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

III. ‘De massa’s zijn toch veel beter dan alle leiders bij elkaar’1 
Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao – en Canetti over de massa 
 

‘Mit der Gründlichkeit der geschichtlichen Aktion wird also 
der Umfang der Masse zunehmen, deren Aktion sie ist’.         
(Marx, Die heilige Familie, p. 86)  
 

Links over de massa  
 

Afgezien van de langdurige en intensieve discussie over de vraag of de Franse Revolutie nu 
een breuk of slechts een rimpeling in de continuïteit der historische ontwikkelingen is 
geweest, is het legitiem om vanaf die tijd te spreken over een langzaam maar zeker 
groeiende belangstelling voor de massa. Zoals wel vaker, wanneer nieuwe maatschappelijke 
inzichten in de lucht hangen, – een wat vage omschrijving van de idee dat inzichten niet 
zomaar en onverwacht uit het niets opduiken, zoals volgens Burckhardt de cultuur aan de 
kunst voorafgaat – ging de literatuur voorop bij de beschrijving van de massa; pas geruime 
tijd daarna volgde de wetenschap. 

Jaap van Ginneken opent zijn proefschrift over het ontstaan van de massawetenschap 
dan ook met een overzicht van negentiende-eeuwse schrijvers die aandacht besteden aan 
‘mob-scenes’:2 van Walter Scott in The Heart of Midlothian uit 1818 tot Arthur Schnitzler’s 
Der Grüne Kakadu uit 1899, waarna we in de nieuwe eeuw zijn gekomen – in de eeuw van 
de massa’s. Het wetenschappelijke, dus niet-literaire, observeren en analyseren van de massa 
is van recenter datum: Hippolyte Taine kan met zijn werk uit de jaren zeventig en tachtig van 
de negentiende eeuw als voorloper worden gezien van de studies van Gabriël Tarde, Scipio 
Sighele, Henry Fournial en Gustave Le Bon in de jaren negentig, waarin de wetenschappe-
lijke benadering werd gegrondvest. Al met al is die aanpak dus nog maar goed één eeuw 
oud, c.q. jong. De benadering van die onderzoekers, en van die welke na hen kwamen, zal 
centraal staan in het volgende hoofdstuk (IV), waarin de periode 1890-1960 wordt behandeld. 
Maar dan blijft het probleem bestaan waarom zo laat serieuze aandacht is besteed aan zo’n 
ingrijpend maatschappelijk verschijnsel, want pas met La Folla Delinquente (1891) van de 
Italiaanse criminoloog Sighele kwam het fenomeen massa echt onder de aandacht, overigens 
mede door allerlei onderlinge onenigheid van onderzoekers.  

Sighele geeft in zijn voorwoord aan,3 waar het om draait: ‘De bestudeering van de 
misdaden der menigte is inderdaad belangwekkend; vooral aan het einde dezer eeuw, waarin, 

                                                 
1 Engels aan Kautsky, januari 1895. 
2 Van Ginneken, Crowds, psychology and politics, 1871-1899. Tussen Scott en Schnitzler plaatst hij mob-
scenes bij: Allesandro Manzoni in I Promessi Sposi 1825-27, Victor Hugo Notre Dame de Paris 1831 en Les 
Misérables 1862, Charlotte Brontë Shirley 1849, Hendrik Conscience Jacob van Artevelde 1849, Alexandre 
Dumas Ange Pitou 1851, Stendhal Lucien Leuwen 1855, Charles Dickens A tale of two cities 1859, Gustave 
Flaubert Salommbô 1862 en L’education sentimentale 1869, Lev Tolstoi Vojna i Mir (Oorlog en Vrede) 1865-
69, George Eliot Felix Holt 1866, Giovanni Verga Libertà 1882 en Mastro Don Gesualdo 1888, Guy de 
Maupassant L’Horrible 1884, Émile Zola Germinal 1885, Gerhart Hauptmann Die Weber 1893, en bij Louis 
Couperus: Majesteit van 1893 en Wereldvrede van 1895. 
Hieraan zou nog kunnen worden toegevoegd Edgar Allan Poe’s korte verhaal The man of the crowd (1840) 
waarin voor het eerst over het desolate massamens-bestaan wordt geschreven.   
Van Ginneken analyseerde het literaire massa-gegeven nader in ‘Rebellious mobs in the 19th century European 
fiction’, paper voor de 8e ‘Annual Scientific Meeting of the Intern. Society of Political Psychology’, 
Washington 1985.  
3 Scipio Sighele, De menigte als misdadigster. Een studie over collectieve psychologie, uit het Italiaansch, naar 
den tweeden geheel omgewerkten druk (van 1895) door Anna Polak, Amsterdam [1906], p. 7-8 (mijn 
cursivering). 
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in den vorm van werkstakingen zoowel als van straatoproeren, geen gebrek is aan gemeen-
schappelijke woelingen der volksmassa’s, welke somtijds naar het schijnt in een misdaad een 
uitweg zoeken voor allen wrok, dien geleden leed en geleden onrecht in hun harten hebben 
opgestapeld. Laat ik er bijvoegen, dat het onderwerp, ofschoon én uit maatschappelijk én uit 
juridisch oogpunt van het grootste gewicht, geheel nieuw was. Bij de mannen van weten-
schap zoomin als bij de rechterlijke macht was ooit twijfel gerezen, of de beklaagde niet 
soms, in plaats van één enkel persoon, een volksmenigte zou kunnen zijn. Wanneer de 
enkelen, weinigen, op wie men temidden van een oproer de hand had kunnen leggen, voor de 
vierschaar verschenen, dan verkeerden de rechters in de meening, menschen voor zich te 
zien, naar die banken der schande gevoerd door daden, bedreven uit vrijen wil en op eigen 
verantwoording – geen oogenblik vermoedden zij, dat die ongelukkigen de weinige schip-
breukelingen waren, daar neergeworpen door een psychologische orkaan, die hen onbewust 
had meegewenteld’. 
 Deze mengeling van begrip, pathetiek en moreel hoogstandje kunnen we de geboorte-
akte van de massa-studies noemen. Dat die studies in de loop der jaren uitwaaierden in 
allerlei subdisciplines, heeft niet voorkomen dat Sighele’s slotwens werd gehonoreerd. Het 
zou hem namelijk ‘bovenal verheugen, indien de door mij getrokken juridische conclusiën in 
de zalen der rechtbanken en gerechtshoven mochten ingang vinden’. 
 Dat de houding van de meestal burgerlijke denkers en onderzoekers tegenover de 
massa in het algemeen een van distantie, of vaker nog: afkeer was, zal intussen weinig 
bevreemden. Maar hoe zat dit met de twee grondleggers van het ‘wetenschappelijk 
socialisme’, Karl Marx en Friedrich Engels, twee geleerden die de massa feitelijk impliciet 
centraal stelden in hun theorieën, dus vóórdat de praktijkstudies ontstonden? Die toch 
minstens een inspiratiebron waren voor wat Sighele ‘werkstakingen zowel als straat-
oproeren’ noemt, en dus mede de atmosfeer hebben gecreëerd waardoor de eerste massa-
studies konden ontstaan. De vigerende oordelen hierover luiden veelal, dat ook zij niets van 
de massa moesten hebben. De filosoof René Boomkens schrijft bijvoorbeeld in zijn Kritische 
massa ‘dat deze weifelende stadsmens [de flaneur] natuurlijk een ander type mens was dan 
de overtuigde marxistische socialist, maar zijn verhouding ten opzichte van de moderne 
massa’s was niet per se vervuld van meer afkeer en dédain dan die van de marxisten, of van 
Marx en Engels zelf. (...) Theoretici van het socialisme als Marx en Engels moeten in de 
ogen van Benjamin verder verwijderd hebben gestaan van de alledaagse realiteit van het 
leven van de stedelijke (en in belangrijke mate proletarische) massa’s dan de flaneurs op de 
Parijse boulevards en in de passages, hoe ‘kinderlijk’ hun gedrag in abstract-politieke zin 
ook mocht zijn’.4 En in Propyläen Geschichte der Literatur wordt erop gewezen dat ‘veel 
auteurs de massa als wezenlijk ontworteld en bedreigend ervaren: zelfs Engels, die, uit de 
Duitse provincie stammend, wel nooit de verleiding gekend heeft in een vloed van mensen 
onder te duiken en zichzelf op te geven (zoals in ieder geval Walter Benjamin vermoedt), 
beschrijft de massa als een bedreigende en beangstigende realiteit. “Alleen al het gewoel op 
straat heeft iets weerzin-wekkends”, schrijft hij, met het schouwspel van de Londense straat 
voor ogen, “iets waartegen zich de menselijke natuur verzet”. Engels geeft hier een aanzet 
tot een teleurgestelde en moderne definitie van de massa, die Börne en Heine nog met 
verrukte blikken bewonderen’.5    
                                                 
4 René Boomkens, Kritische massa. Over massa, moderne ervaring en popcultuur (Van Gennep, Amsterdam 
1994), p. 57-58. 
5 ‘Viele Autoren empfinden die Masse als wesentlich wurzellos und bedrohlich: Selbst Engels, der, aus der 
deutschen Provinz stammend, wohl nie die Versuchung verspürt hat, in einer Flut von Menschen 
unterzutauchen und sich aufzugeben (wie jedenfalls Walter Benjamin mutmaßt), beschreibt die Masse als eine 
bedrohliche und beängstigende Realität. “Schon das Straßengewühl hat etwas Widerliches”, schreibt er, das 
Schauspiel der Londoner Straße vor Augen, “etwas wogegen sich die menschliche Natur empört”. Engels setzt 
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 Deze twee betrekkelijk willekeurige voorbeelden, toch voornamelijk gebaseerd op 
Benjamins suggesties, verduidelijken slechts dat Marx en Engels zich vermoedelijk niet snel 
in een massa zouden begeven (behalve dan voor het goede, socialistische doel, als er 
bijvoorbeeld vergaderd moest worden) omdat ze zich daar persoonlijk weinig toe aan-
getrokken zouden voelen. Maar dat is natuurlijk iets anders – en heeft ook een veel minder 
ver strekkende zeggingskracht – dan wat zij over de massa schreven. Wanneer dus wordt 
gezegd dat zij een afkeer zouden hebben van de massa, kan dit hoogstens gelden voor hun 
eigen dagelijkse leven, zeker niet voor hun geschriften, zoals zal blijken.  
 Niet alleen vanwege Marx’ wereldhistorische betekenis, maar ook omdat Canetti 
meerdere keren is verweten in zijn werk geen rekening met hem te hebben gehouden,6  is het 
zinnig diens opvattingen over de massa te bekijken, en natuurlijk ook die van Engels. 
Overigens, maar die houding wordt verderop besproken, verdedigde Canetti zich door te 
stellen dat hij de problemen wilde onderzoeken door naïveteit als methode te hanteren, 
anders gezegd: zich zo weinig mogelijk te laten beïnvloeden door bestaande theorieën. 
 Nog een argument waarom het zinnig is Marx’ en Engels’ werk op massa-uitspraken te 
onderzoeken (wat, voor zover viel na te gaan, nooit systematisch is gebeurd): de actualiteit 
zet ertoe aan. Want waren ‘marxisme’, ‘communisme’ of ‘socialisme’ vaak synoniem met 
massa, massaal, twee decennia geleden was te zien hoe massa’s zich van het communisme 
ontdeden – en recent is te zien hoe massa’s zich van Arabische/Noordafrikaanse dictaturen 
willen ontdoen. De revoluties werden in gang gezet door wat Canetti omkeringsmassa’s 
noemt. Beeldvorming via massamedia speelt hierbij sinds enkele decennia een grote rol en 
voegt een dimensie toe aan de waarde van de theoretische benadering van de massa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C       &       M‐E‐L‐S‐M    
 

