Canetti, Pantheon, 1956)1  

Ze is er gewoon  
 

Canetti claimt nadrukkelijk originaliteit voor zijn denkwijze. Gevolg hiervan is onder 
andere, dat hij vrijwel nergens steunt op bestaande massatheorieën en in zijn M&M-
bibliografie slechts twee specifieke studies over dat onderwerp opvoert. Afgezien van zijn 
persoonlijke ervaringen is Massa & Macht, historisch en filosofisch gezien, echter niet uit de 
lucht komen vallen. Daarom worden hier in grote lijnen het fenomeen ‘massa’ en de 
theorieën daarover beschreven: in dit hoofdstuk de tijd tot 1800, in de volgende hoofd-
stukken de periode na 1800. De Franse Revolutie wordt daarbij als keerpunt beschouwd om 
de eenvoudige reden dat voor die tijd nauwelijks over de massa werd geschreven en massa’s 
bovendien anders waren dan die van de Nieuwste Tijd.  
 Dat breukvlak technisch geplaatst: ‘Er is in de laatste tweehonderd jaar van alles 
gebeurd, er is de grote omwenteling van de Industriële Revolutie geweest, en er is wel 
gezegd dat iemand die twee- à drieduizend jaar geleden in de westelijke wereld leefde, tot 
ongeveer ’t jaar 1800 naar een willekeurig ander punt in de tijd verplaatst zou kunnen 
worden zonder de wereld totaal veranderd of onbegrijpelijk te vinden; maar daarna wordt 
door de komst van de machine het aanzicht van de wereld radicaal veranderd’.2  
 En een (geo)politieke plaatsing van het keerpunt: in veel opzichten is 1800 het begin 
van ons eigen tijdperk. De eerste echte democratie bewees zichzelf in de Verenigde Staten 
toen het presidentschap vreedzaam van de een op de ander overging, omdat het volk had 
gesproken. In Europa wonnen de principes van de Franse Revolutie ondanks Napoleon ruim 
terrein: binnen enkele jaren was het nauwelijks nog mogelijk een land te besturen zonder 
grondwet. De rest van de wereld veranderde eveneens, op een manier die mensen nu nog 
steeds beïnvloedt. Latijns Amerika hield op een verzameling kolonies te zijn en werd 
onafhankelijk. Groot-Brittannië veroverde een rijk in India en bereidde de massieve 
koloniale expansie voor die de rest van de eeuw zou voortduren. China ging de weg achteruit 
waardoor het land prooi werd: eerst van de Europeanen, daarna van Japan. Het Ottomaanse 
Rijk, in verval en machteloos, bereidde in wezen het Midden Oosten van onze tijd voor. 
Vandaag zijn we over de hele wereld nog bezig met de gevolgen van al die ontwikkelingen. 
Je zou kunnen zeggen dat onze wereld in feite is geboren in 1800.3   
 Technische en sociale veranderingen gaan sinds ruim twee eeuwen hand in hand en 
wisselen stuivertje als oorzaak en gevolg van de ontwikkelingen – die niet onopgemerkt aan 
de groeiende massa’s voorbijgaan. De Franse Revolutie is ook in Canetti’s visie een 
breukpunt in het massaverschijnsel omdat sinds die tijd een doorbraak is ontstaan, namelijk 
van de gesloten naar de open massa, in een vorm die wij als modern ervaren. 

‘Misschien omdat de massa zich op zo vérstrekkende wijze heeft vrijgemaakt van de 
waarden der traditionele godsdiensten, is het sindsdien gemakkelijker voor ons om 

                                                 
1 Het pantheon van vergeten dingen (1956), p. 10-11 (EC-W, V, 119). 
2 Rudy Kousbroek, ‘Verloren’, in: id., Het meisjeseiland (Augustus, Amsterdam 2011) p. 276. 
3 Alinea uit: Olivier Bernier, The World in 1800. (Wiley & Sons, New York 2000), p. ix. In dat jaar telde 
Frankrijk 20 miljoen, Groot-Brittannië 10 miljoen, de Verenigde Staten 6 miljoen en China zo’n 300 miljoen 
inwoners. (p. 297). 
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haar naakt, men zou haast zeggen biologisch te zien, zonder de transcendente 
verklaringen en bestemmingen die ze zich vroeger liet opdrukken. De geschiedenis van 
de laatste honderdvijftig jaren heeft zich tot een snelle toename van zulke doorbraken 
toegespitst; zelfs de oorlogen zijn daarbij inbegrepen, ze zijn tot massa-oorlogen 
geworden. De massa stelt zich niet meer tevreden met mooie voorwaarden en plechtige 
beloften, ze wil het optimale besef van haar animale kracht en hartstocht zelf beleven 
en gebruikt voor dit doel altijd weer dat wat haar aan sociale aanleidingen en 
uitdagingen wordt geboden’.4  

Ook de macht- en rechtsverhoudingen wijzigden sterk na 1800. De theorie van het ‘goddelijk 
recht’ van de koningen was als politieke anomalie het duidelijkst te doorzien. Nadat de 
feodale tussenlaag theoretisch was verdrongen zagen koningen hun volk als directe strijders 
voor de soevereine autoriteit. In dit opzicht kan de Franse Revolutie worden gezien zoals 
veel tijdgenoten deden: als een strijd tussen de koning en de massa.5 Anders gezegd: de 
centraliserende macht heeft de rebellerende massa’s aan zichzelf te danken. Er is dan al een 
veelzeggende ontwikkeling in gang gezet want ‘eerst in de achttiende eeuw verloor het 
woord democratie de bijsmaak van ochlocratie, die er van zijn oud-Griekse oorsprongen af 
aan verbonden was geweest’. Waaraan de gegoede exponent van zijn tijd, Huizinga, 
toevoegt dat ‘het in zekeren zin de bijmenging van een element aristocratie is, wat de 
democratie bestaanbaar maakt, aangezien zij zonder dit gehalte steeds gevaar loopt te 
stranden op de onbeschaafdheid der massa’s’.6  
 En als Canetti stelt dat de massa er gewoon is, geeft dit zijn onbevooroordeelde 
houding weer. Zoals natuurverschijnselen er gewoon zijn, als autonome entiteiten, ongeacht 
het menselijk oordeel daarover. Op lange termijn en met zekere regelmaat zijn zulke 
menselijke verschijnselen bijvoorbeeld massa-instituties te noemen of als het de natuur 
betreft: bijvoorbeeld klimaat. Op korte termijn en onvoorspelbaar: demonstraties of  het 
weer. De massa, heel oud én heel modern, kan daardoor net zoals de  natuur een binnen-        
én een buitenhistorische categorie zijn – en de geschiedenis tegelijk vorm geven.   
 
 

Onderzoek  
 

Massa-onderzoek blijft een merkwaardig fenomeen omdat het zich vrijwel niet leent voor 
experimenten en dus ook niet voor verificatie of falsificatie; het toont hiermee sterke 
overeenkomst met de geschiedenis zelf. Dit in tegenstelling tot de vele benaderingen bij 
groepsonderzoeken. Daarnaast is er een opvallend onderscheid tussen massa en groep: het 
tegengestelde in aansluitingsmogelijkheid en in duurzaamheid. Met andere woorden: spitst 
zich bij groepsonderzoek de vraag toe op de kwestie waarom het vaak problematisch is om 
tot een groep toe te treden en daarin te blijven functioneren – bij de massa is het juist het 
gemak waarmee men zich erbij aansluit en er ook weer afscheid van neemt, dat de onder-
zoekers voor de nodige raadselen stelt. 
 Definiëring van de massa is in mijn betoog niet zo heel relevant omdat het hier met 
name over historische grondslagen, ontwikkelingen en vooral theorievorming gaat, niet om 
nauwgezette afbakeningen in de vorm van definities.7 Desondanks toch enkele opmerkingen 
erover omdat een massa op vele manieren benaderd en gedefinieerd kan worden. Daarbij valt 
                                                 
4 M&M, p. 21 (EC-W, III, 22). 
5 McClelland, The Crowd and the Mob, p. 65 (zie nt. 30). 
6 J. Huizinga, Geschonden wereld. Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving (Tj. 
Willink, Haarlem 1945), p. 109 en 110. Zie ook het overzichtsartikel van Henk te Velde, ‘De domesticatie van 
democratie in Nederland. Democratie als strijdbegrip van de negentiende eeuw tot 1945’, in BMGN-LCHR, 127-2 
(2012) pp. 3-27.  
7 In hoofdstuk IV, over wetenschappelijk massaonderzoek, meer hierover. 
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op dat met het voortschrijden van de tijd het onderzoek verbrokkelder wordt doordat steeds 
meer disciplines zich ermee bezighouden en bovendien die vakgebieden een steeds 
fijnmaziger begrippenapparaat hanteren. De aanvankelijk vrijwel uitsluitend gevoelsmatige 
en dus morele beoordeling (casu quo veroordeling) van de massa is intussen geëvolueerd tot 
een meer afstandelijke, analytische aanpak van het fenomeen. Dat Canetti het laat bij 
uitvoerige beschrijvingen van massa’s, massagedrag, massafenomenen en massasymbolen 
zonder duidelijke definities of expliciete uitgangspunten te formuleren, tekent niet alleen zíjn 
premissen; het is typerend voor veel massa-onderzoek: men bekreunt zich vaak nauwelijks 
om definities.  
 Het begrip ‘massa’ roept veel vragen op en kent veel invalshoeken: wanneer is er 
feitelijk sprake van een massa?, hoort er een leider bij?, moet zij van relatief korte duur 
zijn?, moet massagedrag resultaten opleveren?, is een geïnstitutionaliseerde massa wel een 
massa?, is impulsiviteit het centrale kenmerk?, is gelijkheid de essentie?, is de 
psychologische verklaring van massagedrag de meest steekhoudende?, vanwaar de 
veelvuldige associatie van de massa met vernieling?, is de massa als een zelfstandige entiteit 
te beschouwen?, deformeert de mens echt in de massa?, waarom hebben juist schrijvers8 en 
filosofen vaak zo’n hekel aan de massa? 
 Veelal is het antwoord op dergelijke vragen meer afhankelijk van (de positie van) de 
onderzoeker dan van informatie uit en over de massa. Het is dan ook buitengewoon moeilijk 
om tot de essentie van de materie door te dringen. Of dit wordt veroorzaakt door de 
complexiteit of juist door de eenvoud van het probleem, is mij eigenlijk nog steeds niet écht 
duidelijk; problematisering van het massaprobleem. De crux zit in het raadsel van (de 
mogelijke verandering van) het individuele gedrag van de mens in een collectiviteit: twee 
aparte onderzoeksterreinen die elk voor zich het laatste woord nog niet hebben gesproken, of 
beter: die nog maar net aan hun eerste woorden toe zijn.9           
 In de analyse van Canetti’s werk zal zijn volstrekt andere houding tegenover de massa, 
een breuk in de vigerende opvattingen, een duidelijke rol spelen. Zijn erkenning van de 
massa formuleerde hij het meest expliciet in een notitie van vier jaar voor verschijning van 
MuM, hier als openingscitaat gebruikt. Dat zijn afkeer van de macht onverminderd is 
gebleven, bevestigt hij even verderop in dezelfde notitie: ‘Voor mij is de macht nog altijd het 
slechte bij uitstek, ik kan me er alleen als zodanig mee bezighouden’.10 Waarmee de kaarten 
zijn geschud. In Slotsom noteert hij een jaar voor zijn overlijden nog: ‘Het zou kunnen dat 
iets van jou alleen zal blijven bestaan omdat massa’s verder zijn gegroeid in de richting van 
jouw ontzetting’.11 
 

MASSA. Er zijn in de loop der eeuwen heel wat woorden ontstaan voor allerlei vormen van 
massa’s, waarbij die met een negatieve lading de overhand hebben. Meestal betreft het in de 
ogen van de beschouwer de onderste regionen van de samenleving, het laagste allooi, en had 
hij een hart, dan waren het toch de geknechten en vernederden. 

                                                 
8 Vergelijk het tegengeluid van Pablo Neruda (1904-1973): ‘De menigte is voor mij de grote les van mijn leven 
geweest. Ik mag op haar toelopen met de schuchterheid die de dichter eigen is, met de schroom van de verlegen 
mens, maar eenmaal in haar opgenomen ben ik een ander mens. Ik maak deel uit van de oermassa, ik ben een 
van de ontelbare bladeren van de grote boom der mensheid. Afzondering en menigte zullen tot de elementaire 
opgaven van de dichter van onze tijd blijven behoren’. In: Ik beken ik heb geleefd, dl. II, p. 176 (Arbeiderspers, 
Amsterdam 2e dr. 1978, vert.: Robert Lemm). 
9 Vgl. Reiwald, Vom Geist der Massen (1946), p. 5: ‘Aber niemand zweifelt daran, daß es gleichfalls Gesetze 
sind, die das soziale Leben und psychische Leben bestimmen. Wir kennen sie noch nicht oder nicht zur 
Genüge, wir stehen da erst am Anfang des Anfangs.’ (mijn curs.) 
10 Pantheon (1956), p. 11 (EC-W, V, 119).  
11 Slotsom (1993), p. 95 (‘…weil Massen in der Richtung deines Entsetzens weitergewachsen sind’. EC-W, V, 
444).  
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 Hoi polloi (de massa) is wel het oudste, omdat het Grieks is, evenals ochlocratie 
(regering van gepeupel). De Romeinen kenden proles (nakomeling, maar ook: naloper), 
plebs sordida (ongewassen massa) en natuurlijk Juvenalis’ kreet Panem et circenses, een 
soort equivalent voor massa. De Engelsen spreken niet alleen van crowd en mass (massa), 
multitude, host en throng (menigte), maar ook van mob (gepeupel) en mobocracy. Duitsers 
bezigen ook der Mob voor het gepeupel, evenals der Pöbel, en verder die Masse (massa), die 
Menge en der Haufen voor menigte; Fransen gebruiken begrippen als la masse en la foule 
voor de massa en la multitude en la quantité voor de menigte. 
 En wat kent de Nederlandse taal niet aan woorden die de massa, en dan bij voorkeur 
van minder niveau, omschrijven. Behalve overgewaaide begrippen (in meervoud) als sans-
culotten en hooligans, kennen we (in enkelvoud) verder nog: bende, collectief, gepeupel, 
gespuis, grauw, groep, hoop, heffe des volks, janhagel, klootjesvolk, kudde, menigte, meute, 
plebs, proleten, (lompen)proletariaat, raddraaiers, schuim, troep, uitschot, volk, vulgus en 
vijfde stand.12  
 Jung heeft het in Psychologie und Alchemie over de ‘Massa confusa (massa informis, 
Lebensmasse)’ en in Augustinus’ predestinatieleer is sprake van de verkiezing tot zaligheid 
uit de ‘massa perditionis’ van de gehele mensheid. In 1824 muntte de pedagoog en 
psycholoog Herbart het begrip ‘apperceptieve massa’ voor het totaal van de door een 
individu verzamelde indrukken, dus voor de som van het in zijn bezit zijnde weten, met 
behulp waarvan iedere nieuwe indruk en iedere nieuwe kennis verwerkt en geordend wordt. 
 Naast het begrip ‘“meester”, aanspreekvorm in de taal van Amerikaanse negerslaven’13 
geeft de 11e druk van Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal uit 1984 zeven 
begrippen van massa.14 Hoewel bepaald niet waterdicht geformuleerd, is de aldaar onder nr. 
6 genoemde massa uitgangspunt in de navolgende beschouwingen:  

‘de grote massa, de grote hoop, de meerderheid; -(meestal enigszins geringschattend:) 
de niet zelf denkende en daardoor gemakkelijk te beïnvloeden meerderheid van het 
volk: de domme massa; dat is niet voor de massa; psychologie van de massa; -groep 
die als zodanig, hetzij toevallig, hetzij in vast verband optreedt en waarin de normale 
persoonlijkheid verloren gaat, althans gedeformeerd wordt’.  

Verder lijkt een beroep op Van Dale,15 hoe onvolmaakt ook, neutraler dan een beroep op de 
eventuele definities die allerlei vakgebieden zelf kunnen ontwerpen, want daarmee zit men 
de interdisciplinaire aanpak in de weg en die aanpak is nu juist de kracht van Canetti.  
 Vrijwel geen eenentwintigste-eeuwer kan zich intussen nog aan de massa, in welke 
vorm dan ook, onttrekken; het is een fenomeen dat letterlijk iedereen ‘raakt’.16 Zoals de 
mens ergens tussen engel en duivel zweeft, tussen holbewoner en maanwandelaar, als ‘enige 

                                                 
12 Waarmee de veeltalige terminologie niet is uitgeput; zie de verderop genoemde site van Stanford University 
en het bijbehorende Crowds. 
13  In de 10e druk uit 1976 heette het nog: ‘aanspreekvorm in negertaal’. 
14  1. toebereide stof, 2. (nat.) hoeveelheid stof die enig lichaam bevat, 3. lichaam, afgescheiden gedacht van 
geest en leven, 4. een groot geheel, 5. geheel gevormd door verschillende posten, percelen enz., 6. hoop, 
menigte: grote massa’s steen; een massa mensen; -(in toepass. op mensen) [v.v. zie tekst], 7. groot aantal. 
het Groot Woordenboek van het hedendaags Nederlands (1984) van Van Dale komt er nog een begrip bij: 
‘(techn.) geleidende eenheid als stroomgeleider’. 
15  Terzijde: onder nr. 6 van het ‘massa’-begrip moeten ook uitdrukkelijk dieren worden genoemd; een 
aanvulling die evenzo geldt voor Van Dale’s omschrijving onder nr. 3 van ‘macht’: ‘heerschappij over 
personen of zaken’. 
16 De imposante studie Crowds, onder redactie van Jeffrey Schnapp en Matthew Tiews, die in 2006 bij Stanford 
UP verscheen geeft een blik van Amerikanen en Europeanen op de massa vroeger en nu, en veel 
woordgeschiedenissen.  
Het werk toont aan dat onderzoek naar massa tegelijk afstandelijker en gedetailleerder is geworden dan in de 
hier behandelde periode (tot 1960, toen MuM verscheen).  
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schepsel dat weigert genoegen te nemen met wat het is’ (Camus), zo worstelt ieder, gezien 
de groeiende massaliteit, meer dan ooit met het centrale probleem van het menszijn: hoe 
beweegt dit individuele dier zich in de sociale omgeving en hoe gedraagt dat sociale dier 
zich in zijn individualiteit. Een problematiek die alle andere diersoorten nauwelijks lijken te 
kennen – een erfzonde dankzij ons denk- en verwandlungsvermogen?   
 
Nederland, vol en druk 
 

Hoe ontwikkelde Nederland zich in de periode tussen het laatste kwart van de negentiende 
eeuw (opkomst van de massa-wetenschap) en de tweede helft van de twintigste eeuw 
(publicatie van M&M)? Enkele ijkpunten besproken. 

Nederland telt begin 21ste eeuw zo’n 16,6 miljoen inwoners op krap 42.000 km2; dat 
is driemaal zoveel als Denemarken dat iets groter is, en België’s omvang is driekwart van die 
van ons land – het inwonertal zo’n 65%. Ter vergelijking: de vier Scandinavische landen (N-
Z-F-D) tellen samen zo’n 25 miljoen inwoners (= 1½ x Nederland) op ruim 1,1 miljoen 
vierkante kilometer (= 28 x Nederland). Het is wel duidelijk: Nederland is dicht, érg dicht 
bevolkt.17 Daarmee is het weliswaar druk, erg druk, maar niet per definitie altijd massaal. 
Iedereen heeft daarentegen wel een uitgesproken eigen oordeel over de massa zoals men dat 
heeft over politiek, voetbal of het weer, maar de individualistische cultuur laat ook ruimte 
voor terugtrekking op eigen erf. Er zijn – in verhouding – nog aardig wat ‘lege ruimtes’; de 
bevolking is vooral geconcentreerd in de Randstad en enkele grote steden. Zeer opvallend: 
daar zit geen enkele miljoenenstad bij. Planning heeft hier altijd een stevige vinger in de pap 
gehad en zulke grote steden vielen nadrukkelijk buiten het repertoire. Nederland heeft 
daarmee een merkwaardige structuur: van oudsher sterk verstedelijkt, maar geen enkele stad 
is uitgegroeid tot megastad. Of je noemt de Randstad een megastad met groenvoorzieningen, 
dat kan ook – en dan kan die een vergelijking met Londen doorstaan.18  

Eind negentiende eeuw19 telde ons land nog geen vijf miljoen inwoners; zo’n 150 per 
km2. In 1960 was dit ruim verdubbeld: 11,5 miljoen inwoners zorgden voor een dichtheid 
van 350 per km2. Waren er in 1900 ruim 900 gemeenten met minder dan vijfduizend 
inwoners, in 1960 waren dat er nog maar goed 550. Omgekeerd groeide het aantal steden 
met meer dan honderdduizend inwoners in die zestig jaar van vier naar veertien. De vrucht-
baarste bevolkingsgroep, de katholieke, groeide van 1,8 naar 4,6 miljoen, ofwel van 35 naar 
40% van de totale bevolking. Het gemiddeld aantal kinderen per vrouw daalde weliswaar 
van 4,5 naar 3,1 in die zes decennia, maar daarvan bleven er wel veel meer in leven. De 
individuele levensverwachting van de bewoners groeide in die periode van ongeveer 49 naar 
71 jaar. Het is vol en druk geworden hier, maar die constatering is niet nieuw: al in de 
zeventiende eeuw werden daarover klachten vernomen, en toen telde het land nog pas goed 
twee miljoen inwoners. 
 Gelijk met de explosie van de wereldbevolking verliep die van de Nederlandse 
bevolking, waarbij de nieuwe sanitaire voorzieningen een cruciale rol speelden: zie de 
gestegen levensverwachting, waarvoor de loodgieter een belangrijker rol speelde dan de 

                                                 
17 Het kan nog veel drukker dan de ruim 390 inw/km2 in Nederland. In de Bosatlas van Nederland uit 2007 is te 
lezen (p. 299) dat in 2005 in Hongkong en Singapore meer dan 6000 inwoners per vierkante kilometer wonen, 
in Bangladesh bijna 1000, in Taiwan en in de Palestijnse gebieden meer dan 600 en in Zuid-Korea en Porto 
Rico ruim 450. India komt op ruim 330 en de Filippijnen op 277. 
18 Vgl. Abram de Swaan, ‘Amsterdam, Groot-Holland en de wereld’ [1985], in: id., Perron Nederland, 
Meulenhoff Amsterdam 1991, pp. 18-33. 
19 Onderstaande gegevens vnl. uit 95 jaar statistiek in tijdreeksen, 1899-1994, CBS 1994. 
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dokter. En er werd meer gelezen; een groter deel van de bevolking kon zich gaan 
ontwikkelen.20  
 In de omringende landen zijn min of meer gelijksoortige en gelijktijdige evoluties te 
signaleren als de typerende ontwikkelingen alhier in de laatste decennia van de negentiende 
eeuw,21 in enkele steekwoorden samengevat: opkomst fabrieken, trek naar de stad, revolutie-
bouw, weg- water- en spoorwegbouw, politieke partijvorming, kiesrechteisen, standenstaat 
wordt bourgeoisstaat, sociale kwestie, volksopvoeding en beschavingsoffensief, sport en 
jeugdcultuur, verzuiling, massademocratie, verpaupering en welvaart, kerkelijke zeggen-
schap, sociaal darwinisme, grootwinkelbedrijven, stakingen, anarchistische oprispingen, 
optimisme, grote en massale orkesten om (symbolisch) boven de industriële herrie uit te 
komen, technisch vertrouwen, automobiel, vliegtuig, telefoon, film, ANWB, en natuurlijk: 
massabijeenkomsten. 

Ook de democratie kende massificatie. Het censuskiesrecht voor mannen dat in de 
Grondwet van 1848 was vastgelegd, werd verruimd in 1887 en negen jaar later weer aan-
gepast. In 1900 had zowat de helft van de volwassen Nederlandse mannen kiesrecht en door 
gesleutel aan de wet was dit in 1916 gestegen tot zeventig procent. 1917 was het jaar waarin 
de Kieswet algemeen kiesrecht aan mannen gaf, in 1919 gevolgd voor vrouwen – wat in 
1922 in werking trad. 
 De situatie rond 1960,22 dus net vijftien jaar na een uiterst destructieve wereldoorlog: 
wederopbouw voltooid (‘Generalbereinigung’ met West Duitsland), televisie, Deltawerken, 
aardgas Slochteren, EEG, Indonesië zelfstandig, sterke economische groei, relatieve arbeids-
rust, woningnood, uitbouw verzorgingsstaat, tanende kerk, secularisering, Mammoetwet en 
Bijstandswet in 1963, Amerikaanse in plaats van Duitse invloeden (zoals voor W.O. II), 
consumptiegroei, eerste nota Ruimtelijke Ordening, (ruil)verkaveling, in startblokken voor 
uitgroei van industriële naar dienstensamenleving, lonen gaan exploderen, ontzuiling, eerste 
waarschuwingen over lucht- en waterverontreiniging, voortgaande bevolkingsgroei, nog 
steeds betrekkelijk weinig vrouwen in het arbeidsproces, vakantie vast onderdeel van 
arbeidsregelingen, maakbaarheidsidealen, de uurlonen zijn gestegen van enkele dubbeltjes 
rond 1900 naar twee gulden vijftig begin jaren zestig (en twintig gulden begin jaren 
negentig). 
 De massa ging voor het eerst in de geschiedenis redelijk verdienen – en het 
massatoerisme kwam daaruit voort. 
 
Periodisering  
 

In de westerse geschiedenis zijn meer ommekeren in de massa zelf te constateren, in haar 
gedrag en doelstellingen, dan in de theorie over de massa. De massa kan naar vorm en 
inhoud steeds anders zijn. Dat wordt bepaald door historische omstandigheden zoals de 

                                                 
20 Drieduizend boeken verschenen er in 1900, achtduizend in 1960 (waarvan 40% herdruk) – en er werd meer 
gestudeerd: krap drieduizend mensen volgden in 1900 wetenschappelijk onderwijs, in 1960 waren dat er meer 
dan veertigduizend (en zo’n tweehonderdduizend rond de eeuwwisseling). 
21 Zie o.a.: Jan Romein, Op het breukvlak van twee eeuwen; Jan Bank & Maarten van Buuren, 1900. Hoogtij 
van burgerlijke cultuur; AGN, XIII, 2e gedeelte; Jacq. van Gerwen, De ontluikende verzorgingsstaat, 1890-
1945 (‘Zoeken naar zekerheid’, III); I.J. Brugmans, ‘Het moderne kapitalisme 1870-1914’, hfdst. IV in: 
Paardenkracht en mensenmacht, pp. 286-431; I.J. Brugmans, Stapvoets voorwaarts; Brugmans, Arbeidende 
klasse in de 19e eeuw; Auke van der Woud, Een nieuwe wereld - discussiedossier over dit boek in: BMGN 123, 
2, 2008 (pp. 197-226). 
22 Zie o.a.: Kees Schuyt & Ed Taverne, 1950. Welvaart in zwart-wit; C. van Eijl e.a., Nederland sociaal. 
Contouren van de 20ste eeuw; Jacq. van Gerwen, De welvaartsstaat, 1945-2000 (‘Zoeken naar zekerheid’, IV); 
AGN, XV; J.M. Peet e.a., Honderd jaar sociaal. Teksten 1891-1991 [ook voor de in de vorige noot genoemde 
periode]. 
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vigerende sociale en economische verhoudingen, de doelstellingen van de massa, haar 
scholingsgraad, haar bewapening en mobiliteit, haar omvang en de eventuele aanwezigheid 
van een leider. 
 Er zijn in West-Europa enkele massa-fases te onderscheiden: de periode tot 1800, 
1800-1850, 1850-1870, 1870-1960, 1960-heden.23 Die perioden zijn alle aan revolutionaire 
omstandigheden gebonden: de Franse Revolutie en de Napoleontische veldslagen; de 
Revoluties van 1848 en de groeiende industrialisatie; de Parijse Commune van 1871 en de 
verpaupering der massa’s. In de periode 1870-1960 zijn natuurlijk de Frans-Duitse oorlog, 
de Eerste Wereldoorlog, de Crisis en de Tweede Wereldoorlog keerpunten te noemen, of het 
eerste voetbalsupportersgeweld van 1909 en de eerste door een menigte veroorzaakte 
voetbaldoden in 1946. Dat overigens met de val van de Muur in 198924 en twee decennia 
later bij de Arabisch/ Noordafrikaanse opstanden, de Arabische lente, nieuwe, jonge massa’s 
actief waren, nauw gelieerd aan nieuwe media, bewijst de springlevende kracht en actualiteit 
van de massa – in alle continenten. 
 In de eerste helft van de negentiende eeuw zijn het vooral de romanschrijvers – al dan 
niet onder de indruk van de Franse Revolutie – die de massa ontdekken; voor de periode 
tussen de Revolutie van 1848 en de Commune van 1871 ligt een accent op de socialistische 
benadering van de massa. En na die tijd is het de wetenschap die schoorvoetend gaat 
onderzoeken, wat in de jaren negentig uitloopt op het eerste echte massaboek dat relatief 
onbekend bleef, dat van Sighele, en het tweede (min of meer als ‘eerste’ gepresenteerd) dat 
nog steeds bekend is: Le Bons Psychologie des Foules uit 1895, wat Freud weer stimuleert 
tot zijn Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921), wat Canetti weer irriteert tot zijn Masse 
und Macht. 
 Rond 1800 deed een ‘nieuw’, belangrijk fenomeen zijn intrede: de bewapening van de 
massa’s. Weliswaar hadden bijvoorbeeld Sparta, en Rome tot de tweede eeuw v.C. al een 
soort algemene dienstplicht, en kenden de Middeleeuwen de heerban, maar zo massaal, alle 
lagen van de bevolking betreffend, was dit nog niet geweest. In 1793 was dat wel het geval 
toen Lazare Carnot (1753-1823) opriep tot een ‘Levée en Masse’ (massale dienstplicht, dus 
algemene volksbewapening). En Napoleons conscriptie van 1814 en de Pruisische dienst-
plichtwet (van Hermann von Boyen, 1771-1848) uit hetzelfde jaar bewapenden voor het 
eerst in de geschiedenis de massa’s. Niet ten bate van die massa’s, integendeel, maar het 
gevolg was wel, dat zij zo hun wapenkennis konden bijspijkeren en hun krachten veel beter 
leerden kennen. En inzagen welke enorme macht zij konden uitoefenen – geremd door 
discipline van hogerhand, maar toch. Het had op termijn eenzelfde effect op die massa’s als 
de latere oorlogen veelal hadden op minderheden: emanciperend. Dat het negentiende-
eeuwse remplaçantenstelsel de kapitaalkrachtigen vaak uit het leger kon houden was welis-
waar een duidelijk machtsaspect maar deed aan het principe van de algemene dienstplicht 
niet af. 
 Karl Marx activeert medio negentiende eeuw met zijn welbekende aplomb het concept 
van de massa. Dit doet hij voornamelijk door de kracht van de massa te onderkennen en haar 
haar historische – en toekomstige – betekenis welbewust terug te geven. De massa vormt 
overigens zeker niet het meest opvallende of beslissende onderdeel van Marx’ theorieën en 
zijn ideeën daarover zijn dan ook nauwelijks opgepakt door theoretici na hem. Meer over de 

                                                 
23 Uiteraard is elke tijdsindeling discutabel en hier wordt stilzwijgend uitgegaan van een lineair geschiedproces, 
gekoppeld aan een voortgangsdenken, niet aan een vooruitgangsdenken. 
24 En, minder succesvol, de ‘minzhu’-opstand op het Plein van de Hemelse Vrede, datzelfde jaar. Minzhu is niet 
het pluralisme van de westerse democratie maar een visie waarbij mensen dezelfde inzichten en ideeën hebben, 
in dit geval over het kiezen van hun leiders en over een vrije, onafhankelijke pers; het was dus niet 
‘revolutionair’ bedoeld. 
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Marxisten in het volgende hoofdstuk, zoals in het daarop volgende hoofdstuk (IV) nader op 
de wetenschappelijke massastudies zal worden ingegaan. Tegelijkertijd met Marx herwaar-
deerde Tolstoj de massa in Oorlog en Vrede (1868) en dan met name in de ‘Epilogen’.25 En 
er is nog een ommekeer bij hem te zien, die hoort bij het begin van de negentiende eeuw: 
‘Tolstoj schildert Napoleon af als een buitengewoon ambitieus man – maar zijn ambities zijn 
“postmodern”: hij heeft geen enkel positief doel, behalve dat hij “de top” wil bereiken. 
Omdat zijn wil niet op concrete objecten gericht is, is hij zijn tegenhangers bij wie dat wel 
het geval is, doorgaans “de baas”.’26 
 Bij het ontstaan van de op wetenschappelijke pretenties gebaseerde massatheorieën in 
de laatste decennia van de negentiende eeuw borduurden intellectuelen voort op het patroon 
dat stilzwijgend allang bekend was: angst voor en afkeer van de massa – een object dat 
vooral in toom gehouden moest worden. Dat is lang, bijna een eeuw, de gebruikelijke toon 
gebleven. Pas de laatste decennia lijkt hierin verandering te komen, een kentering die 
hooguit mede zal zijn veroorzaakt door Canetti. Het was onvermijdelijk, want elke onder-
zoeker moest in ‘de eeuw van de massa’ toch ooit tot inkeer en inzicht komen: iedereen is 
intussen een massamens, een mens in een massa geworden op deze in hoog tempo met 
mensen dichtgroeiende planeet. ‘In een cynische bui kun je je zelfs afvragen of voor de 
mensheid als geheel zwangerschap niet een veel gevaarlijker kwaal is dan aids’, verzuchtte 
natuurkundige Casimir.27  

In de theorie over de massa is het Canetti die zichzelf min of meer tot keerpunt 
verklaart en de grote kenner van de massa-theorie, McClelland, is het daar wel mee eens:28 
‘Canetti weet dat de massa een boos gezicht kan laten zien, maar hij bekijkt ze niet met 
minachting en hij is de enige massatheoreticus die niet naar de massa kijkt om de elite te 
definiëren waar hij zelf denkt bij te horen’. Dat is niet helemaal waar, want Canetti ziet 
bijvoorbeeld Marx doelbewust over het hoofd, en uit de teksten in het volgende hoofdstuk 
zal blijken dat dit niet terecht is; hij heeft meer met hem gemeen dan hem lief is – daarom 
wellicht dat hij Marx negeert. 

Vanaf de Oudheid (waaruit ook Canetti ruimhartig put) tot de Franse Revolutie is een 
lange periode: veel te lang om van een coherent massabeeld of massa-optreden te kunnen 
spreken – voor zover we er al over geïnformeerd zijn. De massa verandert daarvoor te vaak, 
al naar gelang de tijd en de omstandigheden. En de theoretici – als zij al zo genoemd mogen 
worden – hebben nauwelijks de moeite genomen tot diepgaande analyses. Eigenlijk vormen 

                                                 
25 À la Marx en à la Canetti klinken zijn overwegingen in de vierde paragraaf van de tweede epiloog: ‘Maar als 
de oorsprong van de macht niet aan fysieke kracht, noch aan morele machtsfactoren te danken is, dan is het 
duidelijk, dat wij die macht in het onpersoonlijke moeten zoeken, en wel in die verhouding, waarin de met 
macht beklede enkeling tot de massa staat. (…) Macht is de opeenhoping van de volkswil, openlijk of 
stilzwijgend overgedragen op de door de massa uitverkoren figuren’. (L.N. Tolstoj, Oorlog en vrede, v. 
Oorschot, Amsterdam 1966, vert. H.R. de Vries, dl. II, p. 732). Dit is in wezen de omgekeerde redenering van 
De la Boétie, die hier verderop ter sprake komt.  
26 Eelco Runia, De pathologie van de veldslag. Geschiedenis en geschiedschrijving in Tolstoj’s  Oorlog en 
Vrede (Meulenhoff, Amsterdam 1995), p. 46. Waaraan hij in een noot toevoegt (p. 229): ‘Vgl. het feit dat hij 
zich in zijn campagnes – anders dan in de laat achttiende-eeuwse manier van oorlogvoeren gebruikelijk was – 
niet richtte op het veroveren van forten, strategische posities of hoofdsteden, maar op het vernietigen van het 
vijandelijke leger’.  
Dit zou een gebrek aan verwandlung genoemd kunnen worden dat bijvoorbeeld ook bij vroegmiddeleeuwse 
heersers tot uiting kwam.   
27 H.B.G. Casimir, Mens en kosmos. Essays (Meulenhoff, Amsterdam 1993), p. 15. 
28 Zoals blijkt uit de afsluiting van zijn inleidende hoofdstuk van The Crowd and the Mob, p. 33: ‘Canetti 
knows that the crowd can show an ugly face, but he does not regard it with contempt, and he is the only crowd 
theorist who does not look at the crowd to define the elite to which he thinks he belongs’. 
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de analytici zelf tot ver in de twintigste eeuw voornamelijk een anti-massa: de massa is een 
verschijnsel waartegen men zich afzet. 