‘Auch der Freigeist, und ebenso der Gläubige, wollen Macht’  (Nietzsche) 

                                                                                                                                                     
hier zu einer enttäuschten und modernen Definition der Masse an, die noch Börne und Heine mit entzückten 
Blicken bestaunen’.  Luigi Forte, ‘Schriftsteller und Stadt im 19. Jahrhundert’, in: E. Wischer (Red.), Propyläen 
Geschichte der Literatur. Bd. V, Das bürgerliche Zeitalter 1830-1914 (Propyläen Verlag/Ullstein Frankfurt 
a.M./Berlin 1988), pp. 512-534; 525. (Walter Benjamin, 1892-1940; Ludwig Börne, 1786-1837; Heinrich 
Heine 1797-1856). 
6 Elias Canetti, Die gespaltene Zukunft (1972), hierin: ‘Gespräch mit Joachim Schickel’, p. 117: ‘Eine Frage, 
die an Sie immer wieder gestellt worden ist, die auch ich an Sie gestellt habe, lautet: Warum muß man in Ihrem 
Oeuvre, besonders in Masse und Macht den Namen Marx vermissen?’ (EC-W, X, 253).  
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De ‘linkse’ massa ►7  
 

Theorie 
 

‘Mohr’ (1818-1883) en de twee jaar jongere ‘General’ (1820-1895) waren op de eerste plaats 
intellectuelen, exponenten van de middenklasse, de bourgeoisie.8 Intellectuelen moeten tot 
op de dag van vandaag zelden iets hebben van de massa, maar bij Marx en Engels lag dat om 
strategische redenen natuurlijk anders en alleen al hierom roeiden zij, intellectueel gezien, 
tegen de geest van hun tijd in. De massa was voor hen middel én doel, dus instrumenta-
listisch en teleologisch te benaderen; via de dictatuur van het proletariaat (massa) moest de 
klasseloze samenleving (nog meer massa) gestalte worden gegeven (macht). Klasse is hier 
voor de formule vervangen door massa, maar klasse was natuurlijk de terminologie en het 
onderscheidend criterium waarin Marx & Engels dachten, evenals de klassenstrijd, niet de 
massastrijd. Dat de beoogde klasseloze samenleving in de praktijk iets anders is geworden is 
eerder te wijten aan een menselijk dan aan een theoretisch tekort; de theorie klopte aardig. 
Echter, wat in theorie het meest massaal denkbare, het meest omvattende eenduidige 
massabegrip lijkt, blijkt in de praktijk gecompliceerd en door omstandigheden, die we de 
loop der geschiedenis noemen, aan verandering onderhevig: de dictatuur van het proletariaat. 
Vooruitlopend op de massateksten en -opvattingen van M-E-L-S-M enkele opmerkingen 
hierover,9 ook al dacht Canetti zelf volstrekt niet in zulke categorieën. Natuurlijk heeft ook 
hij een sterk historisch en politiek bewustzijn, maar in zijn werk zoekt hij eerder naar de 
wortel van historie en politiek, dus van menselijk gedrag en handelen, dan naar de bloem: de 
vormgeving en wetmatigheid. Marx heeft het begrip ‘dictatuur van het proletariaat’ slechts 
enkele keren en dan nog tamelijk vanzelfsprekend, zonder uitleg, in zijn werk en brieven 
gehanteerd.10 Het was voor hem een – tijdelijke – noodzaak: de overgangsperiode van de 
kapitalistische naar de uiteindelijk klasseloze, communistische  samenleving. Karl Kautsky 
(1854-1938) legde dit uit als zou dat geen opheffing van de democratie betekenen; de 
arbeidersklasse, de meerderheid van de bevolking, zou onder democratische condities 
vanzelf dominant worden. Het proletariaat moest, daarop wees Leszek Kolakowski (1927-
2009) vervolgens in zijn klassieke Main currents of Marxism, de oude bureaucratische 
staatsmachine vernietigen en vervangen door een nieuwe radicaal-democratische staat die 
gebaseerd zou zijn op zelforganisatie van de burgerij én direct en algemeen kiesrecht.   
 Vervreemding – in hoofdstuk V komt het tegendeel, verwandlung, aan bod – speelde 
een grote rol in het denken van Marx en Engels: arbeidsdeling (tussen hoofd- en handarbeid, 
tussen stad en platteland); eigendom van productiemiddelen tegenover arbeidskracht als 
koopwaar; en uiteindelijk een van zichzelf vervreemde samenleving met een staat als 
vreemde macht boven zich. In het communisme zouden die tegenstellingen opgeheven 

                                                 
7 ►De aanvankelijke opzet om de geïnventariseerde massa-begrippen uit werk en briefwisseling van Marx, 
Engels en Lenin, en in het kort van Stalin en Mao, hier op te nemen liep schipbreuk op de omvang en 
leesbaarheid. Om toch de bijeengeraapte bronnen over de massa te kunnen publiceren zal dit hoofdstuk op 
internet worden geplaatst, en dan inclusief alle becommentarieerde bronnen en bronverwijzingen, die daarmee 
aan dit hoofdstuk worden toegevoegd. (De theoretici – Marx en Engels; De practici – Lenin, realité, 
showprocessen; Stalin en Mao kort). In deze paragraaf ‘De “linkse” massa’ wordt in enkele bladzijden 
samengevat wat in het oorspronkelijke hoofdstuk zo’n zestig pagina’s beslaat. 
8 Marx had die bijnaam al vanaf zijn studententijd vanwege zijn bruine huid en zwarte haren, en Engels bezat 
veel militaire kennis.  
9 Navolgende (via: http://dare.uva.nl/document/26111) gebaseerd op: Erik van Ree, ‘Ontstaan en teloorgang 
van de “dictatuur van het proletariaat”: Marx, Lenin, Stalin’, Tijdschrift voor Geschiedenis, jrg. 113, nr. 3, 
2000, pp. 335-353. 
10 Hal Draper telde het (in Karl Marx’s Theory of Revolution, III) slechts 12x in Marx’ en Engels’ verzameld 
werk. 
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kunnen worden: een bewust maatschappelijk zelfbestuur – een associatie van individuen – 
met maatschappelijk eigendom van productiemiddelen en verdwijning van de staat. De 
dictatuur van het proletariaat zou dus een tijdelijke, weliswaar revolutionaire, situatie zijn 
‘met despotische inbreuken op het eigendomsrecht’, om daarna te komen tot een volstrekt 
democratische constitutie. Vandaar wellicht dat ‘revolutie’ en ‘democratie’, en zeker de 
combinatie van die twee begrippen, vaak een verwarrende uitwerking hebben op 
Marxistische overdenkingen en interpretaties.  
 Na zijn analyse van het veranderingsproces van de feodale in de kapitalistische 
productiewijze, met ‘methoden die ten dele berusten op het meest brute geweld, bijvoorbeeld 
het koloniale stelsel’, poneert historisch socioloog Marx de oneliner: ‘Het geweld is de 
vroedvrouw van elke oude maatschappij die zwanger is van een nieuwe’, waaraan hij als 
economisch historicus toevoegt: ‘Zelf is het een economische macht’.11 Zo zijn revolutie en 
al dan niet tijdelijke dictatuur, en indirect dus ook de massa, onvermijdelijk aan geweld 
gekoppeld; de hamer van de (nieuwe) macht op het aambeeld van de massa – die tegelijk 
hamer kan zijn. De dictatuur zoals Marx deze bedoelde was echter die van de wetgevende 
over de uitvoerende macht, in casu dus de almacht van de democratie, aangezien het 
proletariaat de meerderheid in de volksvertegenwoordiging zou krijgen – in dat opzicht zou 
het dus niet een tijdelijke aangelegenheid zijn. In de Praktijk-paragraaf hierna is te lezen hoe 
Lenin, Stalin en Mao het concept ‘dictatuur van het proletariaat’ aan hun eigen opvattingen, 
aan de politieke praktijk aanpasten, en hoe zij dit soms motiveerden.   
 

‘Massa’ is bij Marx en Engels een nauwelijks nader gedefinieerd of gedifferentieerd begrip; 
het staat vooral voor de vele mensen uit de arbeidersklasse. Massa is voor hen vaak identiek 
aan klasse, of zelfs aan volk, waarbij ‘massa’ veelal een kwantitatief en ‘volk’ een kwalita-
tief aspect vertegenwoordigt. Ook de bourgeoisie kan voor hen onder de massa vallen, en 
met enige dialectische manipulatie kunnen we dan zeggen: de bourgeoisie heeft de macht, 
maar de arbeider ís de macht. En aangezien de arbeider veelal de massa is, zou de kortste 
Marxistische formule kunnen luiden: de massa = (potentieel) de macht. 
 Een persoonlijke afkeer van de massa treffen we bij Marx of Engels maar zelden aan in 
hun geschriften.12 En laten ze zich onverhoopt toch in die trant uit, dan volgt meestal wel een 
relativering. Van de vroegste specifieke massa-studies heeft Marx geen kennis genomen, wat 
ook moeilijk kon omdat hij al acht jaar dood was toen Sighele’s studie verscheen.13 Engels, 

                                                 
11 Karl Marx, Het kapitaal. Kritiek van de politieke economie. I. Het productieproces van het kapitaal (vert. 
Isaac Lipschits, herz. & verkl. noten Hans Driessen; Boom, Amsterdam 2010), p. 704, in de § over de ‘Genesis 
van de industriële kapitalist’. 
12 Karl Marx/ Friedrich Engels, Werke (= MEW), 45 dln., Dietz-Verlag Berlin (Ost), 1956-1983 (‘Die Deutsche 
Ausgabe fußt auf der vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KPdSU besorgten Ausgabe in 
russischer Sprache’). In de jaren ’70 begon de MEGA, de historisch-kritische Marx/Engels Gesamtausgabe 
(Moskou/Berlijn); na de val van de muur nam het IISG het project over via het IMES (International Marx Engels 
Foundation), waarbij het origineel geplande aantal van 164 delen werd teruggebracht tot 114 (MEGA2), waarvan 
er intussen 52 zijn gepubliceerd. Marcello Musto (jan. 2011) in gesprek met Vesa Oittinen en Andrey 
Maidansky over MEGA2: ‘Has another Marx been revealed?’, op http://links.org.au/node/2083. 
Via http://www.youtube.com/watch?v=I-IYwNo2EMU (en andere adressen) zijn diverse interviews te vinden 
over ‘Marx Dialectical Studies’, o.a. over MEGA2.   
13 En over de voorloper van de massa-onderzoekers, Hippolyte Taine (1828-1893), komen we in heel zijn 
oeuvre alleen een mededeling aan zijn op huwelijksreis zijnde dochter Laura Lafargue tegen. Zij moet uitzoe-
ken waar een exemplaar van het eerste deel van Das Kapital is gebleven, dat naar Taine gestuurd had moeten 
zijn. Marx excuseert zich in de brief voor het ongelegen moment met de mededeling ‘Ik ben een machine die 
gedoemd is boeken te verslinden om ze dan in veranderde vorm uit te spuwen op de mesthoop der 
geschiedenis’. MEW, Bd. 32, p. 544: Karl Marx aan Laura en Paul Lafargue, 11-4-1868. Ook in de Nederlandse 
uitgave De brieven van Karl Marx (=Brieven Marx), 2 dln., keuze en inl. Saul K. Padover, vert. Hans W. Bakx 
en Jacq. Firmin Vogelaar (De Haan, Haarlem 1981), p. 238.  
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die in augustus 1895 overleed, was een nieuwsgierige veellezer die echter naast het 
populariseren van Marx’ theorieën zijn handen vol had aan de redactie van de moeilijk 
leesbare manuscripten van deel 2 en 3 van Das Kapital.14  Hij zou een of meer van de 
genoemde massa-auteurs nog gelezen kunnen hebben, maar we zoeken er vergeefs naar in 
zijn brieven; hij heeft die ‘nieuwigheid’ op zijn oude dag kennelijk langs zich heen laten 
gaan.15 Voor Taine liep ook hij niet over van bewondering. Aan Kugelmann schreef hij 
simpelweg: ‘Taine ist nicht viel wert’,16 en nog in hetzelfde jaar, 1889, had hij zich tegen-
over Kautsky beklaagd over ‘die vom Philister vergötterten Taine und Tocqueville’.17 
 De massa is door Marx of Engels nooit systematisch benaderd of geanalyseerd; hun 
invalshoek was òf impulsief òf tactisch en een enkele keer filosofisch. En psychologiseren 
(van massa of individu) was niet hun kracht; zij waren er het type geleerde niet naar en de 
tijd was er klaarblijkelijk nog niet rijp voor. Canetti komt daarin wel overeen met hen: ook 
hij moet weinig hebben van uitgesproken psychologie of psychologiseren.18 Daarnaast zijn 
ze alle drie polyhistor, waar bij Marx bovendien duidelijk de opgeleide filosoof 19 en de 
(zelfgeschoolde) socioloog en econoom zichtbaar wordt en bij autodidact Engels de leger-
expert. Canetti is dan de meest uitgesproken homme de lettres, die het ongetwijfeld eens zal 
zijn geweest met Marx’ overtuiging dat filosofen de wereld slechts verschillend hebben 
geïnterpreteerd maar dat het erop aan komt haar te veranderen – alleen, hij was geen actie-
voerder of manifestenschrijver.    

Marx en Engels brengen vanaf hun vroegste publicaties de massa ter sprake: Marx in 
zijn inleiding tot Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1844) en Engels in zijn 
uiterst betrokken Lage der arbeitenden Klasse in England (1845). Hierin is naast het begrip 
‘massa’, waarmee gewoon ‘veel’ wordt bedoeld (een massa steden, bedrijven, logementen, 
drek, varkens, zuurstof of petities, of zelfs ‘eine Unmasse Unrat, Abfall’ om de stedelijke 
smeerboel te schetsen)  het begrip – zonder precisering – meestentijds gereserveerd voor de 
onderkant van de samenleving, voor de verliezers van de Industriële Revolutie.20 Een 
selectieve greep: ‘Op deze manier concentreerde zich de enorme arbeidersmassa die thans 
het hele Britse rijk vult en wier sociale positie iedere dag meer en meer de aandacht opeist 
van de beschaafde wereld’. (p. 66) ‘alleen de industrie heeft ieder plekje tussen deze huizen 
volgebouwd om onderdak te gewinnen voor de (mensen)massa’s die zij uit de landbouw-
streken en uit Ierland liet komen’. (110) ‘en wanneer de arbeiders elkaar niet onderling 
steunden zolang zij konden, zou iedere crisis beslist een massa ‘overtolligen’ door honger-
snood uit het leven wegrukken’. (151) ‘onder de handwevers, metselaarsknechten, sjouwers-
lieden, losse werklieden enz. zijn massa’s Ieren’. (157) ‘De verwaarlozing waartoe de grote 

                                                 
14  Deel I werd het bekendst: Het productieproces van het kapitaal; Dl. 2 bevat Het circulatieproces van het 
kapitaal (1885) en Dl. 3 Het proces van de kapitalistische productie als geheel (1894). 
15 MEW, Bd. 30-39: ‘Briefe 1860-1895’. 
16 MEW, Bd. 37, p. 132: Engels aan Ludwig Kugelmann, 10-1-1889. 
17 MEW, Bd. 37, p. 154: Engels aan Karl Kautsky, 20-2-1889. Engels doelde op Hippolyte Taine’s Les Origines 
de la France contemporaine, (1876-1885) en op Alexis de Tocqueville’s L’Ancien Régime et la Révolution, 
(1865). Hij schreef  naar aanleiding van Kautsky’s bijdrage in de Neue Zeit: ‘Die Klassengegensätze von 1789. 
Zur hundertjährigen Gedenkfeier der Großen Revolution’.  
18 Zoals ook Emile Durkheim (1858-1917) daar weinig van moest hebben omdat de sociale feiten bestaan, 
afgescheiden van de bijzondere gevallen waarin zij zich voordoen. Het geweten van het collectief drukt zich in 
de individuen uit en het ‘fait social’ staat boven de enkeling.   
19 Hij promoveerde in 1841 in Jena op het verschil tussen de natuurfilosofie van Democritus (460-380) en 
Epicurus (341-270), ‘een groots opgezette apotheose van Epicurus’ leer van de vrijheid. Ethiek, moraal en 
filosofie als actieve veranderingsfactoren van een onredelijke wereld – dat was de these, sterker de eis’. (Fritz J. 
Raddatz, Karl Marx. Een politieke biografie. Wereldvenster, Baarn 1976, p. 36). 
20 In het navolgende alleen (Nederlandse) citaten over massa’s, waar in het origineel ook sprake is van ‘Masse’; 
‘Menge’ is dus weggelaten, hoewel het vaak in zowat dezelfde betekenis wordt gebruikt.  
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massa van de arbeiderskinderen is veroordeeld’. (168) ‘dan kunnen wij niet aan de gevolg-
trekking ontkomen, dat massa’s medemensen, honderden van onze naaste buren, jaarlijks 
omgebracht worden door gebrek aan de allergewoonste voorzichtigheids-maatregelen’. (174) 
‘Maar onder de massa vindt men bijna overal een volkomen onverschilligheid voor de religie 
of op zijn hoogst een beetje deïsme’. (196) ‘Hun doeleinden waren: het loon vast te stellen 
en als massa, als macht met de werkgevers te onderhandelen’. (302) En: ‘De grote massa van 
de Ierse bevolking bestaat uit kleine pachtboertjes die een erbarmelijk leemhutje dat uit één 
enkele ruimte bestaat en een stukje aardappelland gepacht hebben, juist groot genoeg om hun 
de allernodigste voeding te verschaffen’. (367) Slechts éénmaal treffen we in Engels’ 
Manchester-studie een denigrerende opmerking aan, maar die is kennelijk via de indirecte 
rede bedoeld om weer te geven wat de ondernemer denkt: ‘Hij [de bourgeois] kon ze [de 
arbeiders] naar hartelust uitbuiten en over ze heersen en kreeg nog gehoorzaamheid, dank en 
aanhankelijkheid van het domme volk op de koop toe, als hij hun, naast het loon, enige 
minzaamheid, die niets kostte, en misschien een enkel klein voordeeltje ten deel liet vallen.’ 
(193)21 
 Engels kwam pas in zijn Anti-Dühring van 1878 weer te spreken over de massa, met 
name in militaire kwesties. En daarna schreef hij in de jaren 1882-1895 een zestiental 
brieven aan acht correspondenten waarin enig optimisme over en vertrouwen in de massa 
werd geventileerd. De slotwoorden van Marx over de massa zijn te vinden in zijn Kritik des 
Gothaer Programms uit 1875. In de laatste, slopende jaren van zijn leven heeft hij er zich 
niet meer expliciet over uitgelaten.22 Kwantitatief gezien heeft Engels zich vaker dan Marx 
op verschillende plaatsen, bij voorkeur in brieven, geuit over de massa. Marx schreef er 
vooral over in publicaties, die duidelijk een kwalitatief overwicht hebben ten opzichte van 
Engels’ (epistolaire) uitlatingen. 
 In de inleiding tot zijn kritiek op Hegels rechtsfilosofie, waarin als gezegd Marx’ 
eerste massaopmerkingen te vinden zijn, is al het radicalisme te ontwaren dat hij ook later als 
sine qua non aan de massa toeschrijft – een tactische noodzaak: ‘alleen wordt ook de theorie 
tot materieel geweld, zodra ze de massa’s roert. De theorie is in staat de massa’s aan te 
grijpen, zodra ze ad hominem (aan mensen) demonstreert, en ze demonstreert ad hominem, 