De Engelse politicoloog John McClelland pioniert met een indrukwekkende 
geschiedenis van de (westerse) massa-ideeën.29 Een erudiet overzicht van 400 v.C. tot heden 
– de ondertitel van zijn studie luidt From Plato to Canetti –  waarin over de Middeleeuwen 
relatief weinig te melden valt. In de Renaissance wordt kennelijk niet alleen de mens, het 
individu herontdekt, maar ook de massa. Voor de laatste eeuw die in zijn studie wordt 
behandeld, de twintigste eeuw dus, kan als kritiekpunt worden aangevoerd dat The Crowd 
and the Mob,30 gezien de namen die ontbreken, voornamelijk een portrettengalerij van de 
groten in massa-land is geworden.31 Het boek werkt toe naar en sluit af met een analyserende 
samenvatting van Massa & Macht onder de betekenisvolle titel ‘The Sanity of the Crowds 
and the Madness of Power’; het beste korte, interpreterende overzicht van M&M tot nu toe 
geschreven.32 ‘Canetti’s Crowds and Power is the only masterpiece of crowd theory’ luidt de 
openingszin.33 McClelland ziet Canetti’s aanpak als een ‘derde weg’ in de naoorlogse 
praktische massa-opvattingen: niet òf indammen (onderdrukken) òf kanaliseren (manipu-
leren) van de massa, maar erkennen dat niemand immuun is voor de massa waarbij hij niet 
direct bloeddorstig hoeft te zijn. Met daarenboven de ontkenning van de noodzaak van een 
leider voor de massa én de bevestiging van de massa als laatste schuilplaats van de mens 
voor het bevel. 

Hierna volgt in vogelvlucht wat de klassieken over de massa te berde brachten en hoe 
Canetti daarmee omgaat, met name in M&M en in zijn Aantekeningen. Dan wordt duide-
lijker door welke bewuste en onbewuste invloeden zijn denken kan zijn gevormd.  

 

                                                 
29 Niet te verwarren met D.C. McClelland, die in 1953 in de economie de (nog steeds niet gefalsificeerde) 
McClelland-hypothese lanceerde welke de groei van het nationale product verklaart uit de opvoeding van 
kinderen. Worden deze namelijk prestatiebewust grootgebracht, dan is een uitgesproken winstbejag in hun 
beroep en uiteindelijk een sterke economische groei het gevolg. 
30 John McClelland, The Crowd and the Mob (Unwin Hyman, London 1989), 343 pp. Het ontbreken van namen 
als Fournial, Ortega y Gasset, Reich, Broch, McDougall, Trotter e.d. is spijtig, maar het boek houdt 
evenzogoed een grote waarde; tenslotte kan niet alles besproken worden in een beperkte omvang. De denkers 
en schrijvers die aan bod komen: Plato, Livius, Tacitus, Procopius, Machiavelli, Montesquieu, Gibbon, Carlyle, 
Michelet, Taine, Sighele, Tarde, Le Bon, Freud, Hitler, Canetti. 
Een heel andere benadering hanteerde destijds Paul Tillich. Hij formuleerde in Masse und Geist (1922) een 
geschiedfilosofische typologie waarin hij aan de hand van kunsthistorische stijlbeschrijvingen een cyclus van 
vijf stadia van de massa geeft. Dat begint met de mythische van de Middeleeuwen, die met het verval van de 
religieuze waardesystemen overgaat in de realistische van de Renaissance. Die wordt weer tot de revolutionaire 
en subjectiviteitsvijandige, dynamische massa van de Barok, die via de technische van de impressionistische 
19e eeuw tenslotte in de daarop volgende expressionistische eeuw uitgroeit tot de ‘massa van de immanente 
mystiek’. Daarmee sluit het einde weer aan bij het begin en is er nu, begin 20e eeuw, dus een ‘nieuwe mystieke 
massa aan het ontstaan’. Uit Tillich geciteerd in: Stephan Günzel, ‘De Begriff der “Masse” in Philosophie und 
Kulturtheorie’, in: Dialektik, 2004 (2), pp. 117-135 (Meiner Verlag, Hamburg), p. 119. 
31 Arthur Mitzman merkt in zijn Engelstalige bespreking ‘Massa of gepeupel’ in het Tijdschrift voor 
Geschiedenis (105, 1, 1992, pp. 74-75) onder andere op dat de (erg) lange termijn studie een historische 
benadering ontbeert waarin de context der theorieën meer zou kunnen worden geplaatst in de tijd. Daarmee 
maakt hij het boek schraler dan het is. 
32 R. Robertson suggereert in ‘Canetti as Anthropologist’, in: A. Stevens & F. Wagner (Hg.), Elias Canetti. 
Londoner Symposium, 1991, p. 132 (Duitse versie in Einladung zur Verwandlung, p. 190) geheel ten onrechte 
dat McClelland Canetti indeelt in ‘the tradition of right-wing thinking’. 
Petra Kuhnau’s 423 pp. tellende dissertatie Masse und Macht in der Geschichte uit 1996 heet ‘die erste 
Monographie zu Canettis philosophischem Hauptwerk’.  
33 Vergelijk de opmerking van die andere massatheoriekenner, Serge Moscovici: ‘Űberflüssig zu sagen, daß 
sein Werk einen einzigartigen Platz einnimmt. Und zwar eben, weil es das einzige ist, das von den Massen und 
vom Blick auf die Massen handelt.’ (Hüter der Verwandlung (1985), p. 50). 
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De massa in het Westen, van Oudheid tot Franse Revolutie     
 

Oudheid 
 

Massa en Macht kent een niet-Eurocentrische aanpak.34 In het navolgende maakt echter 
vooral het Europese gedachtegoed over de massa de dienst uit.35 Dit wordt veroorzaakt door 
het grotendeels ontbreken van een schriftelijke geschiedenis, een geschreven cultuur van 
Afrika, Australië en Oceanië, terwijl die van Noord en Zuid-Amerika betrekkelijk recent is. 
Voor Azië daarentegen zouden we te rade kunnen gaan bij de klassieke Chinese filosofen. 
Echter, het lijkt erop dat voor die mannen de massa nog minder filosofisch urgent was dan 
voor de Europese filosofen.36 Over de letterlijke ‘massa’ is bij hen weinig te vinden – 
hoogstens wat opmerkingen over ‘het volk’, dat fatsoenlijk behandeld en in toom gehouden 
moet worden. De oude koningen echter – in filosofische vormen gegoten – toonden duidelijk 
compassie met het volk, met de massa. Zij waren daar verantwoordelijk voor, ze vormden 
‘het ideaal van de klassieke Chinese filosofie: de heilige koning als redder van de 
mensheid’.37 Het Hemelse Mandaat, die verplichting. 

Wat de Chinese klassieken, de filosofen, met name de confucianisten en taoïsten, 
over de massa zeggen wordt verder besproken in hoofdstuk VI over China, waar het beter op 
zijn plaats is. Uit hun werken rijzen niet in de eerste plaats ideeën over de massa op maar 
over het al-in-een en het veranderlijke, over de almacht van de hemelse keizer en het belang 
van harmonie. Verder opvattingen over de goede verhouding met het volk en het scherpe 
oog voor het individu (in samenlevingsverband), over het accent op verplichtingen, (voor-) 
ouderlijke zorg en bestuurlijke stabiliteit; visies op de middenweg en de redelijkheid, en 
natuurlijk op het leven en de dood. Dit alles weerspiegelt een streven, een ideaal, vaak een 
idee-fixe, want tegelijk kent de millennia oude Chinese geschiedenis veel corruptie,38 

nepotisme, willekeur, massale binnenlandse opstanden, scheuringen, oorlogen, en natuur-
geweld. Zouden uiteindelijk alle Chinese teksten dezelfde bedoeling hebben als de Bijbel, 
maar dan op basis van filosofie in plaats van geloof: opdat losers zich bij hun lot neerleggen? 
En veroorzaken de filosofische teksten daarmee eenzelfde schurend ongemak, eenzelfde 
wrevel als religieuze teksten kunnen oproepen? Zoals wanneer het roemruchte ‘zalig zijn de 
armen van geest’ waarmee de Bergrede opent, wordt afgezet tegen westers licht anarchis-
tisch rationalistisch denken? 
 

                                                 
34 Eurocentrisme: het centraal stellen van de westerse/europese samenleving en het projecteren van 
westerse/europese waarden en normen op andere samenlevingen; het, al dan niet bewust, benadrukken van 
Europa, in het algemeen de westerse ideeën en theorieën, waarbij geen rekening wordt gehouden met de 
invloeden van andere culturen, wat betekent dat westerse concepten fundamenteel verschillend zouden zijn van 
die van andere culturen. 
35 In de massa-hoofdstukken van M&M komen de Chinezen minder aan bod dan in de roman Het Martyrium. 
Overigens wijst Canetti’s aparte voorwoord (hier als Bijlage in vertaling opgenomen) alleen bij de Japanse 
uitgave van MuM op zijn speciale belangstelling voor Azië. Of er een Chinese MuM-uitgave is, is moeilijk te 
achterhalen. 
In het massa-deel van M&M is uit het klassieke liederenboek Sji-King een gedicht geciteerd waarin 
nakomelingschap met een zwerm sprinkhanen wordt vergeleken en er wordt melding gemaakt van in het nauw 
gedreven Chinese koningen die zich met hun hofhouding verbranden. (M&M resp. p. 49 en 88; EC-W, III, 51 en 
91). Zie voor de Chinese items die in het macht-gedeelte van M&M zijn verwerkt en voor meer recente chinese 
massa-opvattingen hier hoofdstuk VI over China. 
36 Het is wellicht veelzeggend dat Das grosse China Lexikon (2008) alleen het begrip ‘Massenkampagnen’ kent 
en dit in 1949 laat beginnen. Zie verder het hoofdstuk over China (VI).  
37 Kr. Schipper in toelichting op Zhuangzi, p. 417. Zie verder in hfdst. VI. 
38 Met Ho-shen (1750-1799) als misschien wel absoluut hoogtepunt. (vgl. Bernier, The World in 1800, p. 308 
e.v.). 
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‘Duizendjarige rijken hebben bestaan: van Plato, van Aristoteles, van Confucius’, noteert 
Canetti in 1943.39 Plato is ook de filosoof waarmee McClellands historisch overzicht van de 
westerse massa-geschiedschrijving begint. Er was, zo stelt hij, in de Oudheid weliswaar 
aandacht voor de ‘crowd and the mob’, maar uitgewerkte theorieën daarover ontbreken, zij 
het dat Plato hiermee nog het verste komt. Plato (427-347 v.C.) was geen voorstander van de 
democratie en dus zeker niet van de massa, die naar zijn idee juist uit de democratie 
voortkwam. De praktijk was geworden dat de ‘Atheense democratie de massa institutio-
naliseerde en toestond beslissingen te nemen over zaken van leven en dood’.40 De massa zelf 
is niet het probleem voor Plato, want die is gemakkelijk te leiden, maar wie haar leidt – dat is 
cruciaal voor hem. Daarbij maakt hij zich niet zozeer druk om de demagoog die uit de massa 
zelf opstaat (zoals Cleon in zijn jeugdjaren), als wel om die welke uit de sociale bovenlaag 
voortkomt – en onderkent daarbij twee soorten massa-leiders: de gecorrumpeerde filosoof en 
de gecorrumpeerde oligarch, overigens twee verschillende wegen naar eenzelfde doel. 
Beïnvloeding was het grote probleem en ook Plato zag het tere kinderzieltje als gevaarlijk 
ontvankelijk:  

‘Nu, wat zullen opgroeiende kinderen niet worden beïnvloed door wat ze 
dagelijks om zich heen zien, door de mentaliteit en de vooroordelen van hun 
ouders en de mensen met wie ze verder in contact komen! Het massale 
enthousiasme voor bepaalde dingen en de even massale afkeer waaraan de 
gemiddelde burger zich zonder enige beheersing overgeeft, het luidruchtige 
amusement waarin de meeste mensen hun heil zoeken, het soort boeken dat 
succes heeft, de voorstellingen waar men in drommen heen gaat, – hoe moet 
het jonge mensen bij dat alles niet ‘te moede’ zijn zoals men zegt? En hoe  

Plato             zou de invloed van zo’n studie [een opleiding] daar ooit tegen kunnen 
opwegen? Het kan niet anders of die wordt door die overstelpende reeks indrukken weg-
gevaagd en met de stroom van de algemene opinie meegesleurd, zodat de jonge generatie 
tenslotte alle waarden en normen van de massa overneemt en zich op alle gebieden volledig 
conformeert’.41 

 Het dédain (want voor de factor ‘aanpassing’, waaruit elke cultuur goeddeels bestaat, 
heeft hij kennelijk geen oog) dat ruim twee millennia zou aanhouden, kunnen we terug-
vinden in zijn oordeel: ‘Ja, hevige begeerten, sterke emoties en gevoelens van genot en pijn 
vind je inderdaad bij kinderen, bij vrouwen en bij het onbeduidende soort mensen dat de 
meerderheid van de bevolking vormt’.42 Vooral in de negentiende eeuw zal die parallellie 
van de massa en de vrouw, de massa als vrouw, weer ruim van zich doen spreken. En als 
Plato poneert ‘de begeerten van de onbeduidende meerderheid worden er [i.c. in de 
maatschappij] beheerst door het inzicht en de verlangens van een minderheid van meer 
ontwikkelde mensen’, doet dat zowel denken aan de ‘creatieve minderheden’ die Arnold 
Toynbee (1889-1975) later zag als de motor van de voortgang en als oplossing voor de 
problemen van zíjn tijd, als aan de – nu onder druk staande – ‘permissive society’.  
 Verder komen Livius, Tacitus en Procopius als vertegenwoordigers van de Oudheid 
aan bod in McClellands studie. Titus Livius (59 v.C.- 17 n.C.) is niet uitgesproken anti-
massa; hij benadrukt hoe wonderbaarlijk het in feite is geweest dat uit het samenraapsel van 

                                                 
39 Wat de mens betreft (1943), p. 39 (EC-W, IV, 40).  
40 ‘Athenian democracy institutionalized the crowd and allowed it to make decisions about matters of life and 
death’; McClelland, The Crowd and the Mob, p. 37. 
41 Plato, Politeia, vertaald door Gerard Koolschijn (Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 1975), p. 
159. 
42 Plato, Politeia, p. 104. Vrouwen speelden ook als filosofen vrijwel geen rol. En werd er eens een beroemd, 
zoals de Griekse Hypatia, hoofd van de Alexandrijnse school van de neoplatonici, dan werd ze door fanatieke 
christenen gestenigd, in 415 n.C.  
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de vroege jaren zo’n enorm Romeins Rijk is kunnen ontstaan, waarbij hij met name de rol 
van de religie bij de opvoeding van de krijgsmassa niet vergeet. Hij, Livius, bespreekt de 
wachtende massa bij de heilige berg43 in 494 en de onderhandelingen die Menenius met het 
plebs voerde.44 De sociale verhoudingen en de verschillende klassen waren Livius kennelijk 
niet helemaal duidelijk en hij dacht zeker niet in termen als machtsevenwicht. Zijn betoog is 
pas vele eeuwen later door Machiavelli tot een theorie uitgewerkt. 
 Tacitus (55-120) is met zijn hang naar het ideale verleden, uiteraard, geen massa-
verdediger, maar zijn opmerkingen over de passief gemaakte massa’s (bij de spelen) zijn 
behartenswaardig en hij  schetst een soort omslag in de houding van de – voornamelijk 
stedelijke – massa’s. Onder verwijzing naar de vindplaatsen, voornamelijk zijn Annales, 
krijgen we deze opsomming van oordelen:  

‘Voor Tacitus is het volk gewoon lichtgelovig; op zijn steun kan niet worden 
vertrouwd; het is niet beter dan slaven of, in zijn geneigdheid om demagogen te 
volgen, niet beter dan barbaren; de legioenen zijn gepeupel, “het uitschot van de 
stad(staat)”, bereid te luisteren naar demagogen en opruiers, in staat verschrikkelijke 
handelingen van doelloze brutaliteit uit te voeren; een “vreselijke slachter” van muiters 
in Germania, “zonder oorzaak of uitleg”.’45      

De corruptie van de massa komt naar zijn idee van buiten: de massa kan zichzelf niet eens 
leiden op het neergaande pad, noch kan ze [b.v.] Nero snel genoeg volgen. De massa, het 
stedelijke volk, is in zijn ogen helemaal passief gemaakt en moet vooral nog in toom 
gehouden worden. Daarmee is het een volslagen andere massa geworden dan die uit de 
tijden daarvóór, toen politici terdege rekening moesten houden met de grillen en de krachten 
van de massa – aldus Tacitus.  