                                                 
21 Fr. Engels, De toestand van de arbeidersklasse in Engeland. Naar eigen aanschouwingen en authentieke 
bronnen. Progres, Moskou 1987 (1845). 
22 Hier is dus steeds sprake van het begrip ‘massa’, al dan niet voorzien van een voorvoegsel, niet van 
begrippen als ‘de arbeider’, ‘het volk’ e.d. Het massa-begrip is bij Marx en Engels nooit systematisch 
nagezocht. Wat via allerlei naslag- en indexwerken te vinden is, is zeker niet uitputtend, en artikelen die het 
onderwerp sec behandelen, zijn er niet. Zo eindigt het drie pagina’s tellende lemma ‘Massen’ in Bd. 5 van het 
Kritisches Wörterbuch des Marxismus (Hg. W.F. Haug u.a., Berlin 1986) zonder de bij andere lemmata 
gebruikelijke literatuuropgave, en in plaats daarvan met een reeks vragen (p. 854): 
‘ANMERKUNG - Der Begriff Massen ist also von irreführender Einfachheit. Sobald wir ihm begegnen, gibt er 
Anlaß zu fragen: Um wen handelt es sich? Um welche Klassen oder gesellschaftliche Schichten? Werden sie 
als eine Art Überbleibsel oder als bestimmende Struktur verstanden? Was spielt sich zwischen den Massen 
einerseits und der Klasse, der Partei oder den Führern andererseits ab: Vermischung, Konflikt oder Dialektik? 
Um welche Ebene handelt es sich jeweils: um die geschichtliche, die bestimmt wird durch die Klassen- und 
Massenkämpfe, oder die der Lehre, also der Apparate? Die jüngste Geschichte der Arbeiterbewegung hat 
gezeigt, daß solchen Fragen nichts Akademisches anhaftet’. 
Die ‘irreführende Einfachheit’ weerhoudt onderzoekers er niet van, zich zo nodig op Marx of Engels te 
beroepen. Hier (uitgaand van het in noot 7 genoemde) is nagegaan wat zij aan hen kunnen ontlenen, zonder de 
pretentie echt alles of zelfs het laatste woord over de massa bij Marx en Engels te hebben geïnventariseerd; 
tenslotte is hun werk met 45 delen dundruk te omvangrijk om van kaft tot kaft te verwerken, terwijl het hier 
uiteindelijk om een deelonderwerp gaat, namelijk de voorgeschiedenis van de ‘echte’ massa-studies.   
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zodra ze radikaal wordt. Radikaal zijn is de zaak bij de wortel aanpakken. De wortel voor de 
mensen is echter de mens zelf’.23              
 G.W.Fr. Hegel, in het voorgaande hoofdstuk even genoemd, is volgens Canetti een 
filosoof ‘door wie men wordt onderdrukt’,24 met een ‘vergiftigde taal’25 en een ‘erbarmelijke 
en altijd verkeerde “noodzakelijkheid”’,26 en als hij gedachten van zijn gewaardeerde 
Herakleitos terugvindt bij Hegel, weet Canetti niet goed hoe hij die filosoof weer voor 
zichzelf terug kan krijgen.27 Dat oordeel zal weliswaar niet helemaal parallel lopen met de 
ontwikkeling van Marx’ denken – van Hegeliaan tot anti-Hegeliaan – maar geeft wel weer 
waar het ook bij Marx wrong: die keerde zich, mede onder invloed van Feuerbachs 
materialistische filosofie (waarover hij zich later ook weer kritisch uitte28) van Hegels 
idealistische filosofie af, maar diens dialectiek bleef hij koesteren. Die afkeer van Marx kon 
natuurlijk niet anders, gezien het allerhoogste vorm die Hegel aan de staat toeschrijft, 
waarboven weer de Wereldgeest staat die zich door de dialectische strijd van de Volks-
geesten ontwikkelt; de wereldgeschiedenis wordt dan als proces van zelfbewustwording van 
de Wereldgeest opgevat en daarmee tegelijk als vooruitgang in het bewustzijn der vrijheid. 
Dat spoorde niet met Marx’ inzicht dat de staat, en vooral ook de bureaucratie juist 
vernietigd moest worden wilde er van bevrijding en vrijheid van massa’s sprake kunnen zijn, 
en het spoorde niet met zijn idee dat de mens de geschiedenis zelf maakt en dus voor zijn 
eigen bevrijding moet zorgen – een Verlichtingsopvatting.    
 De twee belangrijkste massa-inzichten van Marx, waarop in allerlei toonaarden in het 
overige werk gevarieerd wordt, zijn te vinden in Die Heilige Familie en ruim twintig jaar 
later in Das Kapital. Het eerste inzicht, in het eerstgenoemde werk,29 een aanval op Bruno 
Bauer en de Jong Hegelianen,30 is de eerste gezamenlijke publicatie van Marx en Engels. 
Daarin maken de revolutionaire woordkunstenaars31 – die dan net een verbond voor het leven 

                                                 
23 Uit kritiek op Hegels rechtsfilosofie: ‘Die Waffe der Kritik kann allerdings die Kritik der Waffen nicht erset-
zen, die materielle Gewalt muß gestürzt werden durch materielle Gewalt, allein auch die Theorie wird zur 
materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift. Die Theorie ist fähig, die Massen zu ergreifen, sobald sie ad 
hominem (am Menschen) demonstriert, und sie demonstriert ad hominem, sobald sie radikal wird. Radikal sein 
ist die Sache an der Wurzel fassen. Die Wurzel für den Menschen ist aber der Mensch selbst’. 
24 Geheime hart, 1973, p. 15; EC-W, IV, 381.  
25Aufzeichnungen 1973-84, 1982, p. 88; EC-W, V, 332. 
26Aufzeichnungen 1973-84, 1982, p. 90; EC-W, V, 334. 
27Aufzeichnungen 1973-84, 1984, p. 116; EC-W, V, 357. Overigens noteert hij even verbaasd als eerlijk 
(Pantheon, 1959, p. 22; EC-W, V, 129) dat het ‘theoretische’ (‘Begriffliche’; beter: het ‘abstracte’?) hem zo 
weinig interesseert dat hij op 54-jarige leeftijd Aristoteles noch Hegel serieus gelezen heeft. In de jaren ’80 
heeft hij zich er kennelijk meer in verdiept.   
28 Met Engels, in: Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten 
Feuerbach, B. Bauer und Stirner und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. 
Geschreven in 1845-46, in 1932 voor het eerst in het Duits conform het originele manuscript gepubliceerd. 
Tekst te vinden op: http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_009.htm. Ludwig Feuerbach (1804-1872); Max 
Stirner (= Joh. Caspar Schmidt, 1806-1856). 
29 Karl Marx, Friedrich Engels, Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer 
[1809-1882] und Konsorten, in MEW, Bd. 2, pp. 3-225.  
30 De Hegeliaanse school splitste zich al snel in een ‘rechtse’ en een ‘linkse’ richting (resp. Oud- en 
Jonghegelianen); het waren tegenstellingen op religieus en politiek gebied. De ‘linksen’ gingen uiteindelijk op 
in het door filosofie-afkerige natuuronderzoekers gepropageerde materialisme, de ‘rechtsen’ in een conservatief 
georiënteerd theïsme. (Ernst von Aster, Geschichte der Philosophie,  KTA 108, Kröner, Stuttgart 1980, p. 359) 
Marx zelf was overigens verwant met de Jonghegelianen, maar niet voor altijd en, uiteraard, niet zonder kritiek.  
31 Die heilige Familie is stilistisch-filosofisch vuurwerk – met name van Marx – wat voor meer van hun werk 
geldt. 
Het eerste hoofdstuk van Die heilige Familie, ‘Die kritische Kritik als Buchbindermeister-Gestalt’, eindigt met 
een duistere brille waarvoor elke massa uiteen zou stuiven: ‘Es versteht sich, und die Geschichte, die alles 
beweist, was sich von selbst versteht, beweist auch dies, daß die Kritik nicht Masse wird, um Masse zu bleiben, 
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hebben gesloten – duidelijk dat alle voorgaande denkers, beschouwers en analytici de massa 
hebben genegeerd of gekleineerd, of naar eigen (klasse)belangen hebben geïnterpreteerd, en 
bovendien hadden die voorgangers geen oog voor het feit dat andere tijden andere massa’s 
kennen.32 Dit mag een ommekeer in het denken worden genoemd: het eerste uitgesproken 
filosofisch-historische pleidooi vóór de massa in de geschiedenis. Na duizenden jaren heeft 
de massa medio negentiende eeuw haar eigen overtuigde advocaten, die zonodig de weg 
konden wijzen naar de barricaden. Overigens relativeert Marx wel de massa die betrokken 
was bij de Franse Revolutie door die als minder grootschalig te zien dan degenen die 
mopperden op die massa’s – die de revolutie zouden hebben ontketend of in ieder geval 
gevoed (de ‘rechtse’ opvattingen). De revolutie voldeed volgens Marx niet aan wat de massa 
werkelijk wilde, wel aan ‘de waan van de dag’ – het was volgens hem een burgerlijke 
revolutie waar de onderklasse niet veel beter van werd.33  
 In zijn scherpzinnige, humoristische maar bovenal vernietigende stijl maakt Marx in 
december 1846 aan Pavel Annenkov34 duidelijk hoe bar en boos hij Proudhons in dat jaar 
verschenen Philosophie de la Misère35 vindt. In die brief lezen we: ‘In plaats van de grote 
historische beweging die voortkomt uit het conflict tussen de reeds verworven produktie-
krachten van de mensen en hun maatschappelijke verhoudingen die niet meer met deze 
produktiekrachten in overeenstemming zijn; in plaats van de verschrikkelijke oorlogen die in 
het verschiet liggen tussen de verschillende klassen van een natie en tussen de verschillende 
naties; in plaats van de praktische en gewelddadige actie van de massa’s die alleen voor een 
oplossing van deze botsingen kan zorgen:36 in plaats van deze omvattende, voortdurende en 
gecompliceerde beweging stelt de heer Proudhon een ontlastingsbeweging (le mouvement 
cacadauphin) van zijn eigen hoofd. Het zijn dus de geleerden, de lui die weten hoe ze God 
zijn geheime gedachten moeten ontfutselen, die de geschiedenis maken. Het gewone volk 
heeft alleen maar hun openbaringen toe te passen’.37 
 In zijn Misère de la Philosophie uit 1847 werkt Marx die boosheid verder uit, maar 
hierin is slechts een enkele keer sprake van de massa, wederom de underdog: ‘Nee, niet 
daarom maar vanwege het feit dat in een op armoede gebaseerde maatschappij de 