Procopius van Ceasarea (490-565) komt met name ter sprake in verband met de Nika 
oproeren in Byzantium; hij schreef er een verslag van, niet een verklarende analyse. In de 
vierde en vijfde eeuw deden zich specifieke massa-ontwikkelingen voor: de stedelijke 
massa’s begonnen zich te verdelen in facties en er verscheen, met name in Syrië, een nieuw 
soort plattelandsmassa. ‘De partijen en de plattelandsmassa waren massa’s met leiders en 
helden, wagenmenners en heilige mannen’.46 In de geschiedenis zijn vooral de zogenaamde 
Blauwe en Groene facties bekend geworden. Het doet wat hooligan-achtig aan: de blauwen 
hadden de pest aan de groenen en vice versa. Waarom was niet zo duidelijk, maar de kleur 
van de ander was voldoende reden om rellen te gaan schoppen. Procopius heeft het daarbij 

                                                 
43 Vgl. twee millennia later Canetti’s M&M-paragraaf ‘Befehlserwartung der Pilger auf Arafat’ (EC-W, III, 370-
371). 
44 Volgens een verhaal van duistere oorsprong wist de Romeinse consul Agrippa Lanatus Menenius in 494 v.C. 
door het vertellen van de bekende parabel van het conflict tussen de maag en de overige organen het plebs ertoe 
te bewegen van de eerste secessio naar de Mons Sacer terug te keren naar Rome. Een secessio was een massale 
uittocht van het Romeinse plebs naar buiten het stadsgebied. Zulk een uittocht stond gelijk met een politieke 
staking. De overlevering vermeldt er vijf, waarvan alleen de laatste als zeker historisch geldt. Bij de eerste 
secessio trok het volk naar de Aventijn of, volgens een andere overlevering, de Mons Sacer; zij vond haar 
oorzaak in de zware schuldenlast van de plebejers en hun onderdrukking door de patriciërs. Naast de andere 
drie onzekere secessio’s is die van 287 v.C. wel historisch: toen trok het plebs naar de Ianiculus. Zij werd 
beëindigd toen Quintus Hortensius door zijn Lex Hortensia de plebiscitis een einde maakte aan de 
standenstrijd. (Nuchelmans e.a., Woordenboek der Oudheid, II (Romen, Bussum 1979), kol. 1872; III, 1986, 
kol. 2677.)  
45 ‘For Tacitus the people are vulgarly credulous; their support cannot be relied on; they are no better than 
slaves or, in their propensity to follow demagogues, no better than savages; the legions are a mob, ‘the refuse of 
the city’, ready to listen to demagogues and incendiaries, capable of appalling acts of motiveless brutality; a 
‘dreadful slaughter’ of mutineers in Germany, ‘no cause assigned, and no explanation given’. McClelland, The 
Crowd and the Mob, p. 51.  
46 ‘The factions and the rural crowd were crowds with leaders and heroes, charioteers and holy men’. 
McClelland, The Crowd and the Mob, p. 55.  
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over de ‘ziekte van de  ziel’. Blauw en groen sloten zich om niet helemaal duidelijke redenen 
aaneen in het roemruchte Nika-oproer (Nika = Overwin!) in januari 532, ten tijde van 
Justinianus. Binnen een week werd het oproer gesmoord in een bloedbad met, naar verluidt, 
zo’n dertigduizend doden. Jan Romein (1893-1962) geeft daaraan een verstrekkende 
historische draai: ‘Dien 18den januari van het jaar 532 werd uit het bloed der slachtoffers en 
op de ruïne der volksvrijheden de absolute monarchie geboren, zooals Azië wel, maar 
Europa die nog niet gekend had. Het gebouw, dat Caesar voor oogen had gestaan, waaraan 
Augustus, Diocletianus en Constantijn hadden gebouwd, voltooide toen Justinianus’.47 
‘Geboren’ doet hier wat stellig aan voor een ontwikkeling die klaarblijkelijk al enkele 
eeuwen gaande was en het begrip ‘volksvrijheden’ lijkt wel sterk op een anachronisme. Of 
Romein moet dat begrip in een zeer beperkte betekenis hebben bedoeld, of hij was gebio-
logeerd door de ontwikkelingen in 1928 (toen hij het boek schreef) in Rusland, de mede-
erfgenaam van Byzantium, waar naar zijn idee ook nieuwe volksvrijheden werden geboren. 
De massa heeft vaak een verwarrende invloed gehad op geschiedschrijvers – of is het 
andersom? – maar dat Romein het verschijnsel als problematisch onderkende, blijkt wel uit 
zijn opmerking tegenover Henriëtte Roland Holst, dat ‘het probleem nochtans, dat van de 
worsteling der velen door het woud van de waan der weinigen naar de open plek van aller 
vrijheid, omdat dat probleem hart noch hoofd der historici bekommerde’.48 Wie er zich wel 
om bekommerde deed dat meestal in afkeurende zin.  

De Duitse historicus Carl Weber komt in zijn naar Juvenalis’ ‘Panem et circenses’ 
verwijzende studie Brot und Spiele tot de conclusie dat de gangbare opvattingen over de 
Romeinse massa’s tamelijk overtrokken zijn. Hij ontkent niet dat er een kern van juistheid in 
zit, maar zowel kwalitatief als kwantitatief dingt hij aan het slot van zijn boek onder de 
suggestieve hoofdstuktitel ‘Rechtlos in Schlaraffenland’ nogal wat af op de vigerende 
cliché’s.   

‘De Romeinse doorsneeburger: een klaploper die geen werk verricht, in zijn levens-
onderhoud voorziet door de gratis graanuitdelingen en de van tijd tot tijd uitgestrooide 
geldelijke geschenken van de keizer, en die zich de lange uren van zijn dagelijkse 
lediggang verzoet door bezoeken aan de arena, het circus, het theater of de thermen; 
een werkschuwe, naar sensatie en amusement hunkerende, karakterloze mens die zich 
zijn politieke rechten heeft laten afkopen, die zijn trots als staatsburger heeft opge-
offerd voor een zorgeloos luxe leventje; kortom, een rechteloze in luilekkerland: dat is 
gewoon de klassieke clichévoorstelling die hoort bij de slogan “Brood en Spelen”.’49     

De Latijnse satiricus Decimus Juvenalis (±60-±137) schetste destijds dit beeld en retoricus, 
criticus en advocaat Marcus Fronto (±100-±166) benadrukte hoeveel belang de keizer had bij 
de gunst van het volk. In de moderne tijd ventileerde Friedländer (1824-1909) een dergelijk 

                                                 
47 Jan Romein, Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk 
(Thieme, Zutphen 1928), p. 24. 
48 Zo sprak hij als erepromotor van Henriëtte Roland Holst, in: Jan Romein, Carillon der tijden. Studies en 
toespraken op cultuurhistorisch terrein (Querido, Amsterdam 1953), p. 317. 
49 ‘Der römische Durchschnittsbürger: ein Schmarotzer, der keiner Arbeit nachgeht, seinen Lebensunterhalt 
von den kostenlosen Getreideverteilungen und den von Zeit zu Zeit “ausgeschüttelten” Geldgeschenken der 
Kaiser bestreitet und der sich in die langen Stunden seines alltäglichen Müßiggangs durch Besuche in der 
Arena, im Circus, im Theater oder in den Thermen versüßt; ein arbeitsscheuer, nach Sensationen und 
Unterhaltung gierender, charakterlose Geselle, der sich seine politischen Rechte hat abkaufen lassen, der seinen 
Stolz als Staatsbürger einem sorgenfreien Wohlleben geopfert hat; kurz, ein Entrechteter im Schlaraffenland: 
das ist die geradezu klassische Klischeevorstellung hinsichtlich des Schlagworts “Brot und Spiele”.’ Carl W. 
Weber, Brot und Spiele. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom (Pawlak, Herrsching 1989), p. 273 
(mijn vertaling). De auteur = Karl-Wilhelm Weeber (*1950). 
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(voor)oordeel.50 Daarbij zijn echter tenminste vijf vraagtekens te zetten.51 Het is ten eerste 
niet zo dat het ‘systeem’ pas in de Keizertijd is gaan functioneren: het had zijn wortels al in 
de Republiek, dus in de eeuwen v.C. Verder was er nauwelijks iemand uit de kringen van 
door ‘het systeem’ begunstigden (plebs frumentaria) die de grote lijnen van de  politiek 
wilde meebepalen. En zodra de zekerheden van het eigen bestaan in het geding kwamen, 
lieten de meeste mensen zich niet door geschenken van de werkelijkheid afleiden: dan liet de 
‘zwijgende meerderheid’ zich horen. Een derde relativering betreft het leger van 200.000 
leeglopers dat Rome’s Keizertijd tot een vrijetijdssamenleving zou hebben gemaakt. Dat 
klaplopersleger heeft nooit bestaan; de beschikbare cijfers over de bevolking zijn daarvoor te 
onduidelijk. Een vierde relativering betreft het aantal feestdagen dat in de Keizertijd steeds 
zou zijn gestegen, vooral om dat leger klaplopers bezig te kunnen houden. In 354 was het 
aantal feestdagen op de Romeinse kalender tot 176 opgelopen. Het werk lag in Rome, 
statistisch gezien, echter zeker niet om de dag stil. Want voor het leeuwendeel, 102 dagen, 
betrof het theateropvoeringen waarbij alleen al door plaatsgebrek slechts een klein 
percentage van de bevolking aanwezig kon zijn. Vijfde en laatste overweging: aan 
gladiatorengevechten, wagenrennen en theateropvoeringen zaten bedenkelijke kanten. Maar 
om hieruit te concluderen, zoals Friedländer deed, dat de Spelen demoraliserend op de 
Romeinse bevolking hebben gewerkt, is met het oog op de verscheidenheid der ludi niet 
juist.  

En ten slotte de positieve kanten van het systeem: de vele kunst-
zinnige prestaties; de deelname van grote delen van de bevolking 
aan culturele manifestaties; een uitgesproken badcultuur die het 
alle burgers mogelijk maakte van de veelvoudige aanbiedingen 
van de communicatie-centra, de thermen, te genieten. Dit alles was 
niet tot de hoofdstad Rome beperkt, maar heeft de ‘wereldwijde’ 
beschaving binnen de grenzen van het Imperium Romanum  

Colosseum      beïnvloed. Deze kanttekeningen bij de Romeinse massa’s tonen 
aan dat de vooroordelen over de massa zo oud zijn, inderdaad: als 
de weg naar Rome.  

 
Middeleeuwen  
 

In de Middeleeuwen zijn eerder massa-verschijnselen dan massa-auteurs aan te wijzen, zo 
ook in deze paragraaf. In die eeuwen heerste, samen met de sterke arm, een dogmatisch 
gefixeerde religie met officiële leerstellingen. Maar tegelijk kwam de verscheidenheid aan 
opvattingen in het christendom overeen met de sociale geledingen van de middeleeuwse 
samenleving. En wel in een zodanige vorm dat bepaalde sociale en regionale groeperingen 
zich in specifieke duidingen van het christendom terugvonden, in andere weer niet. De 
filosofie kreeg de kans zich rijk te ontwikkelen omdat door haar het officieel geldende 
uniforme credo aan de feitelijke veelvoudigheid werd aangepast. Het filosofisch denken had 
anderzijds een aandeel in die veelvoudigheid van religieuze vormen: het kon bijvoorbeeld de 
christelijke eindtijdverwachting intensiveren of door een andere uitleg elimineren.52 Bij 
Boëthius (480-524) was het volk de onredelijke massa, zoals in de antieke filosofie. Het 
eenvoudige volk van de christelijke oergemeente bestond in zijn denken niet meer – het had 

                                                 
50 Juvenalis in zijn Satiren. Ludwig Friedländer in zijn driedelige (1862-71; 10e dr. 1921-23) Darstellungen aus 
der Sittengeschichte Roms. In de MuM-bibliografie is die editie opgenomen. Van Friedländers kritische, 
bevooroordeelde kijk is in M&M weinig expliciet terug te vinden.  
51 Het navolgende is samengevat uit Weber, Brot und Spiele, pp. 273-279. 
52 Kurt Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter (Philipp Reclam jun., Stuttgart 2000 [1986]), p. 141-
142. 
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ook in de realiteit opgehouden te bestaan. De ervaring van zijn hoge politieke ambt is in 
zoverre tot zijn geschriften doorgedrongen dat hij de drijfveren van de macht heeft leren 
verachten.53 Augustinus (354-530), de bisschop van Hippo, hebben de massa’s overmatig 
geïmponeerd; hij zag de grote verbreiding van het christendom als een bewijs van zijn 
waarheid. En al hield hij het overgrote deel van de mensen voor verdoemd, hij wilde toch op 
de massa’s inwerken; ze waren in ieder geval belangrijk voor hem.54  
 Vervolgen we in hinkstapsprongen de chronologie na het Nika-oproer van 532 in 
Byzantium, dan zijn het de massale Volksverhuizingen die opvallen in de ‘Dark Ages’, die 
slecht gedocumenteerde periode tussen de val van het Romeinse en de vestiging van het 
Karolingische Rijk. Het was een periode waarin, nadat Atilla zich in de vierde eeuw met zijn 
Hunnen in beweging had gezet, elke verhuizing een kettingreactie teweeg bracht en Europa 
dus voortdurend in onrust was. Het was ook een verpauperde en vooral een hardhandige 
periode: het zwaard, de honger, de pest en de wilde dieren speelden een hoofdrol, en natuur-
lijk de mens. Zo tekende de kroniekschrijver Fredegarius in de zevende eeuw deze zuiver 
Canettiaanse MuM-vermaning op uit de mond van een moeder (!) van een barbarenkoning: 
‘Als je een heldendaad wilt verrichten en naam wilt maken, vernietig dan alles wat de 
anderen hebben opgebouwd en slacht elk volk af dat je hebt overwonnen. Je kunt immers de 
bouwwerken van je voorgangers niet overtreffen en een mooiere heldendaad om je aanzien 
te vergroten is er niet’.55 
 Vergeleken met de huidige vakantiezwermen en verkeersindigesties waren de 
Volksverhuizingen kwantitatief slechts kinderspel, met dien verstande dat de volken zich 
veelal blijvend ergens vestigden en hun trektochten met een veel groter spoor van directe 
vernieling gepaard gingen. Aantallen zijn uiteraard niet precies bekend, maar ‘geen enkel 
volk, zelfs niet de Visigoten of de Franken, zal meer dan honderdduizend man geteld 
hebben. Men heeft het aantal van alle barbaren tezamen die zich vestigden in het West-
romeinse Rijk op slechts vijf procent van de totale bevolking geschat. Dit getal zal niet ver 
bezijden de waarheid zijn’.56  
 De slachtpartijen (in naam) van Karel de Grote en van heersers voor en na hem, al dan 
niet ‘groot’ genoemd, zijn natuurlijk ook massale verschijnselen, massavoorstellingen 
geweest, waarbij de massa meestal slachtoffer was, in mindere mate dader. Verraad was 
dikwijls in het spel, waarbij met weinig daders veel slachtoffers gemaakt konden worden.  

Er is nog een ander typisch middeleeuws massaverschijnsel:57 de zeven Kruistochten 
tussen 1096 en 1270.58 De eerste begon na de oproep van paus Urbanus II in Clermont-

                                                 
53 Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter, p. 80, 84. In zijn Philosophiae Consolationis /Trost der 
Philosophie, geschreven in afwachting van zijn executie door Theodorik de Grote, schrijft Boëthius in het 
vierde gedicht van het eerste boek: ‘Warum fürchten so sehr die Armen wilde,/ ohne Macht aber wütende 
Tyrannen?/ Hoffe nichts und ertöt’ die Furcht vor jedem:/ du entwaffnest den Zorn des Unbeherrschten!’. En 
verderop (2e boek, 5e gedicht) is een hunkering naar de oertijd te vinden die we straks ook tegenkomen bij de 
Chinezen en bij Nietzsche: ‘Zu selig die Menschheit der Vorzeit,/ mit verläßlichem Acker zufrieden,/ nicht 
verderbt durch träge Verschwendung,/ die späten Hunger gewohnt war,/ mit bereiter Eichel zu stillen!’ 
(Űbersetzt und herausgegeben von Karl Büchner, mit einer Einführung von Friedrich Klingner. Philipp Reclam 
jun., Stuttgart 2010 [1971]), p. 47 en 73-74.  
54 Flasch, Das philosophische Denken im Mittelalter, p. 84-85.  
55 Jacq. Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa (Wereldbibliotheek, Amsterdam 3e dr. 1987; La 
civilisation de l’Occident médiéval, Paris 1984; vert. R. Fagel & L. Knippenberg), p. 30 en 31. 
56 Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa, p. 45. 
57 Over de massa in de middeleeuwen is ook e.e.a. te vinden in: Wilhelm Bitter (Hg.), Massenwahn in 
Geschichte und Gegenwart (Klett, Stuttgart 1965). Dit zijn de voordrachten die werden gehouden op een 
Stuttgarter congres ‘Arzt und Seelsorger’ en behandelen onder meer middeleeuwse sekten, de Kinderkruistocht, 
de Duitse Boerenoorlog, het koninkrijk Zion in Münster en de heksenprocessen. 



48  

Ferrand (‘Deus lo volt’), de laatste eindigde met de val van het nog resterende bruggenhoofd 
Akko. De Kruistochten hebben in de tweehonderd jaar van hun bestaan naar schatting zo’n 
twee miljoen mensenlevens gekost: ongeveer zeven procent van de getaxeerde Europese 
bevolking van achtentwintig miljoen zielen.59 ‘De Kruistochten leiden tot vorming van 
massa’s van een grootte zoals geen enkel kerkgebouw van de toenmalige wereld had kunnen 
bevatten’.60 Het waren massa’s die bevelen in de vorm van een oproep opvolgden. Bevelen 
van koningen, van pausen en bisschoppen, van handelaren, van kinderen en van God. Het 
barbaarse gedrag van die vrome massa’s werd berucht, zowel fysiek als moreel. De westerse 
massa was hier meer dader dan slachtoffer. Historici beoordelen het saldo van de Kruis-
tochten inmiddels, in tegenstelling tot vroeger, negatief; de abrikoos zou eigenlijk het enige 
zijn dat deze satanische pelgrimages hebben opgebracht. Alsof het Westen zonder de Kruis-
tochten van deze vrucht verstoken zou zijn gebleven.61 De rol van kloosters en orden, massa-
kristallen in Canetti’s concept, verandert in tijden van gevaar, als de kerk de rol van de 
massa bewust wijzigt: 

‘Niet altijd kan de Kerk zich haar voorname terughoudendheid, haar aversie tegen de 
open massa en het verbod dat ze op de vorming ervan gelegd heeft veroorloven. Er zijn 
tijden waarin vijanden van buiten haar bedreigen of waarin de afvalligheid zo snel om 
zich heen grijpt dat ze alleen nog maar met de middelen van de kwaal zelf te bestrijden 
is. In zulke tijden ziet de Kerk zich genoodzaakt tegenover de vijandelijke massa’s 
haar eigen massa’s te stellen. De monniken worden dan tot agitators, die predikend 
door het land trekken en de mensen opwekken tot een activiteit die men anders liever 
vermijdt. Het omvangrijkste voorbeeld van zo’n bewuste massavorming door de Kerk 
zijn de kruistochten’.62   

Anders dan in de eerste eeuwen van haar bestaan had de Kerk in de Middeleeuwen een 
sterke, zelfs een overheersende positie veroverd. Zijn volksverhuizingen en kruistochten nog 
als een soort naar buiten tredende massa’s te beschouwen, dan zijn heksenprocessen en 
millenniaristen naar binnen gekeerde massa’s, zich bewegend in de lokale of regionale 
samenleving. Norman Cohns klassieker63 over massa’s in de Middeleeuwen – het prijkt op 
de M&M-bibliografie – waaraan wat minder historische ruchtbaarheid is gegeven dan aan 
volksverhuizingen of kruistochten behandelt onder meer messianistische, flagellanten-64 en 

                                                                                                                                                     
58 In 1096-99; 1147-49; 1189-92; 1202-04; 1207-21/ 1228-29; 1248-54; en 1270. Gezien het vaak chaotische 
verloop zijn er meerdere manieren van tellen mogelijk, waarbij men op een ander aantal Kruistochten kan 
uitkomen. 
59 J. Lehmann, De Kruisvaarders. Avonturiers in naam van God (Stok, Baarn 1976; Die Kreuzfahrer, München 
1976, vert. Joh. van Nieuwenhuizen), p. 283. 
60 M&M, p. 21; EC-W, III, 21. De tekst doet sterk denken aan Burckhardts opmerkingen (vgl. nt. 64) op p. 318 
over de boetepreken: ‘Hoe hoger echter de nood werd, des te eerder ging de prediker rechtstreeks op het 
voornaamste doel af. Hij begon misschien in een van die geweldig grote kloosterkerken of in de dom, maar 
weldra was de grootste piazza te klein voor het van alle kanten toestromende volk’. Die Kultur der Renaissance 
in Italien staat in de M&M-bibliografie.  
61 Vergelijk Canetti’s aantekening uit 1957 (Mens, p. 214; EC-W, IV, 221): ‘Er bestaat geen enkele historicus die 
Caesar niet tenminste één ding hoog aanrekent: dat de Fransen tegenwoordig Frans spreken. Alsof ze stom 
zouden zijn, wanneer Caesar destijds niet een miljoen van hen had omgebracht!’. 
62 M&M, p. 179; EC-W, III, 186. 
63 McClelland noemt het met lof (p. 81, nt. 3: ‘anyone remotely interested in the crowd in the middle ages 
cannot do without reading the whole of Cohn carefully’): Norman Cohn, The Pursuit of the Millennium. 
Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages (Pimlico/Random House, London 
2004 [1993; 1970; 1957]). 
64 Jacob Burckhardt zegt in De cultuur der Renaissance in Italië (Spectrum, Houten 2010 [1960]; 1860, vert. T. 
Jelgersma), p. 331 dat de eerste enorme scharen flagellanten in Perugia optraden (later een centrum van 
boetepredikers), en ook dat ‘Het niet ondenkbaar is dat de jubilea ten dele werden ingesteld om die 
verontrustende zwerflust van religieus opgezweepte massa’s zo veel mogelijk te reguleren en onschadelijk te 
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millenniaristenmassa’s, de laatsten vooral met hun geloof in het duizendjarig vredesrijk. Zij 
speelden van de elfde tot de zestiende eeuw een rol, en dan met name in de steden, waar de 
verschillen tussen arm en rijk, tussen avaritia en luxuria het duidelijkst zichtbaar waren. 
Doordat het feodale systeem de mensen aan zoveel regels en restricties bond (allemaal 
‘Gullivertjes’ in McClellands woorden) kon alleen óf het geheel óf niets veranderd worden; 
enkele aanpassingen, dat werkte niet. Gevolg was dat wie de samenleving en de kerk wilde 
veranderen wel radicaal en daarmee revolutionair moest zijn. Dus waren de millenniaristen 
dat – in de ogen van de bestaande orde. Het waren de eerste ‘hemelse hooligans’. Nauw-
keurig cijferwerk is er van deze sociale verschijnselen uiteraard niet, maar gezien het feit dat 
hele steden erdoor ontwricht konden raken is de massaliteit ervan evident. En dat bijvoor-
beeld de kooplieden af wilden van wetgeving die oorspronkelijk was bedoeld voor een 
bevolking van afhankelijke boeren, tekent de belangenvermenging die in opstandige situaties 
kon ontstaan. 
 