                                                                                                                                                     
sondern um die Masse von ihrer massenhaften Massenhaftigkeit zu erlösen, also die populäre Redeweise der 
Masse in die kritische Sprache der kritischen Kritik aufzuheben. Es ist die stufenhaftigste Stufe der 
Erniedrigung, wenn die Kritik die populäre Sprache der Masse erlernt und diesen rohen Jargon in den 
überschwenglichen Kalkul der kritisch kritischen Dialektik tranzendiert’. (p. 11). 
32 Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik, in hfdst. VI, 1, a: ‘Der “Geist” und die “Masse”’, p. 84: 
‘Das “von vornherein” der Masse des 16. Jahrhunderts und das “von vornherein” der Masse des 19. 
Jahrhunderts sind vor den Augen der absoluten Kritik ebensowenig unterschieden als diese Massen selbst’.  
33 ‘“Verfehlt” ist die Revolution nur für die Masse, die in der politischen “Idee” nicht die Idee ihres wirklichen 
“Interesses” besaß, deren wahres Lebensprinzip also mit dem Lebensprinzip der Revolution nicht 
zusammenfiel, deren reale Bedingungen der Emanzipation wesentlich verschieden sind von den Bedingungen, 
innerhalb deren die Bourgeoisie sich und die Gesellschaft emanzipieren konnte. Ist also die Revolution, die alle 
großen geschichtlichen “Aktionen” repräsentieren kann, verfehlt, so ist sie verfehlt, weil die Masse, innerhalb 
deren Lebensbedingungen sie wesentlich stehenblieb, eine exklusive, nicht die Gesamtheit umfassende, eine 
beschränkte Masse war. Nicht weil die Masse sich für die Revolution “enthusiasmierte” und “interessierte”, 
sondern weil der zahlreichste, der von der Bourgeoisie unterschiedne Teil der Masse in dem Prinzip der 
Revolution nicht sein wirkliches Interesse, nicht sein eigentümliches revolutionäres Prinzip, sondern nur eine 
“Idee”, also nur einen Gegenstand des momentanen Enthusiasmus und einer nur scheinbaren Erhebung besaß’. 
(Die heilige Familie, p. 86). 
34 Liberale Russische publicist (1812-1887). 
35 Système des contradictions économiques, ou Philosophie de la Misère (1846). 
36 Mijn cursivering; in alle onderhavige teksten is cursivering conform het origineel, mits anders vermeld. 
37 Brieven Marx, p. 49. Ned. vert. ook in: De armoede van de filosofie (Progres, Moskou 1986), p. 186. 
Origineel in: MEW, Bd. 27, p. 460 en in: Karl Marx/ Friedrich Engels, Ausgewählte Schriften in zwei Bänden 
(= ME Schriften), Dietz Verlag, Berlin, 24. Aufl. 1976, II, p. 420. 
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armoedigste produkten als door een soort natuurlijke noodzaak het voorrecht hebben aan de 
grote massa voor consumptie ten dienste te staan’.38 ‘Het groeien van de markt, de 
accumulatie van kapitaal, de in de sociale positie van de klassen ingetreden veranderingen, 
een hele massa mensen die zich hun bron van inkomsten beroofd zien, vormen evenzovele 
historische voorwaarden voor het ontstaan van de manufactuur’. (p. 134) ‘Als de 
monopolisten de onderlinge concurrentie beperken door gedeeltelijke associaties, groeit de 
concurrentie onder de arbeiders, en hoe meer de massa der proletariërs ten opzichte van de 
monopolisten van een natie toeneemt, des te teugellozer vormen neemt de concurrentie 
tussen de monopolisten van de verschillende naties aan. De synthese is van dien aard, dat het 
monopolie zich alleen kan handhaven door voortdurend de concurrentiestrijd aan te gaan’. 
(p. 148) 
 Ook komen we de massa nog tegen als adagium: ‘De economische verhoudingen 
hebben eerst de massa van de bevolking in arbeiders veranderd. De heerschappij van het 
kapitaal heeft voor deze massa een gemeenschappelijke situatie en gemeenschappelijke 
belangen geschapen. Deze massa is daarmee al een klasse tegenover het kapitaal, maar nog 
niet voor zich zelf. De belangen die zij verdedigt, worden klassebelangen. De strijd van 
klasse tegen klasse is echter een politieke strijd.’ (p. 169). Waarmee Marx dus in een 
handomdraai het begrip ‘massa’ tot ‘klasse’ promoveert, en politiseert. 
 Het tweede massa-inzicht van Marx zou de ‘Wet van de massa-armoede’ genoemd 
kunnen worden, als logische consequentie van de kapitalistische accumulatiewet: ‘Hoe 
groter de Lazaruslaag van de arbeidersklasse en het industriële reserveleger des te groter het 
officiële pauperisme’. Het eerdere pleidooi om de massa als historische categorie te 
erkennen vindt hier geen equivalent in erkenning van de massa als economische categorie; 
het blijft een sociaal-politiek begrip. De redenering die tot de ‘wet’ leidt staat in Het 
Kapitaal in het hoofdstuk over ‘de algemene wet van de kapitalistische accumulatie’: ‘Hoe 
groter de maatschappelijke rijkdom, het functionerende kapitaal, omvang en kracht van de 
groei van het kapitaal, dus ook de absolute grootte van het proletariaat en zijn arbeids-
productiviteit, des te groter het industriële reserveleger. De beschikbare arbeidskracht komt 
door dezelfde oorzaken tot ontplooiing als de expansiekracht van het kapitaal. De 
proportionele grootte van het industriële reserveleger neemt dus toe met de krachten van de 
rijkdom. Maar hoe groter dit reserveleger in verhouding tot het actieve arbeidersleger is, des 
te massaler is de geconsolideerde overbevolking, waarvan de ellende omgekeerd evenredig 
is met de mate waarin ze gekweld wordt door de arbeid. Hoe groter, ten slotte, de Lazarus-
laag van de arbeidersklasse en het industriële reserveleger, des te groter het officiële 
pauperisme. Dit is de absolute, algemene wet van de kapitalistische accumulatie’.39  
Als historisch materialist benadrukt Marx dat de theorie pas tot een materiële macht wordt 
zodra deze de massa’s aangrijpt, en radicaal als het kan; en verder dat de arbeider – die 
exponent van de massa – niet door ‘zuiver denken’ maar door het pijnlijke onderscheid 
tussen zijn en denken, tussen bewustzijn en leven tot inzicht komt: niet alleen in het denken, 
het bewustzijn, maar in het zijn moeten de oorzaken van de vervreemding worden 
opgelost.40 
 Marx heeft oog voor het gegeven dat andere tijden andere massa’s opleveren, met 
andere woorden: massa is niet massief voor hem, maar hij is volstrekt niet kieskeurig in een 
definiëring of omschrijving van wat nou een massa is. In vele gevallen is het net wat hem 

                                                 
38 Marx, De armoede van de filosofie, p. 61. 
39 Marx, Het Kapitaal, p. 608, cursief in origineel. (Marx, Das Kapital, I, p. 673-674; MEW, Bd. 23, p. 673-
674). 
 40 Dezelfde vervreemding, onder meer door stringente arbeidsdeling, waartegen Canetti, maar bijvoorbeeld ook 
de Frankfurter Schule, zo’n bezwaren heeft. 
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uitkomt, maar meestal is het toch de ‘underdog’, de arbeidersmassa (werkend of werkeloos), 
levend in meer of minder erbarmelijke omstandigheden, en altijd afhankelijk. Hij rekent op 
groeiende massa’s die – onvermijdelijk – gewelddadig de maatschappelijke verhoudingen 
zullen gaan veranderen, fundamenteel en structureel. De massa die door het kapitaal is 
‘geschapen’, wordt in haar verzet tegen datzelfde kapitaal als vanzelf een klasse, die de 
politieke strijd zal en moet aangaan; via despotisch ingrijpen in het eigendomsrecht kunnen 
en zullen de macht en de levensomstandig-heden van de massa worden verbeterd.  
 Het Christelijk-Germaanse dogma, zoals hij het noemt, van de tegenstelling tussen 
geest en materie, tussen God en wereld, heeft er in de visie op de geschiedenis toe 
bijgedragen dat enkele specifieke individuen als actieve geest tegenover de rest van de 
mensheid als geestloze massa zouden staan. Met zijn bestrijding van deze doctrine keert 
Marx zich in feite tegen de ‘grote-mannen-geschiedenis’, een opvatting die inderdaad lang 
gangbaar is geweest. Marx kon moeilijk voorzien dat ruim driekwart eeuw na hem de 
‘history from below’, de ‘oral history’ en de vele gender- en minderhedenstudies juist de 
massa in het centrum van de historische belangstelling zouden trekken: de gewone man 
triomfeerde – in de geschiedschrijving – over de bijzondere man, die overigens niet werd 
vergeten.41  

 
 
 
 
 
 

 
 

                
 
 
 

                Marx & Engels standbeeld van Ludwig Engelhardt, Berlijn 1986 

 
 
Praktijk   
 
Als Marx en Engels de eerste echte architecten van de massa waren, dan kunnen Lenin, 
Stalin en Mao de eerste uitvoerende opzichters worden genoemd; theorie diende in praktijk 
te worden omgezet. Hoewel? De vroegere secretaris van de MEGA-uitgaven, Jürgen Rojahn, 
zegt zonder terughoudendheid dat in de inleidingen tot hun werken ‘Marx en Engels werden 
voorgesteld als de grondleggers van het wetenschappelijk socialisme en als voorlopers van 
Lenin, Stalin en Mao. Maar ze zijn geen voorlopers van wie dan ook’.42 Hier worden Marx 
en Engels weliswaar niet als voorlopers gezien maar wel als denkers wier oeuvre door de 
drie dictators veelal als legitimering werd gebruikt.43 Alleen al omdat de tirannen-
revolutionairen zich in hun geschriften te pas en te onpas beriepen op de theoretici, wordt 
hier beïnvloeding verondersteld – desnoods geforceerd, of als schaamlap voor hun 

                                                 
41 De grote man dreigde zelfs wat uit het zicht te verdwijnen, in de theorie. Maar zijn het niet de figuren als 
Gorbatsjov en Mandela die ook die opvattingen weer logenstraffen, zonder direct naar de grote-mannen-theorie 
terug te keren?  
42 In NRC Handelsblad van 21 maart 1992, naar aanleiding van de toen geplande 142-delige Marx-Engels 
uitgave. Zie ook noot 12 over de stand van zaken nu. 
43 ‘De theorieën van Marx, Engels, Lenin en Stalin zijn theorieën die men “overal tussen de vier zeeën met aller 
instemming kan toepassen”. Wij moeten hun theorieën niet als dogma’s beschouwen, maar als richtsnoer bij 
ons handelen’. (Mao, Het rode boekje, nr. 416).  
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handelingen. Marx en Engels hadden geen uitgewerkte theorie, geen duidelijk concept van 
de massa ontwikkeld. Uiteindelijk dienden de revolutionairen daarom vanaf 1917 deze zich 
zelf toe te eigenen waarbij onduidelijkheden in hun voordeel konden werken omdat zij vrij 
waren de theorie naar eigen believen in te vullen, onder het devies: experimenteren, 
improviseren en niet teveel marchanderen.   
 ‘Revolutie maken is geen meisjeskostschoolaangelegenheid’ is een van de meer 
geslaagde metaforen in Lenins enorme oeuvre,44 dat naast ontzag voor zijn kennis een 
stevige irritatie over zijn schoolmeesterij oproept (‘herculische zuilen van domheid’); een 
literaire deceptie na Marx’ en Engels’ bij vlagen briljante stijl. ‘Lenin’: een schuilnaam 
waarschijnlijk afgeleid van de ruim vierduizend kilometer lange rivier de Lena. Een rivier is 
een duidelijk Canettiaans massa-symbool: ‘De rivier is de massa in haar ijdelheid, de massa 
die zich te kijk stelt. (...) Ze is symbool van een nog beheerste toestand, voor de doorbraak 
en voor de ontlading, en meer hun vooruitzicht dan hun realiteit; ze is het symbool van de 
langzame massa.’45 Kan het passender?46  
 De man met het toepasselijk massasymbool als ‘nom de plume’ en ‘nom de guerre’ 
besteedde in zijn werk uiteraard ook aandacht aan de massa. Zijn visie daarop kon door de 
vaak chaotische omstandigheden niet altijd consistent zijn en hij manifesteerde zich niet als 
groot psycholoog, eerder als homo faber: de massa als gereedschap. Een van zijn meest 
fundamentele massa-uiteenzettingen geeft Lenin in maart 1902 in Sjto delat?/Wat te doen? 
De titel had hij geleend van Nikolaj Tsjernysjevski (1828-1889) die in 1863 zijn in 
gevangenschap geschreven sociaal-filosofische didactische roman Sjto delat? publiceerde.47 
Een verschijningsverbod kon niet voorkomen dat het boek immens populair en invloedrijk 
werd; mooi voorbeeld van zowel de averechtse uitwerking die censuur, als de politieke 
invloed die literatuur kan hebben.48 Het tweehonderd pagina’s tellende Was tun?/Sjto 
delat?/Chto delat?/What is to be done?/Que faire?/Wat te doen? is opgenomen in band 5 
van Lenin’s Werke.49 Met name het tweede hoofdstuk handelt over de massa’s en opent al 
direct met het kernprobleem: ‘En werkelijk, totnogtoe schijnt niemand eraan te hebben 

                                                 
44 W.I. Lenin, Werke (42+3 dln.), Dietz Verlag, Berlin 1961-1971; Lenin, Briefe (10 dln.), Dietz Verlag, Berlin 
1967-1976. Nederlandse uitgave: W.I. Lenin, Keuze uit zijn werken, 3 dln. (resp. 1895-1913, 1914-1917, 1917-
1923), Progres Moskou/ Pegasus [Amsterdam], 1975 (Nederlands van A.J. Gerritsen en J.B. de Klerk). 
45 M&M, p. 93-94; EC-W, III, 96-97. 
46 Als enigszins speculatieve aanvulling: velen hadden schuilnamen (Wolgin, Stalin, Kamenev, Trotski): 
mensen die aanvankelijk in de verdrukking zaten en zich er daarom van voorzagen – het waren tevens politieke 
machtsstrevers. Zij kunnen dan worden gezien als een levend bewijs van het belang van het masker, dat een 
schuilnaam toch is, waarop Canetti in het hoofdstuk ‘de metamorfose’ zo’n nadruk legt. Het zal toch geen 
toeval zijn dat de uitgesproken theoretici Marx en Engels (die geen praktische machtsstrevers waren) zich nooit 
van een schuilnaam hebben bediend (afgezien van Engels’ verschillende recensies van Das Kapital), met 
andere woorden: nooit een masker hebben gedragen?  
47 ‘De held van het boek, Rachmetov, is de revolutionaire theoreticus en practicus bij uitstek, het voorbeeld van 
de “nieuwe mens”, die het oprechte geluk enkel vindt door zijn persoonlijke belangen te laten opgaan in de 
maatschappelijke. (...) Tsjernysjevski theoretiseert, maakt lange uitweidingen, treedt op als handelende 
persoon, polemiseert met de lezer. Na de publikatie in feuilletonvorm werd de roman door de censuur verboden 
en pas opnieuw uitgegeven in 1905’. J. van Damme in: A. Bachrach e.a. (red.), Moderne Encyclopedie van de 
Wereldliteratuur (De Haan, Weesp/ Standaard, Antwerpen 1984), IX, p. 382-383. 
 48 Lenin las Sjto delat? op zijn veertiende en hij zei er later van: ‘Het boek heeft mij heel diep omgewoeld’. Na 
de executie van zijn oudste broer Alexander, die in 1887 een moordaanslag op de gelijknamige tsaar (III) had 
willen plegen, begon hij er zich echt in te verdiepen; ‘maar het is dan ook iets waar men zijn hele leven munitie 
uit put’. Ger Harmsen, Lenin, p. 40. (Een vingerwijzing hoe enorm invloedrijk jeugdervaringen kunnen zijn. 
Misschien dat M&M op de verplichte literatuurlijst van middelbare scholen zou kunnen komen?). 
49 (Niet opgenomen in Lenins Keuze uit zijn werken). Sjto delat? bestaat uit 5 hoofdstukken: Dogmatismus und 
‘Freiheit der Kritik’; Spontaneität der Massen und Bewußtheit der Sozialdemokratie; Trade-unionistische und 
sozialdemokratische Politik; Die Handwerklerei der Ökonomisten und die Organisation der Revolutionäre; 
‘Plan’ einer gesamtrussischen politischen Zeitung. 
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getwijfeld dat de kracht van de tegenwoordige beweging in het ontwaken der massa’s (en 
vooral van het industrieproletariaat) bestaat, haar zwakte echter in het gebrek aan bewustheid 
en initiatieven bij de revolutionaire leiders’.50   
 Uit het vervolg van de tekst valt niet alleen op te maken dat de leiders geleidelijk leren 
hoe zij met massa’s moeten omgaan, maar ook dat massa’s kunnen leren; iets dat Engels al 
had geconstateerd. Verder maakt hij duidelijk dat het fenomeen ‘massa’ geen statisch begrip 
is, maar een verschijnsel dat, zoals uiteindelijk alle sociale uitingen, onderhevig is aan 
processen en ontwikkelingen. Zowel ‘de leider’ als ‘de massa’ is dus een dynamisch 
verschijnsel, geen statisch, hoewel momentopnamen het tegendeel kunnen suggereren.51 
 De meningsverschillen over interpretaties zijn volgens Lenin ‘op een dieperliggende 
wortel terug te voeren, en wel op de “verschillende waardering van de relatieve betekenis 
van het spontane en van het bewust ‘planmatige’ element”.’52  Waarna uit zijn woorden-
cascade53 het volgende valt te reconstrueren: al in eerdere decennia was er sprake van 
spontane stakingen, die een kiemvorm van (arbeiders)bewustheid weerspiegelden. Daaruit 
werden lessen getrokken, met als gevolg: ‘De stakingen van de jaren negentig tonen al veel 
meer symptomen van bewustheid: er worden bepaalde eisen opgesteld, er wordt tevoren 
overwogen welk tijdstip het beste is, bepaalde gevallen en voorbeelden uit andere plaatsen 
worden besproken enz. Waren de oproeren enkel een opstand van onderdrukte mensen, de 
systematische stakingen gaven al kiemvormen van de klassenstrijd weer, maar alleen nog 
kiemen’.54  Dat was trade-unionistische strijd, maar nog geen sociaal-democratische strijd, 
want daar hadden de stakers geen idee van: ‘het ontbrak ze aan sociaaldemocratisch 
bewustzijn’. Dat bewustzijn kon hen alleen van buitenaf worden bijgebracht: ‘De leer van 
het socialisme is daarentegen uit de filosofische, historische en economische theorieën 
voortgekomen, die door de ontwikkelde vertegenwoordigers van de bezittende klasse, de 
intellectuelen, uitgewerkt zijn’.55  
 De crux van Wat te doen/Sjto delat? komt er op neer, dat een autoritair gestructureerde 
en dus strak gedisciplineerde partij uit een elite van beroepsrevolutionairen moet bestaan. Zij 
dienen het voortouw te nemen, aangezien de arbeiders zelf niet het juiste revolutionaire 
socialistische élan bezitten; ‘Spontaneität’ is geen zinvolle weg. Later, vanaf 1917, als de 

                                                 
50 ‘Und wirklich, bisher scheint niemand daran gezweifelt zu haben, daß die Stärke der heutigen Bewegung im 
Erwachen der Massen (und vor allem des Industrieproletariats) besteht, ihre schwäche aber im Mangel an 
Bewußtheit und Initiative bei dem revolutionären Führern’. (p. 383-384). 
 51 Lars T. Lih schreef met Lenin rediscovered. “What Is To Be Done?” in Context (Haymarket Books, Chicago 
2008 [Brill, Leiden 2006]) een uitvoerige studie over de verkeerde vertalingen en misinterpretaties van dit werk 
van Lenin. Hij toont aan dat Lenin in Kautskyaanse termen dacht, langs de lijn van het Erfurter Programm uit 
1891 van de SPD: de dood van het kapitalisme was aanstaande, socialistisch eigendom van de 
productiemiddelen noodzakelijk; eerder politieke participatie dan revolutionaire activiteiten en omdat het 
kapitalisme toch in zou storten, moesten socialisten gaan werken aan de verbetering van het leven van de 
arbeiders, eerder dan aan de revolutie – die onvermijdelijk was. 
52 ‘auf eine tieferliegende Wurzel zurückzuführen, und zwar auf die “verschiedene Bewertung der relativen 
Bedeutung des spontanen und des bewußt ‘planmäßigen’ Elements”.’ (p. 384). 
53 Was de Russische Revolutie niet ‘geslaagd’, dan was vermoedelijk ook de uitgave van Lenins werken tot 
enkele delen beperkt gebleven; zijn historische belang ligt in eerste instantie in zijn handelen. Canetti’s idee dat 
teksten korter kunnen is hem vreemd. 
54 ‘Die Streiks der neunziger Jahren zeigen schon viel mehr Symptome der Bewußtheit: es werden bestimmte 
Forderungen aufgestellt, es wird im voraus erwogen, welcher Zeitpunkt der beste ist, es werden bestimmte 
Fälle und Beispiele aus anderen Orten erortet usw. Waren die Rebellionen lediglich eine Auflehnung 
unterdrückter Menschen, so stellten sie die systematischen Streiks bereits Keimformen des Klassenkampfes 
dar, aber eben nur Keimformen’. (p. 385). 
55 ‘Die Lehre des Sozialismus ist hingegen aus den philosophischen, historischen und ökonomischen Theorien 
hervorgegangen, die von den gebildeten Vertretern der besitzenden Klassen, der Intelligenz, ausgearbeitet 
wurden’. (p. 386). 
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echte praktijk aan de orde is, zal Lenin inzien dat hij zich met deze opvatting verkeken heeft 
en moet hij zijn premisse op zuiver pragmatische gronden herzien. Toen de Revolutie 
eenmaal was uitgebroken, bleef hij in de krant hameren op het belang van de algehele 
deelname van de massa. De mensen moesten worden overtuigd, ertoe overgehaald; dat was 
de enige echte mogelijkheid om de revolutie te doen slagen.  
 