Samengevat verandert het soort massa dus sterk in de loop der tijden. Bij de Grieken was de 
massa een factor die zelf de Polis mee bestuurde en waarmee de locale machthebbers dan 
ook terdege rekening moesten houden; religie en sociale controle bepaalden de sfeer zowel 
als de rust en hadden zo een sterk samenbindende functie. Als er later bij de Romeinen een 
echt Rijk ontstaat, kan de economie van het Empire het zich veroorloven om mensen vrij te 
stellen van arbeid, zodat zij hun tijd voor het besturen kunnen aanwenden. Dat gaf andere 
verhoudingen: meer afstand. En tegelijk was er de sterke centraliserende tendens van het 
Romeinse Rijk, wat kon betekenen: minder afstand. Massa-controle kreeg nu voor de 
bestuursfunctionarissen en beroepsmilitairen een andere betekenis. Het werd een onderdeel 
van hun functie, het was niet meer – als bij de Grieken – een bijna vanzelfsprekende hoofd-
taak van hun bestuurlijke beslommeringen.65  
 Er zijn wel enkele verklaringen te vinden, waarom de massa later, in de Middel-
eeuwen, een minder geprononceerd verschijnsel was, of althans zo op ons over lijkt te 
komen: - het was niet zo, dat er geen massa’s zouden zijn, maar eerder dat er weinig 
theoretische paniek over bestond;66 - de Romeinse centraliseringtendensen waren verdwenen 
en de steden, massacentra, raakten in verval; - het gros van de bevolking bestond uit boeren, 
die vaak geïsoleerd leefden en nauwelijks een vuist konden maken in de feodale 
verhoudingen; - de massa, áls deze optrad, werd meer als een vanzelfsprekendheid 
beschouwd in deze tijd want, zoals Huizinga Herfsttij der Middeleeuwen opende, ‘toen de 
wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel scherper uiterlijke vormen 
dan nu’; -bovendien was het vooral op lange termijn (een soort cultureel-sociale massa dus, 
in tegenstelling tot de politieke massa die betrokken kon zijn bij opstanden) de RK kerk die 
de massa wist te kanaliseren en te temperen. Wat onverlet laat dat ‘de universele Kerk, niet 
de koningen, de werkelijke vijand van de massa was in de middeleeuwen’,67 omdat zij een 
soort premie op armoede had gezet, of tenminste armoede als een verdienste afschilderde. En 
armen waren er juist in de Middeleeuwen in alle soorten en maten. 
 

 
 

                                                                                                                                                     
maken. Ook de intussen opnieuw beroemd geworden bedevaartsoorden in Italië leidden die opwinding ten dele 
in hun richting af’. Een bevestiging van Canetti’s thesen.  
65 McClelland, The Crowd and the Mob, p. 60-61. 
66 McClelland, The Crowd and the Mob, p. 62. 
67 ‘The universal Church, not the kings, was the crowd’s real enemy in the middle ages because Christianity’s 
origins as a religion of fishermen made the church vulnerable to the claims of poverty and especially vulnerable 
to the claims of voluntary poverty’. McClelland, The Crowd and the Mob, p. 66. 
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Nieuwe Tijd 
 

Ook de heksenvervolgingen, vanaf de tweede helft van de vijftiende tot het einde van de 
zeventiende eeuw, dus meer een Renaissance- dan een Middeleeuwenverschijnsel, werden 
gekenmerkt door facetten van massagedrag. De theoretische basis was de Heksenhamer, 
Malleus Maleficarum uit 1486, gebaseerd op de bul tegen hekserij van paus Innocentius 
VIII.68 Religieuze, juridische en vooral sociale achtergronden, vooroordelen en angsten 
vormden de praktische basis. Verhoogde collectieve angst en onzekerheid onder de 
elitegroeperingen zou volgens sommige historici die eeuwen tekenen. Een echt sluitende 
verklaring is er nauwelijks voor de vervolgingen. Rond de tijd dat de heksenvervolgingen 
afliepen vond de wetenschappelijke revolutie plaats die tot het mechanisch wereldbeeld 
leidde, overigens zonder dat het een een gevolg was van het ander. ‘De wetenschappelijke 
revolutie enerzijds en de omslag van geloof in magie naar de ontmaskering van tovenaars als 
bedriegers anderzijds waren beide een uiting van een fase in het proces van onttovering van 
het wereldbeeld. Pas na 1700 zouden de nieuwe opvattingen ideologisch worden 
gefundeerd’. En dachten historici rond 1900 nog aan een miljoen heksen die op de 
brandstapel waren omgekomen, later werden het er enkele honderdduizenden en nu denkt 
men in de richting van twintigduizend in Europa.69 Lang niet iedere vermeende heks werd 
veroordeeld dus waren er veel meer dan het genoemde aantal bij betrokken, plus de 
magistratuur, de kerkelijke rechtbank en natuurlijk de lokale gemeenschappen. Het waren 
massale processen in onzekere samenlevingen.   
 Voor de massa-opvattingen van na de Middeleeuwen komt als vanzelf Niccolo 
Machiavelli (1469-1527) in zicht – in de Renaissance, wedergeboorte niet alleen van het 
individu maar kennelijk ook van de massa. Hij komt als eerste in de geschiedenis in 
aanmerking voor het etiket ‘theoretische kampioen van de massa’, zoals viereneenhalve 
eeuw later aan Canetti het predikaat ‘Nietzsche van de massa’ kan worden gegeven.  

Zo ver gaat Machiavelli natuurlijk nog niet, maar bij hem daagt wel als eerste 
het inzicht van een noodzakelijk dialectisch evenwicht van de massa 
tegenover de macht. Het is met name in het negende hoofdstuk, ‘De vorst, die 
door het volk wordt gekozen’ van zijn Il Principe dat hij ingaat op het 
evenwicht tussen massa en macht, tussen volk en vorst:70 
‘Hij, die met de hulp der groten vorst wordt, kan zich moeilijker handhaven 
dan hij, die door het volk tot vorst werd gekozen. In het eerste geval toch 
vindt hij zich omgeven door velen, die zich aan hem gelijk dunken en die hij  

Niccolo Machiavelli   noch bevelen  noch naar zijn wil gebruiken kan. Hij echter, die vorst wordt 
door de volksgunst, bevindt zich alleen op de troon, en heeft niemand, of althans zeer 
weinigen, die niet bereid zijn hem te gehoorzamen. Daarbij komt dat de vorst de groten 
moeilijk en zonder anderen te krenken tevreden kan stellen, maar wel het volk. Dit toch heeft 

                                                 
68 Inquisiteurs Sprenger en Krämer ‘bewogen paus Innocentius VIII ertoe in 1484 een bul tegen hekserij te 
vervaardigen. In hun twee jaar later gepubliceerde werk Malleus Maleficarum (heksenhamer) namen ze de tekst 
van de bul op.’ (Spierenburg, zie vlgd. nt., p. 117). http://nl.wikipedia.org/wiki/Heks_(persoon) zegt echter: 
‘Om het gezag van de publicatie te vergroten hadden Krämer en Sprenger een bul van paus Innocentius VIII uit 
1484 als voorwoord toegevoegd. Feitelijk was er sprake van oplichterij. Niets wijst erop dat deze paus meer 
dan zijn voorgangers geïnteresseerd was in magie en hekserij.’ 
69 Zie met name het hoofdstuk ‘Heksenvervolgingen’ van Pieter Spierenburg, De verbroken betovering. 
Mentaliteitsgeschiedenis van preïndustrieel Europa (Verloren, Hilversum 1988), pp. 105-143; historische 
gegevens en citaat op p. 310, aantallen op p. 119. In 2005 verscheen de eerste Nederlandse vertaling van De 
heksenhamer, van Ivo Gay, bij uitgeverij Voltaire, waarin een aantal van zestigduizend wordt genoemd in de 
toelichting.   
70 Geschreven in 1513 met als titel De principatibus, postuum gepubliceerd in 1532. Ned. vert: De vorst of De 
heerser. 
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bescheidener en billijker eisen dan de groten; het wil ook niet onderdrukken, alleen maar niet 
onderdrukt worden. Daartegenover zal een vorst zich tegen een hem vijandig volk nooit 
kunnen wapenen omdat het te groot in aantal is; de groten kan hij echter desgewenst door 
een daad van geweld in zijn macht krijgen omdat er maar betrekkelijk weinig van zijn’.71 Het 
is dus zaak dat zo’n vorst zijn volk, de massa, te vriend houdt, ook al omdat hij zich anders 
in tijden van tegenspoed niet kan redden. 
 In Machiavelli’s uitvoerige commentaar op Livius, het omvangrijker en vrijmoediger 
Discorsi,72 142 paragrafen verdeeld over drie boeken, komt de rol van het volk, de massa, 
regelmatig ter sprake. In het eerste boek zijn paragraaf-titels te vinden die doen denken aan 
latere oordelen van bijvoorbeeld Friedrich Engels, zoals: ‘In de massa is het volk moedig, als 
enkeling zwak’ (I, 57)73 en ‘Het volk is meer en duurzamer dan een alleenheerser’ (I, 58). 
Of, wat verderop in het derde boek, typisch Canettiaanse titels als ‘Geen machthebber is zijn 
heerschappij zeker, zolang diegenen in leven zijn die ze ontnomen is’ (III, 4), ‘Men moet op 
het doen en laten van de burgers letten want soms verbergt zich onder een onschuldige 
handeling het begin van een tirannie’ (III, 28) en ‘Aan de zonden der volkeren zijn hun 
leiders schuldig’ (III, 29).74  
 Als Machiavelli bijvoorbeeld in III, 19 van de Discorsi aan de orde stelt:75 ‘Of het voor 
de leiding van de massa noodzakelijker is genegenheid dan angst voor straf op te roepen’, 
maakt hij eerst duidelijk dat het harde optreden van Appius Claudius (4e eeuw v.C.) tegen 
zijn troepen contraproductief uitwerkte, waardoor zijn mensen zo slecht gehoorzaamden dat 
hij bijna verslagen moest vluchten. De consul Quinctius (2e v.C.) daarentegen was als 
veldheer welwillend en vriendelijk en had dus gehoorzame soldaten en sleepte de over-
winning in de wacht. Daarom lijkt het beter de massa (in tegenstelling tot Canetti’s maar 
overeenkomstig Freuds opvattingen is het leger hier massa) met vriendelijkheid dan met 
trots, met mildheid dan met hardheid te leiden. Dat botst dan weer met Tacitus, die het 
tegendeel beweert: om de massa te regeren, zijn er eerder straffen dan voorkomendheid 
nodig. Machiavelli zoekt dan een middenweg en stelt dat onderscheid moet worden gemaakt 
tussen een massa mensen op gelijk niveau en een massa ondergeschikten. In het eerste geval 
kan men zeker niet uitsluitend met straffen en gestrengheid heersen; de plebejers hadden in 
Rome een even groot aandeel aan het bestuur als de adel, en konden dus onmogelijk zo 

                                                 
71 J.F. Otten, Machiavelli, sleutel van onze tijd, gevolgd door de volledige vertaling van “De Vorst” (De Bussy, 
Amsterdam, 4e dr. 1970 [1963]), p. 119. (In 2011 verscheen de biografie van Jo Otten (1901-1940), geschreven 
door Rob Groenewegen: Te leven op duizend plaatsen). 
72 Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (‘Verhandeling over het eerste decennium van Titus Livius’, 
geschreven in 1513-1522, postuum gepubliceerd in 1531). Hier gebruikte uitgave: Niccolo Machiavelli, 
Discorsi. Gedanken über Politik und Staatsführung (Kröner, Stuttgart 2. verb. Aufl. 1977; vert., inl. en toel. 
Rudolf Zorn). 
73 Duidelijk geen Platonisch, maar een Aristotelisch uitgangspunt, want Aristoteles meent dat het beter is dat de 
massa de uitslag van staatszaken bepaalt dan dat een minderheid van voornaamsten dat beslist. Hij redeneert 
daarbij dat weliswaar elk individu dan wat minder mag zijn, maar dat het geheel een beter resultaat oplevert. 
Dit adstrueert hij met de metafoor van een maaltijd, die veel beter uitvalt als velen ertoe hebben bijgedragen 
dan wanneer een enkeling ervoor heeft gezorgd. Aristoteles, Hauptwerke (KTA 129, Kröner, Stuttgart 1977 
[1934]; keuze, vert. en inl. Wilhelm Nestle), ‘Aus der ältesten Politik’, 8; p. 89.  
Als politiek-moreel uitgangspunt is dit oordeel begrijpelijk, maar o.a. bij Le Bon (uiteindelijk een ‘Platonist’) is 
te vinden dat een massa als optelsom van individuen geen beter resultaat geeft dan dat van de gemiddelde 
enkeling; eerder nog het tegendeel. 
74  ‘In die Masse ist das Volk mutig, im einzelnen schwach’ en ‘Das Volk ist weiter und beständiger als ein 
Alleinherrscher’. ‘Kein Machthaber ist seiner Herrschaft sicher, solange die am Leben sind, denen sie 
genommen wurde’, ‘Man muß auf das Tun und Treiben der Bürger achtgeben, denn oft verbirgt sich unter 
einer harmlosen Handlung der Anfang einer Tyrannei’ en ‘An den Sünden der Völker sind deren Führer 
schuld’. 
75 ‘Ob es zur Leitung der Masse nötiger ist, Ergebenheit als Furcht vor Strafe zu erwecken’. (p. 341). 
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behandeld worden. Ook hadden Romeinse veldheren die goed voor hun troepen waren, 
meestal meer succes dan de hard-liners. In het tweede geval, wanneer het uitsluitend 
ondergeschikten betreft, moet meer met straf dan met vriendelijkheid worden geregeerd, om 
ze niet te brutaal te maken zodat ze door te grote welwillendheid naar believen met je 
omspringen. 
 De laatste zin geeft al aan dat Machiavelli kennelijk vanuit het perspectief van de 
machthebber redeneert. En dat hij het leger aanziet voor een massa op gelijk niveau met de 
bevelhebber, lijkt wel een heel vreemde denkkronkel. Maar het is allang mooi dat hij nuance 
wil aanbrengen, en het wel zeer belangrijke inzicht dat tussen de regels door naar voren 
komt, geldt tot op de dag van vandaag (vgl. Vietnam, Afghanistan, Tsjetsjenië), namelijk dat 
wanneer een leger niet goed gemotiveerd is en de tegenpartij – wie dit ook is – juist heel 
sterk overtuigd is, het nooit een overwinning kan behalen. Oorlog voeren is per slot voor een 
groot deel een psychologische kwestie. 
  

Eigenlijk net zo merkwaardig als het ontbreken van Hobbes in de literatuurlijst van MuM is 
de omissie van Etienne de la Boétie (1530-1563). In zijn rond 1553 geschreven en pas twee 
decennia later door zijn vriend Michel de Montaigne (1533-1592) anoniem gepubliceerde 
Discours de la servitude volontaire ventileert hij namelijk een opvatting van geweldloos 
anarchisme76 – de titel zegt het al – die we Canettiaans mogen noemen; het essay gaat dan 
ook over massa en over macht.  
 Ook De la Boétie put, als Machiavelli, voornamelijk uit de Oudheid, en over zijn 
eigen land, Frankrijk, is hij zo verstandig om te melden dat het steeds gezegend was: ‘want 
wij noch onze voorouders hadden ooit reden onze trouw te weigeren, omdat wij toch steeds 
koningen hadden die tijdens vrede zo goed en in oorlog zo dapper waren’.77 Dat was niet 
eens ironisch bedoeld, dus hij gaat niet zo ver als Canetti, die elke machthebber wantrouwt. 
De la Boétie opent zijn betoog met een vraag waarin het antwoord al besloten ligt – de 
mensen doen het zichzelf aan: ‘Dit keer zou ik alleen willen verklaren hoe het kan gebeuren 
dat zoveel mensen, zoveel dorpen, steden en volken soms een enkele tiran dulden, die niet 
meer macht heeft dan zij hem verlenen, die hen slechts in zoverre kan schaden als zij bereid 
zijn dat te dulden, die hen geen kwaad zou kunnen doen als zij dit niet liever ondergingen 
dan zich tegen hem teweer te stellen’.78 Dat ‘verklaren’ is echter betrekkelijk omdat hij 
feitelijk niet veel bewijst maar vooral constateert en argumenteert, een werkwijze die later 
ook Le Bon niet vreemd is, maar die gaat dieper op de materie in. Boéties centrale these is, 
dat de mensen niet genoeg aan hun vrijheid hangen en zich uiteindelijk alle ellende zelf op 
de hals halen, dankzij de machtspiramide: ‘Men zal het niet direct willen geloven, maar het 
is waar: het zijn altijd vier of vijf mensen die de tiran steunen, vier of vijf houden voor hem 
het hele land in knechtschap’.79 Dat systeem werkt in een piramidale structuur verder door, 

                                                 
76 In 1980 verscheen De vrijwillige slavernij in een vertaling van Ewald Vanvugt (In de Knipscheer, Haarlem) 
en in 1999 van Dick Gevers & Bart Schellekens (Iris, Amsterdam). De Oeuvres complêtes van De la Boétie 
verscheen in 1967 [1892] onder redactie van Paul Bonnefon. 
77 ‘denn weder wir noch unsere Vorfahren hatten jemals Grund, unsere Glauben zu verweigern, da wir ja immer 
Könige hatten, die im Frieden so gut und im Kriege so tapfer waren’. Etienne de la Boétie, Von der freiwilligen 
Knechtschaft / Discours de la servitude volontaire (Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 1992; vert. en 
nawoord van Horst Günther), p. 79. 
78 ‘Diesmal möchte ich nur erklären, wie es geschehen kann, daß so viele Menschen, so viele Dörfer, Städte, 
und Völker manchesmal einen einzigen Tyrannen erdulden, der nicht mehr Macht hat, als sie ihm verleihen, der 
ihnen nur so weit zu schaden vermag, als sie es zu dulden bereit sind, der ihnen nichts Übles zufügen könnte, 
wenn sie es nicht lieber erlitten, als sich ihm zu widersetzen’. De la Boétie, Von der freiwilligen Knechtschaft, 
p. 35. 
79 ‘Man wird es nicht gleich glauben wollen, aber es ist wahr: vier oder fünf Leute sind es immer, die den 
Tyrannen stützen, vier oder fünf halten für ihn das ganze Land in Knechtschaft’. (Id., p. 81). 
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tot in de haarvaten van de samenleving. En passant verandert De la Boétie de aantallen 
ietwat, als hij vervolgt:  

‘Altijd waren het vijf of zes vertrouwelingen die hij volgde, die zich aan hem 
vastklampten of die hij tot medeplichtigen van zijn wreedheden maakte, tot 
metgezellen van zijn vertier, als koppelaars van zijn lusten en deelnemers aan zijn 
roverijen. Deze zes richten hun leider zo goed af, dat hij niet alleen in eigen zaken 
kwaad doet, maar zich ook nog met hun schanddaden moet associëren. Deze zes 
hebben hun zeshonderd, die op hen parasiteren, en zij maken die zeshonderd tot dat 
wat ze zelf voor de tiran betekenen. Deze zeshonderd hebben er weer zesduizend 
onder zich, die zij in ambt en waarde verheven hebben, waaraan zij het bestuur van 
provincies of de inning van belastingen toevertrouwd  hebben, zodat zij met hun 
hebzucht en wreedheid klaarstaan en ook op bevel direct uitvoeren en ook anders 
zoveel slechts doen, dat zij zich slechts onder hun bescherming stellen en alleen door 
hen gedekt de straffen van de wet kunnen ontgaan.  

Verschrikkelijk is het gevolg daarna, en wie de hele draad wil afrollen zou 
niet slechts die zesduizend vinden maar honderdduizend en miljoenen die met 
deze strop aan de tiran hangen, die hen zo benut, zoals Jupiter zich er bij 
Homerus op beroemt, aan zijn ketting alle goden naar zich toe te kunnen 
trekken. Vandaar dat de verwijdering van de senaat onder Caesar, de 
instelling van nieuwe banen en ambten niet gebeurde om de rechts-pleging te 
vernieuwen maar om de tirannie te bevestigen. Kortom, het komt door de 
gunstelingenregering en de winstaandelen bij de tirannen zo ver, dat er 

Étienne de la Boétie   uiteindelijk evenveel mensen zijn die de tirannie nut lijkt te brengen als  
                        die welke van de vrijheid houden’.80 

                                                 
80 ‘Immer waren es fünf oder sechs Vertraute, denen er folgte, die sich an ihn heranmachten oder die er zu 
Spießgesellen seiner Grausamkeiten berief, zu Gefährten seiner Vergnügungen, als Kuppler seiner Lüste und 
Teilhaber an seinen Räubereien. Diese sechs richten ihren Führer so gut ab, daß er nicht nur in eigener Sache 
Übles tut, sondern sich auch noch mit ihren Schandtaten vergesellschaften muß. Diese sechs haben ihrer 
sechshundert, die unter ihnen schmarotzen, und sie machen die sechshundert zu dem, was sie selbst für den 
Tyrannen bedeuten. Diese sechshundert haben wieder sechstausend unter sich, die sie in Amt und Würde 
erhoben haben, denen sie die Regierung von Provinzen oder die Einnahme von Steuern anvertrauen ließen, 
damit sie für ihre Habgier und Grausamkeit bereit stehen und sie auch auf Befehl gleich ausführen und auch 
sonst soviel Übles tun, daß sie sich nur unter deren Schutz halten und nur von ihnen gedeckt der Strafe des 
Gesetzes entgehen können. Gewaltig ist das Gefolge hinterdrein, und wer den ganzen Faden abspulen wollte, 
fände nicht nur die sechstausend, sondern hunderttausend und Millionen mit diesem Stricke am Tyrannen 
hängen, der ihn so benutzt, wie Jupiter beim Homer sich rühmt, an seiner Kette alle Götter zu sich 
heraufzuziehen zu können. Daher geschah die Erweiterung des Senats unter Caesar, die Einrichtung neuer 
Stellen und Ämter, nicht um die Rechtspflege zu erneuern, sondern um die Tyrannei zu befestigen. Kurz, es 
kommt durch die Günstlingswirtschaft und die Gewinnbeteiligung bei den Tyrannen so weit, daß es schließlich 
fast ebensoviel Menschen gibt, denen die Tyrannei Nutzen zu bringen scheint, wie solche, die die Freiheit 
lieben’. De la Boétie, Von der freiwilligen Knechtschaft, pp. 81-83. 
De actualiteit klinkt bijna als een eerbetoon aan De la Boétie in: Rutger van der Hoeven, ‘(G)een frisse wind 
door Afrika. Democratie lijkt ook niet de oplossing’ (De Groene Amsterdammer, 21 april 2011, pp. 14-15), 
waarin Robert Rotberg, emeritus hoogleraar en onderzoeksdirecteur aan Harvard wordt geciteerd. Ook hij heeft 
lang diverse theorieën gehanteerd die moesten verklaren waarom Afrikaanse landen vastzaten in hun 
ontwikkeling, maar is daarvan teruggekomen en kwam tot de conclusie dat menselijk handelen de essentiële 
verklaring is. ‘In verhalen over Afrika wordt slecht bestuur vaak uitgelegd als een vorm van etnische politiek: 
een leider wordt dan voorgesteld als voorman van een bepaald volk, die alleen de belangen van dat volk dient. 
Als hij uit het paleis wordt gejaagd, neemt een ander volk het over. Maar dat beeld is vals, meent Rotberg: 
“Tribale en etnische patronage wordt enorm overschat. De meeste heersers dienen alleen hun eigen belangen 
en die van een kleine groep mensen om hen heen. Als ze niet om het landsbelang geven, dan geven ze ook 
vrijwel nooit om het belang van hun groep. Slecht bestuur ligt aan de pathologie van slecht leiderschap, niet 
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Het is onthutsend voor de geschiedenis van de mens dat een van haar grootste en meest 
structurele problemen zo relatief eenvoudig in elkaar zou zitten. Dat het structureel is en 
‘vooruitgang’ een bedenkelijk paradigma is, bewijst de Twintigste Eeuw – vier eeuwen na 
De la Boétie: de eeuw van tirannen en dictators, van wereldoorlogen en massaslachtingen. 
‘Deze bitterste van alle eeuwen’ noemde Huizinga haar, toen de eeuw nog maar halverwege 
was.81 Vijftien en vijfendertig miljoen mensen kwamen om in respectievelijk de Eerste en de 
Tweede Wereldoorlog. Daarnaast wordt het aantal slachtoffers van de communistische, 
nazistische en nationalistische terreurregimes geschat op zo’n honderd miljoen mensen. Het 
is een kleinigheid – en verre van compleet – om twee elftallen met dictators en tirannen uit 
die eeuw samen te stellen, waarvan er slechts enkele in de negentiende eeuw zijn geboren.82 

Alleen Noord-Amerika en Australië zijn ervan gevrijwaard,83 de overige continenten zijn 
erdoor geteisterd. Massa en Macht is ons grootste probleem, want er is geen enkel natuur-
geweld dat tot nog toe zulke rampzalige consequenties heeft gehad, zelfs ziekten niet.84 
‘Waar zijn degenen die komen om de massa’s te dienen – niet om ze voor hun eigen 
ambities te gebruiken?’ verzuchtte Kropotkin eind negentiende eeuw.85 

De la Boétie schreef zijn opvattingen enkele decennia voordat de Nederlanden met 
veel omhaal van woorden aan hun koning duidelijk maakten, zich in eerste instantie te 
verzetten tegen de slechte raadgevers, niet tegen een slechte koning; een standaardrecept 
trouwens, dat ook bij De la Boétie naar voren komt. Het was daarna een hele stap, zonder 
precedent, om ook daadwerkelijk het vertrouwen in en de banden met de koning op te 
zeggen. Dat tekent hoe ‘revolutionair’ De la Boétie’s tekst indertijd was, die uiteindelijk nog 
veel verstrekkender consequenties impliceerde dan het ‘eenvoudig’ afzweren van een 
koning. 

In de negentiende eeuw zijn die opvattingen intussen wat verder doorgedrongen bij de 
vrijheidslievende geesten. Zo is De la Boétie’s centrale idee dezelfde als die van Multatuli’s 
axioma bij Idee 355 uit 1872:86 ‘Tyrannen worden door slaven gemaakt, en gelovers lokken 
bedrog uit’, of dat van de ‘negentiende-eeuwse De la Boétie’, de anarchist Anselme 
Bellegarrigue87 die in de Almanach de la vile multitude van 1851 de pregnante formulering 
bezigde ‘Er zijn geen tirannen, er zijn alleen maar slaven’. En Lincoln benaderde het van de 

                                                                                                                                                     
aan tribale scheidingen. Landen die het goed doen, hebben één ding gemeen: leiders die besloten voor het 
landsbelang te werken”.’ (mijn curs.) 
81 J. Huizinga, Geschonden wereld, p. 1. 
82 Idi Amin (Dada)(*1925), Hafez al Assad (1930), Fulgenico Batista (1901), Zine Ben Ali (1936), Jean 
Bokassa (1921), Nicolae Ceausescu (1918), François Duvalier/Papa Doc (1907) en zoonlief Jean-Claude 
Duvalier/Baby Doc (1951), Francisco Franco (1892), Hassan II (1929), Adolf Hitler (1889), Enver Hoxha 
(1908), Saddam Hoessein (1937), Muamar Kadhafi (1942), Ruhollah Khomeiny (1900), Kim Il Sung (1912) en 
zoonlief Kim Jong Il (1941), Mao Tse Toeng/Zedong (1893), Ferdinand Marcos (1917), Sese Seko (Joseph) 
Mobutu (1930), Robert Mugabe (1924), Hosni Mubarak (1928), Benito Mussolini (1883), Mohammed Reza 
Pahlavi (1919), Augusto Pinochet Ugarte (1915), Pol Pot/Saloth Sar (1926), Antonio Salazar (1889), Thojib 
Soeharto (1921) en Josef Stalin/ Dzjoegasjvili (1879). 
83 Zij het dat Indianen en Aboriginals dit anders zullen hebben ervaren. 
84 Zie ook Abram de Swaan, Bakens in niemandsland. Opstellen over massaal geweld (Bert Bakker, 
Amsterdam 2007), waarin het geweld van de staat, identificatie en desidentificatie, civilisatie-, dysciviliserings- 
en deciviliseringsprocessen ter sprake komen, en de massale mensenvernietiging door de staat, de democide, in 
de 20e eeuw (o.a. aan de hand van J. Rummel, Statistics of Democide, 1999). 
85 ‘Where are those who will come to serve the masses – not to utilize them for their own ambitions?’. Peter 
Kropotkin, Memoir of a Revolutionist (Grove Press, New York 1970 [1899]), p. 278.  
86 Multatuli, Volledig Werk, 2 (Van Oorschot, Amsterdam 1973), Aantekening bij Idee 355, p. 713.  
87 Er is weinig bekend over hem. Vermoedelijk geboren tussen 1820 en 1825. Rond 1855 moet hij naar 
Midden-Amerika zijn vertrokken, waar hij spoorloos is verdwenen. 



55  

andere kant, toen hij in wezen hetzelfde beweerde: ‘you can’t fool all the people all of the 
time’.88 
 Pakken we de draad weer op bij Machiavelli,89 dan blijkt dat hij via Montesquieu’s De 
l’esprit des lois uit 1748 een van de grondslagen vormt van de Amerikaanse samenleving. 
Montesquieu wordt door de Founding Fathers, de grondleggers van de Amerikaanse 
republiek en democratie, echter niet zonder meer gebruikt: zijn ideeën worden toegepast naar 
het de grondleggers uitkomt, waarbij welstands- en bezitscriteria een grote rol spelen:90 

‘Ongetwijfeld bestaat deze “ordelijke” Montesquieu, zelfs al lijkt er iets 
teveel schaduw van J.S. Mill over hem te liggen, maar Montesquieu’s eigen 
welwillende lezing van Machiavelli over de Romeinse massa wijst op een 
andere, veel minder ordelijke Montesquieu, die de onstuimigheid van het volk 
bewondert als een waarborg voor vrijheid en als middel om corrupte besturen 
regelmatig naar de zuiverheid van hun eerste republikeinse principes te laten 
terugkeren’.91 Het begrip dat Montesquieu, in navolging van Machiavelli, had  

Montesquieu       voor de massa die uiteindelijk een min of meer controlerende taak van het 
bestuur heeft en verstarring moet voorkomen, ontbreekt grotendeels in de ‘Federalist Papers’, 
waaruit een duidelijke massa-angst spreekt. In die ‘Papers’-opvattingen is een dubbelhartige 
houding ten opzichte van Montesquieu te ontwaren: de ‘mob’ is bruikbaar in revolutionaire 
situaties, maar daarna moet het wel afgelopen zijn met haar invloed. Montesquieu 
daarentegen ziet de massa als een permanente noodzaak. Het ontstaan van enorme massa’s in 
de Verenigde Staten heeft men bewust proberen te voorkomen door de individuele staten 
daarop te laten reageren, waarbij de federale overheid – en dus de andere staten – te hulp kan 
worden geroepen als de situatie echt uit de hand dreigt te lopen.  
 Het heeft – ook in het verleden – structureel kennelijk een grotere prioriteit om 
oproerige massa’s te onderdrukken dan om te voorkomen dat ze ontstaan. Dat dit beleid 
indruist tegen het eigenbelang dat de gevestigde orde zou moeten hebben bij het aanpakken 
van de oorzaken van opstanden, maakt de zaak alleen maar onbegrijpelijker. Denk bijvoor-
beeld aan de vele slachtoffers en enorme kosten die de Los Angeles-(rassen)rellen in 1965 en 
nog eens in 1992 met zich meebrachten. Kennelijk is men de constatering, de waarschuwing, 
uit 1835 van de buitengewoon scherpzinnige waarnemer Alexis de Tocqueville vergeten: 
‘Het volk is in de gemeente zoals overal de bron van de sociale bevoegdheden, maar nergens 
oefent het zijn macht direct uit. In Amerika is het volk een meester, die men tot de uiterste 
grenzen van het mogelijke tegemoet moet komen’.92  
                                                 
88 ‘You may fool all the people some of the time; you can even fool some of the people all the time; but you 
can’t fool all the people all the time.’  
89 Korte samenvatting van McClellands derde hoofdstuk, ‘The Crowd and Liberty’. 
90 Het was de historicus Charles Beard die in 1913 met zijn An Economic Interpretation of the Constitution de 
nodige opschudding verwekte door niet de ideële maar de economische belangen van de Founding Fathers te 
ontrafelen. ‘Een kleine groep doortastende lieden had -zonder duidelijk mandaat- het initiatief genomen een 
nieuwe grondwet te ontwerpen, die het centraal gezag ruime bevoegdheden moest verlenen en het bezit 
omgeven met waterdichte garanties’. A. Lammers, ‘Charles A. Beard (1874-1948)’, in: A. Huussen Jr. e.a., 
Historici van de twintigste eeuw (Het Spectrum/Intermediair, Utrecht 1981) p. 114. 
91 ‘No doubt this ‘orderly’ Montesquieu exists, even if there seems to be a shade too much of J.S. Mill about 
him, but Montesquieu’s own sympathetic reading of Machiavelli on the Roman crowd points to another, much 
less orderly, Montesquieu, who admires the turbulence of the people as a safeguard for liberty and as a means 
of periodically returning corrupted popular governments to the purity of their republican first principles’. 
McClelland, The Crowd and the Mob, p. 83-84. 
92 ‘Das Volk ist in der Gemeinde wie überall die Quelle der sozialen Befugnisse, aber nirgends übt es seine 
Macht unmittelbar aus. In Amerika ist das Volk ein Herr, dem man bis zu den äußersten Grenzen des 
Möglichen entgegenkommen mußte’. A. de Tocqueville, Über die Demokratie in Amerika. I. 1835, II. 1840. 
(Aus dem Französischen neu übertr. v. Hans Zbinden. Manesse Verlag, Zürich 1987) I, p. 92-93. Dat ‘volk’ is 
nu blank én gekleurd. (‘Dans la commune comme partout ailleurs, le peuple est la source des pouvoirs sociaux, 
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De tweeduizendjarige periode van Oudheid tot en met Middeleeuwen kan voor de massa  
(= m) schematisch zo weergegeven worden, waaruit blijkt dat ze alle rollen kan spelen: 
 