Stalin kon, zoals blijkt uit de tekst van zijn biograaf,56 zo zijn weggelopen uit M&M – en van 
veel mensen bijeen moest hij nauwelijks iets hebben; niks warm bad in de massa.57  ‘Om 
Stalin te begrijpen moet niet uit het oog worden verloren dat hij er een groot meester in was 
om fouten, misrekeningen, misdaden, de slechtste kanten van zijn karakter te laten doorgaan 
voor prestaties, successen, vooruitziendheid, wijsheid en een niet-aflatende zorg voor het 
volk.’ Het is allemaal op te diepen uit de vuistdikke biografieën.58 
 Politiek biograaf Van Ree wil in Political thought of Joseph Stalin uit 2002 aantonen,59 
‘dat de twee dominante benaderingen van Stalin tot nu toe geen van beide hout snijden. 
Stalin kan wegens de uitbarsting van geweld onder zijn directe leiding niet zomaar op één 
lijn worden geplaatst met Hitler. De vozjd (leider) was te zeer een kind van de Verlichting en 
haar erflater Karl Marx. Hij was derhalve te rationeel voor zo’n historische vergelijking met 
de Führer. Juist dat betekent dat de testamentairs van de Verlichting zich niet kunnen 
beroepen op hun lang gekoesterde verdedigingslinie dat Stalin van een “andere orde” was 
dan de andere strijders voor de modernistische Rede. “Hitler is de gangster next door”, 
schrijft Van Ree, “Stalin is ons eigen vlees en bloed, onze eigen zoon die zich heeft ontpopt 
als een seriemoordenaar”. Dat poets je niet weg door hem een “verrader” te noemen, aldus 
de auteur’. Van Ree is daarin gruwelijk consequent volgens Smeets, en als actuele strategie 
voor het hier en nu biedt zijn methode minder soelaas maar als kentheoretische waar-
schuwing is zijn studie ‘zeker in deze tijd waarin de maakbare mens weer bovenaan het 
lijstje van messianisten staat, een godsgeschenk’. Alsof hij het over M&M heeft... Dat Stalin 
nog steeds door miljoenen wordt bewonderd vindt zijn oorzaak in de gezag- en macht-
toename van Rusland onder zijn regime; dat straalde op de burger af, nog steeds, die er 
persoonlijk mee lijkt te groeien: identificatie met grootheid, desnoods ten koste van welk 

                                                 
 56 Dmitri Volkogonov, Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin (De Haan-Unieboek, Houten 
1990; Trioemf i tragedia, 1989, vert.: J. v. Splunter e.a.), p. 18-19 over zijn optreden en redevoeringen.  
57 Wat bij hem allemaal te vinden is: het masker en de afstand, de ontmaskeringsangst en de berekening, het 
geheim, het bevel, de paranoia, de overlevingsdrift, het geweld en de grootheidswaan, de geslepenheid, de 
vermeerderingsdrift, het slavenfetisjisme, de eenzaamheid, de onsterfelijkheidswaan, de kunsthaat en de 
kuisheidsmanie, de censuur, de achterdocht, het uitspelen, de verbetenheid, het ideaal, de legitimering, de angst 
en de bedilzucht, de heerszucht, het afschuiven, de verstarring, de weigering om het front te bezoeken. Over de 
weigering van frontbezoek schrijft Canetti expliciet in ‘Hitler, zoals Speer hem zag’ (Het geweten in woorden, 
p. 195): ‘Het voorbeeld van Churchill stond iedereen voor ogen. Altijd weer bezocht deze de 
oorlogsslachtoffers die niet direct bij de strijd betrokken waren. (...) Hitler daarentegen weigerde halsstarrig 
zich in de platgebombardeerde steden te vertonen’. (EC-W, VI, 274). 
58 Volkogonovs ruim duizend pagina’s tellende werk is al genoemd; Alan Bullock publiceerde in 1991 de even 
omvangrijke vergelijkende studie Hitler and Stalin; in 1978 verscheen van Te elfder ure een speciaal nummer 
‘Stalinisme kritiek’; Edward Radzinsky kwam in 1996 met Stalin - Onthullingen uit geheime privé-archieven, 
en R.W. Thurston met Life and Terror in Stalin’s Russia, 1934-1941; in 2002 verscheen Erik van Ree, The 
political thought of Joseph Stalin. A study in twentieth-century revolutionary patriotism (Routledge, 
London/New York). 
Overigens oordelen Z.R. Dittrich en A.P. van Goudoever in De geschiedenis van de Sovjetunie (1991), p. 239 
over Volkogonovs Triomf en tragedie: ‘Een biografie van Stalin verscheen in 1989, geschreven door D. V., een 
generaal uit de politieke top van het leger. Een lijvig werk dat soms aan een gedramatiseerde documentaire 
deed denken door een mengeling van archiefmateriaal en fictie. Het wachten is nog op een ambachtelijke en 
degelijke studie’. 
59 Aldus politiek journalist en oud Rusland-correspondent Hubert Smeets in NRC Handelsblad van 7 maart 
2003, onder de titel ‘Stalin kon heus wel denken’. 
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leed dan ook. De Russische afkeer van Gorbatsjov hangt met het tegendeel samen: machts-
vermindering was de resultante van zijn – vreedzame – streven. Kennelijk onvergeeflijk voor 
elke leider, zoals weer eens gebleken is.60 
 

Evenals Lenin werd Stalin, en later ook Mao, geconfronteerd met het probleem van dat 
absolute massaculminatiepunt: de ‘dictatuur van het proletariaat’ – waarover eerder de 
opvatting van Marx en Engels is geschetst.61 Lenin huldigde het radicale antibureaucratisme 
van Marx, waarmee hij afstand nam van de meer gematigde opvatting van de Tweede 
Internationale, die Kautsky’s uitleg volgde. Lenins nieuwe democratie diende te worden 
gebaseerd op arbeidersraden, sovjets; de oude bureaucratie moest stukgeslagen. Maar toen 
hij eenmaal aan de macht was, drong het tot hem door dat zo’n enorm land niet zonder 
professioneel apparaat kon worden bestuurd. De sovjets moesten bestuurstaken overnemen 
en werden ondergeschikt aan het staatsapparaat, aan de macht van de partij. Vervolgens ging 
hij met zijn dictatorialisme verder dan Marx, door, na verjaging van de Grondwetgevende 
Vergadering, in een nieuwe grondwet vast te leggen dat de bourgeoisie het kiesrecht 
ontnomen kon worden en dat de stem van vier dorpsbewoners gold voor die van één 
stedeling – waarmee dus universele en gelijke representatie werd afgeschaft; ‘zelfs de term 
“democratische republiek” werd uit het bolsjewistische jargon verwijderd’.62 De 
ontwikkelingen samengevat, ontmantelde Lenin Marx’ “dictatuur van het proletariaat” 
doordat hij de macht niet in handen legde van een gekozen volksvertegenwoordiging maar 
van een georganiseerde “voorhoede”, en aanvaardde de bureaucratie. Er was geen sprake van 
terugkeer naar een parlementarisme met klassieke machtendeling en de staat bleef volgens 
het Sovjet-unitaire model georganiseerd. Een niet-algemeen en ongelijk kiesrecht sloot de 
bourgeoisie uit van de staat en bevoordeelde het stedelijk proletariaat.63  
 Stalin erfde en ‘perfectioneerde’ Lenins opvattingen: de bureaucratie werd nog 
belangrijker maar de proletarische dictatuur noemde hij ‘een dictatuur van de straat, van de 
massa’s’. En “als de arbeidersklasse werkelijk het staatsapparaat in handen wil nemen om 
het land te besturen, moet het ervaren agenten hebben”, zo sprak hij later, in 1920, op een 
ambtenarenbijeenkomst.64 Enfin, natuurlijk groeide de bureaucratie en werd, weten we nu, 
de staat veel te machtig onder zijn bewind. Ook was er een beroepsleger nodig tegen (al dan 
niet imaginaire) dreigingen, en een leger zonder staatsapparaat was nou eenmaal ondenk-
baar, aldus Stalin; verdere groei der bureaucratie dus. Medio jaren 1930 – de onteigening der 
productiemiddelen was min of meer voltooid en de wetenschappelijk-technische en 
ambtelijke elite vervangen door een nieuwe, meestal van proletarische afkomst – zette Stalin 
het concept van de ‘proletarische dictatuur’ overboord en verving het door ‘een staat van het 
werkende volk’. In 1936 betoogde Stalin dat er niet langer onderling vijandige klassen 
bestonden en dus kon de ‘democratie voor de werkers’ worden ingevoerd: iedereen kreeg 
gelijk stemrecht terug en de electorale ongelijkheid tussen stads- en dorpsbewoners werd 
afgeschaft, evenals veel maatregelen ter bevoordeling van arbeiders. Er zouden nog maar 
twee onderling vriendschappelijke klassen bestaan: arbeiders en boeren. Op het 18e partij-
congres, eind 1938, bevestigde hij dat het socialisme niet zonder staat kon – de Sovjet-staat 

                                                 
60 Dat machtsverlies, in welke vorm dan ook, desastreus is voor elke leider en vrijwel altijd tot zijn ondergang 
leidt, is een basisthema in: Karl Bruno Leder, Hoe een dictator aan de macht komt (Thieme, Zutphen 1986; 
Wie man Diktator wird, 1983; vert. Frank Visser). 
61 Vervolggegevens hier uit Erik van Ree, ‘Ontstaan en teloorgang van de “dictatuur van het proletariaat”’; vgl. 
nt. 9.  
62 Van Ree, p. 345. De proletarische stem zou zo zeker die van de boeren domineren – in het boerenland 
Rusland. 
63 Van Ree, p. 346. 
64 Van Ree Stalin-citaten op p. 347: uit I. Stalin, Sotsjinenia, 1, p. 367, 371 en 4, 366-67 (Moscow, 1946-51). 
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zou voorlopig alleen maar sterker worden. Na de Grote Vaderlandse Oorlog was de 
‘dictatuur van het proletariaat’ niet langer een dogma voor Stalin; ‘de rechtsgelijkheid werd 
min of meer hersteld, dat wil zeggen, de burgers werden nu in min of meer “gelijke” mate 
door de partij geterroriseerd’.65  En ‘dictatuur van het proletariaat’ ten opzichte van de Oost-
Europese landen was al helemaal overbodig dankzij de dreigende aanwezigheid van het 
Rode leger – verzet van de rijke klasse tegen onteigening zou zinloos zijn. Lenins opvolger 
liet dus uiteindelijk de essentiële eisen van de bolsjewistische ‘proletarische dictatuur’ 
vallen: het beperkte en ongelijke kiesrecht (na 1936) en het Sovjet-unitaire model, na 1945.  
 Zo zien we hoe in verreweg het grootste land ter wereld in de twintigste eeuw met het 
massabegrip ‘dictatuur van het proletariaat’ werd gemanipuleerd, veroorzaakt door de 
omstandigheden en door de wil van enkelen.66 Was het bij Marx een verabsoluteerde 
volkssoevereiniteit, een radicaal-democratische staat waarin het proletariaat via algemeen en 
gelijk kiesrecht de overhand had – de oude ambtenarij en de eigenaren dienden afgezet om 
aan bureaucratie en privé-eigendom van productiemiddelen een einde te maken. Bij Lenin 
wijzigt de dictatuur van een democratische meerderheid in die van een minderheidspartij, hij 
ontneemt de burgerlijke klassen het kiesrecht en bevoordeelt de stedelijke arbeidersklasse 
electoraal. Stalin staat uiteindelijk tussen Marx en Lenin omdat hij na de vernietiging van de 
bourgeoisie Lenins beperkte en ongelijke kiesrecht overbodig vindt. Algemeen en gelijk 
kiesrecht worden opnieuw ingevoerd, waarmee de staat niet langer als proletarische dictatuur 
kan gelden.  
 