SUBJECT          OBJECT  
 

passief    Grieks bestuur        Middeleeuwse pest 
(m = manipulerend)      (m = slachtoffer) 
 

actief     Middeleeuwse kruistochten    Romeinse spelen 
(m = dader)        (m = gemanipuleerd)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                     
mais nulle part il n’exerce sa puissance plus immédiatement. Le peuple, en Amérique, est un maître auquel il a 
fallu complaire jusqu’aux dernières limites du possible. (Alexis de Tocqueville (1835), De la democratie en 
Amérique, Première partie, p. 57; Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt. Dans le cadre de la collection: 
“Les classiques des sciences sociales” Site web: 
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html.  
Op p. 87 schrijft hij: ‘Das Volk beherrscht die amerikanische politische Welt wie Gott das All’. (‘Le peuple 
règne sur le monde politique américain comme Dieu sur l’univers’; id., p. 53) 
En over het ‘plebs’ weet Tocqueville in algemene termen te formuleren dat jaloezie kennelijk haar grootste 
drijfveer is (p. 40-41): ‘Bei gebildeten Völkern rührt die Grobheit des gemeinen Volkes nicht nur davon her, 
daß es unwissend und arm ist, sondern daß es als solches täglich mit reichen Menschen in Berührung steht. Der 
Anblick ihres Unglücks und ihrer Schwäche, der jeden Tag den Gegensatz zum Glück und zur Macht einiger 
ihrer Nächsten deutlich werden läßt, erregt in ihren Herzen Zorn und Furcht zugleich; das Gefühl ihrer 
Unterlegenheit und ihrer Abhängigkeit reizt und demütigt sie. Dieser Seelenzustand spiegelt sich in ihren Sitten 
wie auch in ihrer Sprache; sie sind unverschämt und gemein zugleich. Die Richtigkeit dieser Feststellung läßt 
sich durch Beobachtung leicht nachweisen. Das Volk ist in aristokratischen Ländern gröber als überall sonst 
und gröber in den reichen Städten als auf dem Lande’. (‘La grossièreté des hommes du peuple, dans les pays 
policés, ne vient pas seulement de ce qu’ils sont ignorants et pauvres, mais de ce qu’étant tels, ils se trouvent 
journellement en contact avec des hommes éclairés et riches. La vue de leur infortune et de leur faiblesse, qui 
vient chaque jour contraster avec le bonheur et la puissance de quelques-uns de leurs semblables, excite en 
même temps dans leur coeur de la colère et de la crainte; le sentiment de leur infériorité et de leur dépendance 
les irrite et les humilie. Cet état intérieur de l’âme se reproduit dans leurs moeurs, ainsi que dans leur langage, 
ils sont tout à la fois insolents et bas. La vérité de ceci se prouve aisément par l’observation. Le peuple est plus 
grossier dans les pays aristocratiques que partout ailleurs, dans les cités opulentes que dans les campagnes.’ (p. 
24) Zoals ook de millenaristen in de middeleeuwse stad de grootste sociale verschillen zagen; zie voorgaande. 
Als deze laatste constatering juist is, zou generatiegenoot Marx vermoedelijk met een andere verklaring zijn 
gekomen. Nietzsche echter zou dit ressentiment later als levenswil van de zwakken, de slaven, omschrijven. En 
Menno ter Braak zag het, in navolging van Nietzsche, als een soort massa-motor. Voor Canetti zijn het 
omkeringsmassa’s die zich van de angels willen ontdoen.  
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Canetti en de klassieken  
 

‘Zo is Canetti, naast al het andere dat hij ons heeft gegeven, ook een 
schakel gebleken in de voortzetting van de beste Griekse tradities’.  
(Johan Polak)93

 
 

Weliswaar zijn Babyloniërs, Assyriërs en Egyptenaren beduidend ouder en hebben ook zij 
de nodige artefacten en concepten aan ons nagelaten, maar vooral de Grieken en Romeinen 
gelden nog steeds als de grondleggers van de westerse beschaving – en van het denken.94 

Canetti grijpt graag terug op de presocratici en de oude chinezen, dus op meer dan 
tweeënhalve  millennia oude teksten.95 Niet zo expliciet in M&M maar meer in zijn 
algemene denken, wat blijkt uit de veelvuldige Aantekeningen daarover. Dat heeft, lijkt me, 
tenminste twee – lapidair geformuleerde – redenen: ten eerste omdat er een impliciet massa- 
en machtsdenken is te ontwaren in de gedachten en stelsels vanaf Plato (waarmee hij 
moeilijk uit de voeten kan), en ten tweede omdat de mens centraal kwam te staan vanaf de 
socratische denkers en het impliciete natuurdenken naar de achtergrond werd gedreven. 
Beide ontwikkelingen vormen niet zo’n  gezonde heldere basis voor de analyse van de massa 
en van de macht; ze bevestigen alleen hoe alles is moeten groeien (vgl. Nietzsche). 
 De Griekse filosofen waren doende een begrippenapparaat en een mores te 
ontwikkelen. Dat is merkbaar aan Plato’s aftastende, wijdlopige stijl die dan ook bol staat 
van de sofismen, a-priori’s, cirkelredeneringen en manipulerende metaforen. Dit zal een van 
de redenen zijn voor Canetti’s opmerking ‘Plato als het toppunt van babbelzucht. De 
bondigheid van de Chinezen’.96 Inhoudelijk van meer belang is zijn verzuchting ‘Hoeveel 
eeuwen zullen nog bij Plato uit plunderen gaan!’97 Want dat is natuurlijk als compacte 
formulering bedoeld, met eenzelfde strekking als de klacht van Canetti’s generatiegenoot 
Karl Popper (1902-1994) dat Hegel min of meer de peetvader van alle moderne dictaturen 
is.98 G.W.F. Hegel (1770-1831), die zich weer beriep op Plato en waarover Canetti ook 
weinig goeds te melden heeft, was feitelijk in dienst van Pruisen en dus geen onafhankelijk 
filosoof.99 Daarmee was hij de bête noire van Schopenhauer, de vrije, universele en 
kosmopoliete filosoof – wél gewaardeerd door Canetti.100 En Schopenhauer leunde evenals 

                                                 
93 Vgl. Johan Polak, ‘Canetti en de klassieken’, in: Bzzlletin 181/182, nov. 1990, pp. 65-69. 
94 Gegevens uit die oudste culturen komen overigens incidenteel ook ter sprake in M&M, en over het 
Gilgamesj-epos was hij al op jonge leeftijd erg enthousiast, zoals uit zijn autobiografie blijkt.  
95 Wilhelm Capelle’s klassieker uit de jaren dertig (Die Vorsokratiker. Kröner KTA 119, Stuttgart 1968) geeft 
een overzicht van onder anderen Pythagoras, Xenophanes, Herakleitos, Empedokles, Anaxagoras, Leukippos, 
Demokritus. Confucius, Lao Tse en consorten komen in hoofdstuk VI aan de orde.    
96 Pantheon (1960), p. 37 (EC-W, V, 144); ‘Plato als Hochzeit der Rede. Die Kürze der Chinesen’. Wat 
overigens ook vertaald kan worden als ‘Plato als bloeitijd van het gesprek’, waarmee het beduidend minder 
denunciërend wordt. 
97 Vliegenpijn, p. 22 (EC-W, V, 27).  
98 Hegel speelt een hoofdrol in het tweede deel van Poppers De open samenleving en haar vijanden 
(Lemniscaat, Rotterdam 2007; The open society and its enemies, 1995 [1945]; vert. H. Daalder & S. Van 
Luchene). Op p. 266: ‘Hegels succes was het begin van het “tijdperk van de oneerlijkheid” (Schopenhauer) en 
van het “tijdperk van de onverantwoordelijkheid” (K. Heiden), eerst van intellectuele onverantwoordelijkheid, 
en later, als een van de gevolgen daarvan, van morele onverantwoordelijkheid, van een nieuw tijdperk dat werd 
beheerst door de magie van hoogdravende woorden en de macht van het jargon’.   
99 Een van de vele verwijten van Schopenhauer aan Hegels adres. 
100 Aan Hegel wijdt hij een negental negatief getoonzette aantekeningen; Schopenhauer komt er in evenveel 
notities veel gunstiger af, alleen verwijt Canetti hem dat hij zegt ‘dat de natuur niet liegt’. Maar volgens hem 
‘liegt de natuur onmetelijk, het liegen hebben wij van haar en niets is natuurlijker dan juist de leugen’. (EC-W, 
V, 320). Het antwoord op deze paradox lijkt me dat Schopenhauer naar de natuur kijkt en Canetti in de natuur. 
Nietzsche deed er nog een schep bovenop: ‘…daß die Lüge – und nicht die Wahrheit – göttlich ist’. (Werke, III, 
p. 918 (‘Nachlass 80er Jahre’)). 
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Canetti juist graag op presocratici en oosterse denkers, die het accent legden op de mens als 
onderdeel van de natuur, niet als centrum van de wereld, waarmee Socrates, ‘bij Plato tot een 
soort koning van de vraag gekroond’,101 pionierde. In zoverre zit er dus een consequente lijn 
in Canetti’s voor- en afkeuren: de basis van de westerse samenleving staat in wezen steeds 
ter discussie.102 Als logische consequentie volgt daaruit zijn kritische houding tegenover de 
wetenschap, grotendeels een westerse vinding. En dus is ook de massawetenschap te licht 
bevonden op zijn cultuurbascule. 
 In het eerste deel van M&M (hoofdstukken I tot en met IV) dat de massa en de meute 
behandelt – centraal thema hier – komen de klassieken, in casu de Grieken en Romeinen 
weinig voor en wordt er niet rechtstreeks uit hun werken geput. Dit in tegenstelling tot de 
tweede helft van het boek waarin de macht wordt gefileerd en nogal wat aan hen is ontleend. 
Het opvallendst zijn de bespreking van Julius Caesar aan de hand van Plutarchus, het 
lijkenbanket van Domitianus uit Cassius Dio’s werk, uiteraard Flavius Josephus’ avonturen 
(centraal staand in M&M), Thucydides’ pestbeschrijving, en de geschiedenis van Proteus in 
de Odyssee.103 Etrusken, Egyptenaren, Skoptsen, Mongolen, Indiërs, Perzen en Afrikanen 
komen ook aan bod maar vallen niet zozeer onder de hier gezochte contemporaine 
‘klassieke’ auteurs. In de M&M-bibliografie104 zijn vijftien van die auteurs, historici, te 
ontwaren: vijf Grieken, negen Romeinen en een Jood. In chronologische volgorde komen uit 
Griekenland: Herodotus, Thucydides, Polybius, Plutarchus en Appianus.105 Uit Rome en 
omgeving: Livius, Tacitus, Suetonius, Cassius Dio, Tertullianus, Herodianus, Ammianus 
Marcellinus en Procopius106 – en tenslotte de Jood Flavius Josephus.107 De wortels van de 
westerse cultuur, gewaardeerd of niet,108 zijn dus goed vertegenwoordigd in M&M en 
vormen een stevig historisch fundament – steviger dan de destijds bestaande massastudies – 

                                                 
101 M&M, p. 327; EC-W, III, 341.  
102 Dat hij weinig van Nietzsche moet hebben lijkt hiermee in tegenspraak; in het hoofdstuk filosofie meer 
hierover. 
103 In M&M resp. p. 259-60; 262-63; 264-73; 308-11; 389-392 (EC-W, III, 271-72; 274-75; 276-85; 322-25; 406-
409). 
104 Samengesteld volgens drie criteria: werken waaraan citaten zijn ontleend; werken die voor de 
gedachteontwikkeling van de schrijver beslissend waren; enkele nieuwere werken die een goed overzicht geven 
van vreemde culturen. (M&M, p. 535; EC-W, III, 574). 
105 Grieken: Herodotus (485-±420 vC) met zijn Historiën; Thucydides (460-400 vC) de geschiedschrijver van 
de Peloponnesische Oorlog van Athene tegen Sparta; Polybius (203-120 vC) met zijn Wereldgeschiedenis, 
historiën van de opgang van Rome tot de 2e Punische Oorlog (200 vC); Plutarchus (46->120) met de Parallelle 
levens, de biografieën van Griekse en Romeinse beroemdheden; Appianus (95-165) over de Romeinse 
geschiedenis. 
106 Romeinen: Titus Livius (59 vC-17 nC) die de Geschiedenis van Rome vanaf de stichting in 753 vC schreef; 
Publius Cornelius Tacitus (56-117) die de Historiën (69-96) en Annalen/Jaarboeken (14-37 en 47-66) te boek 
stelde; Gaius Suetonius (69-140), de biograaf van De twaalf keizers; Cassius Dio (156-235), Romeins 
historicus van Griekse afkomst, over de Romeinse geschiedenis; Tertullianus (160-230), de kerkvader die De 
Spectaculis schreef en daarin kijkt naar de morele legitimiteit en de gevolgen voor Christenen die circus, 
theater of amfitheater bezoeken. Een moraalverhandeling in plaats van een historisch betoog; Herodianus (170-
240), Romein die in het Grieks een geschiedenis van het Keizerrijk sinds Marcus Aurelius schreef; Ammianus 
Marcellinus, Romeins historicus van Griekse afkomst. Geen titel genoemd, maar dit kan alleen de Res Gestae 
zijn; de Historiae Augustae Scriptores, waarschijnlijk eind 4e eeuw geschreven Romeinse biografische werken 
over de levens van Keizer Hadrianus tot en met Numerianus (117-284); Procopius (van Caesarea) (<500->562), 
Byzantijns dus Oostromeins historicus over de Geschiedenis van de Oorlogen die zich afspelen in de zesde 
eeuw. 
107 De Joodse Flavius Josephus (37-100) over de Geschiedenis van de Joodse Oorlog. Merkwaardig dat over 
deze auteur, waarmee Canetti zich toch intensief moet hebben beziggehouden, niets in de Aantekeningen is 
gezegd. 
108 Met bijvoorbeeld slavernij als gewoonste zaak van de wereld; nog maar goed anderhalve eeuw geleden 
afgeschaft. Dat moet een volslagen andere manier van denken betekend hebben. 
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voor Canetti’s eigenzinnige massa- en machtanalyses. Daar hoort wel een kanttekening bij: 
Canetti neemt de teksten nogal letterlijk – zo gebruikt hij ze voor zijn concepten en leiden ze 
als vanzelf tot bepaalde (impliciete) conclusies. Maar de Griekse zowel als de Romeinse 
geschiedschrijving had enkele doelstellingen (de latere uiteraard ook, maar daar gaat het nu 
niet om). ‘De bij de Romeinse geschiedschrijvers zo vaak voorkomende verzekering dat zij 
slechts de veritas zullen overleveren moet niet al te letterlijk worden opgevat, doch was ook 
op de eerste plaats bedoeld om het genre te onderscheiden van bijvoorbeeld retorica en epos, 
waarbij de veritas van het beschrevene niet tot de primaire doelstellingen behoorde’.109 
Waarom geen al te letterlijke veritas werd nagestreefd? Omdat opvoeding van lezers/ 
toehoorders en verdediging van de politiek van de staat (en de leiders) uitgangspunt vormde 
– samen te vatten als dienstbaarheid aan praktisch-politieke doeleinden. Daarbij had een 
aristocratisch standpunt lang de overhand en werden de gebeurtenissen niet zozeer naar 
innerlijke of oorzakelijke samenhang gerangschikt maar kroniek- dus jaarsgewijs. Het ietwat 
onmogelijke begrip veritas had dus een andere inbedding en een andere strekking; af en toe 
een korrel zout op de waarheid van toen zal die van ons nu goeddoen.   
 Net zoals over de Chinezen maakte Canetti levenslang aantekeningen over de Grieken 
en Romeinen. In De behouden tong heet een paragraaf al ‘Verleiding door de Grieken. 
School der mensenkennis’ – hij is dan nog geen veertien jaar oud. De rest van zijn leven 
becommentarieerde hij klassieke werken of liet er zijn gedachten over gaan: wat hebben de 
auteurs en hun teksten betekend. Naast diverse van de hiervoor genoemde figuren komen we 
in de Aantekeningen de namen tegen van Pythagoras, Seneca, Cato en Aristophanes, 
uiteraard Theophrastus en Vergilius, Empedokles en Democritus, Juvenalis, Eratosthenes en 
Parmenides. De eregalerij oogt betrekkelijk compleet als hier alle namen uit zijn Werke 
zouden worden opgenomen. Het tekent de grondigheid van zijn denken en tevens zijn 
historische bewustheid, ondanks de afkeer van geschiedschrijving en filosofie die hij 
regelmatig ventileert. De klassieken vormen duidelijk een inspiratiebron en Fundgrube, niet 
een uithangbord om zich achter te verschuilen of, zoals bijvoorbeeld bij vlagen in Goethe’s 
Faust, een gerespecteerde verzameling uit het verleden die het eigentijdse overwoekert.     
 Kijken we nog naar enkele figuren en historische omstandigheden die hier in het 
voorgaande zijn besproken, waarbij het begrip ‘klassieken’ ruimer wordt gehanteerd dan 
alleen voor mannen uit de Oudheid – ook de klassiekers van daarna vallen er nu onder.  
 Plato’s gememoreerde massa-afkeer is wel verklaarbaar, gezien wat de ervaring hem 
had geleerd: de gedwongen zelfmoord in 399 v.C. van zijn leermeester Socrates als 
uitvloeisel van de wil van de massa. Het is overigens wel de enige echte zwarte bladzijde 
genoemd in de tweehonderdjarige rol die de massa in de Atheense democratie heeft gespeeld 
– en voor de toekomst was het een ‘massa-meter’.110 Canetti is als gezegd niet erg op Plato 
gesteld; het concept van Aristoteles, die meent dat het juister is dat de massa de uitslag van 
staatszaken bepaalt dan dat een leidende minderheid dat beslist, zou hem beter hebben 
moeten bevallen.111 Maar daarover laat hij zich niet uit; hij ergert zich vooral aan de 
systeembouwer Aristoteles. Nee, geef hem maar de presocratici, maar die hebben in hun 
fragmentarische teksten weer nauwelijks iets gezegd over de massa. Voor de goede orde: 
Plato noch Aristoteles is in de MuM-bibliografie te traceren, en Socrates uiteraard niet. 

                                                 
109 Nuchelmans e.a., Woordenboek der Oudheid, III, 2549. 
110 Vgl. McClelland, The Crowd and the Mob, p. 43, en het verhalend betoog in Luciano de Crescenzo, 
Geschiedenis van de Griekse filosofie (Bert Bakker, Amsterdam 1991; Storia della filosofia greca, 1983; vert. 
Y. Boeke & P. Krone): ‘Socrates’, pp. 223-256.    
111 Vgl. noot 72. Zijn kritiek samengevat: ‘Men heeft respect voor mensen die zich op Plato beroepen. Daar 
zitten ook heel miserabele figuren tussen. Men keert zich verveeld af van mensen die “Aristoteles” zeggen. 
Heeft de wetenschap zo volkomen gefaald?’ (Slotsom (1992), p. 28-29; EC-W, V, 384). 
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 Van de genoemde Romeinen roept Publius Cornelius Tacitus niet in de eerste plaats 
massa- maar machtsassociaties op bij Canetti: ‘Ik had mij op Tacitus vastgelegd die ik in de 
tijd waarin ik mijn roman schreef las, hij dwong mij voorgoed de muil van de macht binnen. 
Toen ik heel jong Herodotus las, zette ik bij het verschijnsel macht weliswaar een 
vraagteken, maar het lag mij nog niet voortdurend aan het hart. Dat gebeurde door Tiberius 
[in de Annales, 1-6] van Tacitus’.112      
 

Dan de periode na de Oudheid. Over het typisch massale van de Volksverhuizingen is 
nauwelijks getheoretiseerd. Wel valt het op, dat de stelling die Canetti poneert over de 
Mongolen en hun razendsnelle veroveringen in de dertiende eeuw, naadloos aansluit op het 
gedrag van de Hunnen (Attila) in de vierde en vijfde eeuw. De Romeinse geschiedschrijver 
van Griekse afkomst, Ammianus Marcellinus (330-na 390) beschrijft namelijk niet alleen 
hun afzichtelijkheid en wreedheid, maar merkt ook op: ‘De Hunnen lijken wel vergroeid met 
hun paarden ... Zelfs om te eten of te drinken stappen ze niet af en ze slapen en dromen in 
alle rust voorovergebogen over de magere hals van hun rijdieren’.113 Zij hebben hun 
ontvangen bevelen dus net zo onmiddellijk kunnen doorgeven aan hun dieren als later de 
Mongolen (Dzjengis Khan) – en zij hebben evenzo kortstondig een groot rijk kunnen 
veroveren. Vergelijk Canetti’s tekst: ‘Het Mongoolse of Kirgiezenkind, dat zo vroeg leert 
rijden, heeft nu, vergeleken bij het kind van sedentaire en hogere culturen, een vrijheid van 
een heel speciale aard. Zodra het met paarden weet om te springen, kan het er alles aan 
doorgeven wat hem wordt bevolen. Zeer vroeg ontdoet het zich van de angels die – in veel 
geringere mate – ook bij zijn opvoeding horen. Het paard doet wat het kind wil voordat enig 
mens doet wat het wil. Het went aan deze gehoorzaamheid, en het leeft zo gemakkelijker, 
maar het verwacht later van overwonnen volkeren hetzelfde, een totale fysieke 
onderwerping’.114 De Mongolen en naar analogie ook de Hunnen: de omgang met hun 
paarden als verklaring voor hun razendsnelle uitbreiding tot een wereldrijk – en een even zo 
snel verval. Het is ten minste een originele invalshoek van Canetti te noemen.  
 Als enkele decennia na de Kruistochten de pest over Europa raast, vormen de 
bewoners zo rond 1350 in volslagen chaos de ene helft van de dubbelmassa’s die Canetti 
omschrijft: de levenden en de doden. Ruim éénderde van de Europese bevolking kwam om. 
Paniekmassa’s hier – dodenmassa’s daar. En ook de onzichtbare massa’s in het geloof 
komen ter sprake: ‘De christelijke middeleeuwen hebben zich in ernst beziggehouden met 
het aantal duivels’.115 Waarna Caesarius van Heisterbachs (±1180-±1240) teksten volgen 
over middeleeuwse duivels die de zielen in de kerk aanvielen. In de negentiende eeuw zijn 
die onzichtbare maar opdringerige massa’s aangepast aan de tijd: dan zijn het de bacillen die 
het lichaam aanvallen. Zij hebben zich, net als de samenleving, in enkele eeuwen ontwikkeld 
van gelovig naar biologisch, van religieus naar medisch.116   
 

Canetti begon pas enkele jaren voordat hij MuM voltooide aan een systematische 
Machiavelli-studie, waarover hij opmerkt: 

‘Ik heb me vandaag lang in Machiavelli verdiept. Voor het eerst weet hij me echt te 
boeien. Ik lees hem onbewogen en niet erg verbitterd. Het valt me op dat hij de macht 
op dezelfde manier onderzoekt als ik de massa. Hij richt zijn blik volkomen 

                                                 
112 Geheime hart (1985), p. 177 (EC-W, IV, 533). 
113 Le Goff, De cultuur van middeleeuws Europa, p. 22. 
114 M&M, p. 360; EC-W, III, 375.  
115 M&M, p. 47; EC-W, III, 49. 
116 En over de rol van de kerk bij het in toom houden van de massa schrijft McClelland (The Crowd and the 
Mob, p. 69-70) op basis van de korte paragraaf die in MuM aan de RK kerk is gewijd en geeft daarmee een 
mooi voorbeeld van de bruikbaarheid, toepasbaarheid en interpretabiliteit van Canetti’s ideeën.  
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onbevooroordeeld op zijn onderwerp. Zijn ideeën komen voort uit zijn persoonlijke 
ervaring met machthebbers en uit wat hij gelezen heeft. Dat kan ik mutatis mutandis 
over mijzelf zeggen. Zoals iedereen in onze tijd heb ik met zeer verschillende massa’s 
ervaring opgedaan en door onophoudelijk te lezen probeer ik me een voorstelling van 
verre en voorbije massa’s te maken. Ik moet veel meer lezen dan hij, zijn verleden is 
de klassieke oudheid, Rome vooral, mijn verleden is elke tijd waarover ook maar iets 
bekend is. Maar ik geloof dat we op dezelfde manier lezen: verstrooid en geconcen-
treerd tegelijk, de overeenkomstige verschijnselen overal vandaan halend’.117  

Canetti zegt meerdere dingen met deze tekst. Hij geeft de lezer een klein kijkje in zijn 
werkwijze en laat tevens zien nauwelijks geraakt te zijn door Machiavelli’s teksten over de 
massa – zoals hij dat bij vrijwel alle auteurs achterwege laat. Bovendien suggereert zijn 
notitie een bijna vanzelfsprekende gelijkstelling van zichzelf met Machiavelli. Zijn boek was 
toen nog niet eens af. Zelfvertrouwen kan hem onmogelijk ontzegd worden.  
Nog maar zeven jaar eerder luidde zijn oordeel anders over Machiavelli. Nadat hij Thomas 
Hobbes (1588-1679)118 heeft aangeprezen als de belangrijkste auteur voor hem op dat 
moment, zegt hij:  

‘Machiavelli, van wie zoveel ophef wordt gemaakt, is ternauwernood als de ene helft, 
de klassieke helft van Hobbes. Thucydides was voor hem wat Livius voor de laatst-
genoemde was. Van godsdiensten heeft Machiavelli, die met kardinalen omging, in 
het geheel niets begrepen. De ervaring der godsdienstige massabewegingen en 
oorlogen in de ruim honderd jaar tussen hem en Hobbes kon hij zich niet meer te 
nutte maken. Sinds Hobbes heeft het nog slechts historische betekenis om zich in 
Machiavelli te verdiepen’.119  

Desondanks is het complete werk van Machiavelli in de literatuurlijst van MuM opgenomen 
en schittert Hobbes door afwezigheid, en dat terwijl hij Leviathan (1651) een boek uit zijn 
‘denkbijbel’ noemde: ‘mijn verzameling der belangrijkste boeken – en daaronder versta ik in 
het bijzonder de boeken van mijn tegenstanders’.120 Af en toe zijn Canetti’s wegen ondoor-
grondelijk, temeer daar hij Machiavelli toch nauwelijks als een ‘tegenstander’ kan zien, voor 
zover het diens massa-opvattingen betreft. Van het cynisme, pragmatisme, realisme, 
conformisme of welk ander -isme dan ook waarmee men Machiavelli in de loop der eeuwen 
heeft trachten te typeren, is in MuM in wezen een veelvoud te vinden, juist omdat Canetti de 
macht blootlegt en in haar meest pregnante vormen beschrijft – en verafschuwt. De massa 
daarentegen komt er bij hem beter af dan bij Machiavelli, niet alleen omdat we inmiddels 
bijna een half millennium verder zijn en de opvattingen en inzichten zich hebben kunnen 
verdiepen, maar ook omdat de betrekkelijke onverschilligheid van Machiavelli tegenover de 
massa (macht was zijn centrale thema, niet de massa) een pendant vindt in Canetti’s houding 
van neutraliteit, eventueel van welwillendheid en in ieder geval van begrip. Wat een 
verschijnsel is bij de een, is een essentie bij de ander. Viereneenhalve eeuw later kan aan 
Canetti het predikaat ‘Nietzsche van de massa’ worden gegeven: ‘Dat markeert de 
Nietzscheaanse grondcoördinaten van Canetti’s massatheorie: dat hij de “dionysische massa” 
(Nietzsche) als bevrijding van de grenzen van het individu ziet’.121 

                                                 
117 Pantheon (1956), p. 10 (EC-W, V, 119). 
118 Diens uitgangspunten, o.a: ‘denken is rekenen’, ‘bellum omnium contra omnes’, verdragstheorie 
burger/heerser. 
119 Wat de mens betreft (1949), p. 152 (EC-W, IV, 156). 
120 Wat de mens betreft (1949), p. 153 (EC-W, IV, 156). 
121 ‘Das markiert die nietzscheanischen Grundkoordinaten von Canettis Massentheorie: daß er die ‘dionysische 
Masse’ (Nietzsche) als Befreiung von den Grenzen des Individuums sieht’. Chr. Menke, ‘Die Kunst des 
Fallens. Canettis Politik der Erkenntnis’, in: M. Krüger (Hg.), Einladung zur Verwandlung (1995), p. 55. 
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 De gememoreerde Etienne de la Boétie is niet in de M&M-literatuurlijst te vinden en 
ook elders in Canetti’s werk is hij niet te traceren.122 De pregnante en opstandige tekst van 
de zeer jeugdige auteur beslaat maar zo’n dertig pagina’s, dus in de omvang kan geen 
belemmering voor opname worden gezien. Waarin dan? Een té verwante ziel voor Canetti, 
de intellectuele Einzelgänger? Of was hij té vanzelfsprekend om opgenomen te worden? Of 
is hij over het hoofd gezien? Het kan ook zijn dat Canetti vooral oog had voor ideeën over 
massa’s zonder leider, waardoor De la Boétie niet zo in zijn concepten paste. Hoe dan ook, 
tot op de dag van vandaag spreekt het werk van de jonggestorven magistraat tot de 
verbeelding. En al maakte hij niet altijd een scherp onderscheid tussen tiranniek en wettelijk 
gezag (zijn vrijheidsdrang is de grote drijfveer tot dit geschrift, dat in zijn tijd dan ook 
behoorlijk uit de toon viel, vandaar de verlate en anonieme publicatie); zo fundamenteel was 
de zaak nog niet eerder benaderd. Zo zegt de massa de macht haar macht op, vreedzaam. We 
hoeven slechts aan de revolutionaire facetten en de bijbehorende commotie rond de Apologie 
van Willem van Oranje en de Plakkaat van Verlatinghe123 van de Staten Generaal en de 
verbijstering van Filips II daarover in 1581 te denken om ons te realiseren hoe ingrijpend de 
idee van het opzeggen van de bestaande machtsverhoudingen uitwerkte in de sociaal-
politieke context. Eén term is overigens opvallend anders in de Servitude volontaire dan in 
MuM, namelijk wanneer De la Boétie schrijft: ‘… hoe weinig men de gunst van een slechte 
heer kan vertrouwen, en waarlijk, welke vriendschap zal men dan van iemand hopen, wiens 
hart zo verhard is, dat hij zijn eigen land haat, alleen omdat het hem gehoorzaamt, en die uit 
zelfvernietigingsdrang zichzelf en zijn rijk te gronde richt?’124       
 Het zelfvernietigende aspect waarvan hier sprake is, heet bij Canetti juist het tegen-
gestelde (maar met dezelfde gevolgen): de overlevingsdrift, ten koste desnoods van alles en 
iedereen. En er is nog iets, waarin Canetti’s uitgangspunt fundamenteel afwijkt van dat van 
De la Boétie (en van de Chinezen trouwens ook). Als laatstgenoemde schrijft: ‘Allereerst is 
het, zoals ik denk, boven elke twijfel verheven dat we in het leven volgens de natuur en haar 
leer natuurlijkerwijs onze ouders zouden moeten gehoorzamen, en aan het verstand onder-
worpen zijn, maar niemands knecht zouden moeten zijn’,125 blijkt hieruit dat hij stilzwijgend 

                                                 
122 Wel veel verwijzingen naar Montaigne overigens. 
123 Dat opent met de revolutionaire tekst: ‘Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van 
Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast 
ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d’ondersaten niet en sijn van Godt 
geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht 
of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d’ondersaten wille, sonder 
dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te 
hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deslve te 
bewaren. En so wanneer hy sulx niet en doet, maer in stede van zijne ondersaten te beschermen, deselve soeckt 
te verdrucken, t’overlasten, heure oude vryheyt, privilegien ende oude herkomen te benemen, ende heur te 
gebieden ende gebruycken als slaven, moet ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran ende voor 
sulx nae recht ende redene magh ten minsten van zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van 
den lande, voor egheen Prince meer bekent, maer verlaeten ende een ander in zijn stede tot beschermenisse van 
henlieden voor overhooft sonder misbruycken ghecosen werden’. 
(http://webh01.ua.ac.be/storme/verlating.html) (mijn curs. van de rolomkering van de bestaande verhoudingen 
en opvattingen. De Plakkaat was niet voor niets een oerbron voor andere revoluties). 
124 ‘...wie wenig man der Gunst eines schlechten Herrn trauen darf, und wahrhaftig, welche Freundschaft sollte 
man denn von einen erhoffen, dessen Herz so verhärtet ist, daß er sein eigenes Land haßt, nur weil es ihm 
gehorcht, und der aus selbstzerstörerischem Trieb [s’appauvrit lui-même] sich und sein Reich zugrunde 
richtet?’. De la Boétie, Von der freiwilligen Knechtschaft, p. 89 (mijn curs.). 
125 ‘Zum ersten steht es, wie ich glaube, außer allem Zweifel, daß wir bei einem Leben nach dem Rechte der 
Natur und ihren Lehren naturgemäß unseren Eltern gehorchen würden, und der Vernunft unterworfen, aber 
niemandes Knecht wären’. De la Boétie, Von der freiwilligen Knechtschaft, p. 47 (mijn curs.). De ouderlijke 
zeggenschap komt hier in het hoofdstuk over China nader aan bod. 
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van een harmoniemodel uitgaat in de opvoeding. Dit is bij Canetti tegengesteld: hij ziet een 
conflictmodel in het grootbrengen van kroost, waarbij de opvoeder de angels kan kwijtraken 
die de vorige generatie in hemzelf heeft achtergelaten; zo houdt de kringloop zich in stand. 
Gezien de veelvuldig terugkerende patronen in de elkaar opvolgende generaties, lijkt deze 
eigengereide stelling niet ver bezijden de waarheid. 
 

Enkele van de belangrijkste uitgangspunten zijn intussen toegelicht: het gegeven dat over de 
massa in het algemeen voornamelijk in negatieve termen is gedacht, gesproken en 
geschreven. Maar tegelijk de keerzijde daarvan, namelijk dat er ook uitzonderingen waren op 
die regel – wat eveneens geldt voor het Chinese massa-denken (zie VI). Het idee dat je zelf 
onderdeel van een massa kunt zijn en dit ook zo hebt ervaren, zonder scrupules, maakt 
Canetti wel bijzonder ten opzichte van mogelijke voorlopers.126 Hij is er niet op uit om die, 
voor zover het bronnen zijn, te bekritiseren, hij wil slechts hun info gebruiken voor zijn 
eigen visie. Een groot verschil (daardoor?) met de klassieken is dat deze een functioneel of 
instrumentalistisch onderzoek naar massa’s doen, terwijl Canetti’s analyse inhoudelijk of 
heuristisch is. Zijn ‘neutrale’ visie (en een scherp oog voor de massa-zonder-leider), zelfs al 
wordt die afgezet tegen de schamele gegevens van vóór 1800, is dan ook een breuk met de 
heersende opvattingen, maar wellicht niet zo totaal als wel gesuggereerd wordt. Hij heeft wel 
degelijk voorgangers gehad die het in meerdere of mindere mate en om verschillende 
redenen vóór de massa opnamen, zij het dat inderdaad niemand dit zo radicaal en principieel 
(maar nooit met zoveel woorden geschreven of gezegd) heeft gedaan als Canetti. Met andere 
woorden: al wil hij alles én zelf én van voren af aan doordenken, ook hij ontkomt niet aan de 
historische wortels die bewust of onbewust in zijn denken zijn gegroeid. Dit doet geen 
afbreuk aan de waarde van zijn werk, hoogstens aan de door hemzelf of door anderen 
toegeschreven pretentie van volstrekte originaliteit. En hij heeft zichzelf alvast tijdig onder 
de klassieken geschaard, getuige de brief van 3 juli 1959 aan zijn broer Georges: 

 ‘Ik ben meer dan tevreden. Ik weet dat ik met dit boek [M&M] een soort 
onsterfelijkheid verworven heb, en als ik morgen zou sterven, heb ik niet voor niets 
geleefd. Een jaar geleden nog zou ik dat niet hebben kunnen zeggen. Ik heb daarmee 
de Nobelprijs verdient, zij het die voor literatuur of voor de vrede, natuurlijk zal ik 
die niet krijgen. Maar daar komt het niet op aan; ik weet goed, dat niemand anders zo 
diep in de verwarring van onze eeuw is binnengedrongen. In kortere tijd had ik het 
niet kunnen doen’.127            

 

                                                 
126 McClelland noemt hem ‘remarkable as the first autobiographer of crowds’ (The Crowd and the Mob, p. 
294).  
127 ‘Ich bin mehr als zufrieden. Ich weiss, dass ich mit diesem Buch eine art von Unsterblichkeit erlangt habe, 
und wenn ich morgen sterben sollte, habe ich nicht umsonst gelebt. Noch vor einem Jahr hätte ich das nicht 
sagen können. Ich habe mir damit den Nobelpreis verdient, sei es den für Literatur oder den für Frieden, 
natürlich werde ich ihn nicht bekommen. Aber darauf kommt es nicht an: ich weiss in mir, dass niemand sonst 
so tief in die Verwirrung unseres Jahrhunderts eingedrungen ist. In weniger Zeit hätte ich es nicht machen 
können’. Veza & Elias Canetti, Briefe an Georges (2006), p. 365. Dat over die eeuw is Sloterdijk het in ieder 
geval met hem eens, want in het boek wordt ‘wohl wie nirgendwo sonst das sozialpsychologische Grundthema 
des 20. Jahrhunderts deutlich, welches lautet: Mitgerissenheit durch das Schlechte und Falsche’. (Sloterdijk, 
Die Verachtung der Massen, p. 11).  