En Mao tot slot. Hij stond voor de opgave om, meer nog dan in Rusland, met name de 
boeren – vaak verspreid en afgelegen wonend – te organiseren, dus niet in de eerste plaats 
het proletariaat, dat veel kleiner was. In hoofdstuk XI, ‘De Massa-lijn’, van het in tientallen 
miljoenen exemplaren verspreide Rode boekje met citaten uit het werk van (toen nog) Mau 
Tse-toeng (1967),67 zijn 22 massa-teksten uit de periode 1927 tot 1955, maar vooral uit de 
jaren veertig opgenomen. Enkele aforismen hieruit: 
   - Het volk, en alleen het volk, is de drijvende kracht die wereldgeschiedenis maakt. 
   - De massa – dat zijn de echte helden; wijzelf zijn dikwijls kinderlijk en belachelijk. 
   - De massa van het volk bezit een ongekende scheppingskracht. 
   - In de massa ligt een reusachtige voorraad nuchtere en positieve denkbeelden ten opzichte  
     van het socialisme opgeslagen. 
   - Concentreer wat onder de massa leeft, breng het weer onder de massa en houd het vast en  
     voer het uit, om zo vorm te geven aan correcte opinies omtrent leiderschap – dat is de  
     fundamentele methode van leiding geven. 
   - Overal waar van een massa sprake is komen gewoonlijk drie soorten mensen voor: de  
     betrekkelijk positief ingestelden, de aanhangers van een tussenstandpunt en de  
     betrekkelijk achtergeblevenen. 

- Produktie door de massa, de belangen van de massa, de ervaring van de massa en de  
     gevoelens van de massa – aan dit alles moeten leidinggevende kaderleden voortdurend  
     aandacht besteden.  
De massa speelt door het hele Rode Boekje een prominente rol. Vaak op zo’n agressieve toon 
(Volksoorlog, Volksleger) dat het begrijpelijk is dat Mao Confucius wel buiten de deur 

                                                 
65 Van Ree, p. 350. 
66 Navolgende uit de ‘Concluderende opmerkingen’ van Van Ree, p. 352-3. 
67 Getranscribeerde titel van het origineel Mau Tsjoe-si Juloe, Peking 1965 (De Boekerij, Amsterdam 2005, 
366 pp. [Bruna 1967] vert: C. Schepel). Het betreft 427 uitspraken, verdeeld over 33 hoofdstukken; ‘De Massa-
lijn’: nrs. 153 t/m 174 op pp. 146-163. (Mao’s Selected Works bestaat volgens opgave in Het rode boekje uit 
vier delen (1924-1937 / 1937-1941 / 1941-1945 / 1945-49) en diverse losse uitgaven in Engelse vertaling.)  
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moest zetten.68 Een zo tot zijn essentie teruggebrachte filosofie is overigens van een 
verpletterende eenvoud (en helderheid) – noodzakelijk als je bijna een miljard mensen wilt 
aanspreken.  
 En over massa gesproken: Xenofons beschrijving van de tocht der tienduizend, in 
Anabasis, was een beschaafde processie vergeleken met de mars der negentigduizend, de 
Lange Mars (changzheng) van negenduizend kilometer die Mao in 1934-1936 leidde, en 
waarvan minder dan negenduizend deelnemers levend aankwamen.69 Uiteraard hoorde Mao 
zelf tot de overlevenden (conform Canetti’s theorie),70 net als Mozes destijds, maar die deed 
veertig jaar over de exodus en kreeg steun van boven. Mao poneerde natuurlijk nog wel wat 
meer dan de zeven bovengenoemde massa-(under)statements. Maar alle teksten zijn toch een 
beetje van hetzelfde gehalte als van ouders die lyrisch over hun kinderen spreken: vertederd, 
zorgzaam, met rechtvaardigheidsgevoel en inlevingsvermogen, soms onbesuisd en altijd 
trots. Die ouders blijven uiteindelijk wel de baas, net zoals Mao, die zich het belang van de 
massa, de boeren in het Chinese geval, al vroeg bewust was: ‘Alle revolutionaire partijen en 
revolutionaire kameraden zullen ten overstaan van de boeren door hen beproefd en 
aangenomen dan wel verworpen worden. Zal ik mij aan het hoofd stellen en de boeren 
aanvoeren? Zal ik bij hen achterblijven en met handen en voeten gebarend kritiek op hen 
uitoefenen? Of zal ik mij tegenover hen stellen en mij tegen hen verzetten? Elke Chinees 
heeft de vrijheid uit deze drie mogelijkheden te kiezen, maar de huidige stand van zaken 
[1927] zal je dwingen snel een definitieve keuze te maken’. (nr. 156) 
 De massacampagnes van Mao (c.s.) speelden een hybride rol in China, zowel voor de 
macht als voor de massa. Door de macht werd de massa als middel gebruikt: voor het 
revolutioneren van de samenleving, of om machtige groepen en instituties van hun macht te 
beroven, of om tegenstanders in een machtsstrijd uit te schakelen. De campagnes speelden 
echter ook een (controlerende) rol als methode voor politieke participatie van de bevolking – 
die de heerschappij van de partij moest legitimeren. Zo zijn de campagnes nauw verweven 
met de ‘massalijn’, het vroege concept van Mao dat de verhouding van de partij ten opzichte 
van het volk zou representeren. De Marxistische ideeën over de noodzaak van de klassen-
strijd en van de revolutie brachten Mao ertoe de rol van de massa’s te benadrukken:71 hun 
noodzakelijke mobilisering voor een fundamentele sociale ommekeer. Het begrip ‘massalijn’ 
drukt dan uit dat de partij haar inspiratie en leidende rol uit de massa der bevolking afleidt. 
En dat ze ernaar streeft haar problemen te begrijpen en daar mogelijke oplossingen voor 
ontwikkelt. Deze oplossingen worden dan uitgelegd en gepopulariseerd, zodat ze in 
activiteiten omgezet kunnen worden. Daarmee vormen massacampagnes de laatste fase van 
het concept van de massalijn; het punt waarop de massa’s aan de realisering van een politiek 
idee of een programma deelnemen. Het gebruik van het begrip qunzhong yundong (= massa-

                                                 
68 En Boeddha’s Achtvoudige pad (Juist(e) begrip/ gedachten/ spreken/ handelen/ wijze van levensonderhoud/ 
inspanning/ indachtigheid/ concentratie) werd in wezen vervangen door ‘De Acht Punten van Aandacht: Spreek 
vriendelijk en wellevend; Betaal eerlijk voor alle aankopen; Geef terug wat je geleend hebt; Vergoed alle 
aangerichte schade; Sla geen mensen en scheld ze niet uit; Beschadig geen te veld staand gewas; Misdraag je 
niet tegenover vrouwen; Mishandel geen krijgsgevangenen’. (Mao, Het rode boekje, nr. 344). 
69 Aantallen, afstanden en jaartallen zijn in allerlei variaties te vinden in de literatuur en op internet. Mythen 
zijn er ook meer dan genoeg geweven rondom de tocht; kennelijk noodzakelijk voor geloofwaardigheid en 
heldendom. 
Thomas Kampen noemt in Das grosse China Lexikon (p. 427) vier legers van samen 180 duizend soldaten 
waarvan minder dan 60 duizend de eindstreep haalden. Het 1e leger (van Mao c.s.) bestond uit meer dan 80 
duizend soldaten waarvan 90% omkwam.   
70 Dat iemand die ook zo’n enorme (leger)tocht ondernam als Alexander de Grote uiteindelijk al jong is 
gestorven, weerlegt Canetti’s opvattingen nog niet; het is eerder als een foutje in de regie te beschouwen: 
Alexander stierf tenslotte door ziekte, niet door krijgshandelingen.   
71 Het proletariaat was in China in de eerste helft van de twintigste eeuw relatief klein. 
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beweging; zie ook hoofdstuk VI) voor massacampagnes maakt de schijnbare doelstelling 
duidelijk als beweging in het belang van de massa’s. Ook toen de communistische partij in 
de revolutionaire fase (jaren 1920-’40) in de Republiek de belangen van de bevolking 
daadwerkelijk diende, werden de te behandelen thema’s toch altijd door de partij uitgekozen 
en politieke richtlijnen door de partij geformuleerd. In de Volksrepubliek, vanaf 1949, 
weerspiegelden de maatregelen, programma’s en activiteiten ter mobilisering van de massa’s 
steeds meer de ideeën en het politieke streven van de partijleiding – niet de behoeften van 
het volk.72   
 Wat al die massacampagnes hebben opgeleverd is nauwelijks te bevatten of te 
omschrijven. Dat ze het land meer achter- dan vooruit hebben geholpen en dat tientallen 
miljoenen er onder hebben geleden is intussen ieder wel bekend.73 De combinatie van massa 
en macht; alle aanvankelijk goede bedoelingen ontaarden klaarblijkelijk zodra de macht 
gevestigd is.   
 

Lenin en Stalin waren allang dood toen aan de andere kant van de wereld Gabriel García 
Márquez in 1975, kort voordat ook Mao stierf, De herfst van de patriarch publiceerde74 – 
volgens de auteur ‘een gedicht over de eenzaamheid van de macht’. Hij had daarvoor de 
biografieën bestudeerd van veel Zuid-Amerikaanse dictators en boetseerde vervolgens – na 
twee eerdere versies – in enkele hele lange volzinnen het standaardbeeld van de dictator: de 
tussen de 107 en 232 jaar oude Patriarch Zacharias met de kolossale, fluitende zakbreuk. 
Angst bleek het grootste motief in diens leven, en paranoia natuurlijk – bekend uit M&M. 
Opmerkelijk dus dat García Márquez (*1927) en Canetti elkaar nergens noemen terwijl zij 
zich langdurig en intensief met hetzelfde onderwerp hebben beziggehouden en tot eenzelfde 
conclusies kwamen: veel zinnen uit De herfst van de patriarch hadden vrijwel ongewijzigd 
in M&M kunnen staan. Dat de een ná de ander de Nobelprijs literatuur ontving is misschien 
nog als symbolisch te zien. Minder symbolisch en meer angstaanjagend zijn de 
complimenten van García Márquez’ vriend generaal Omar Torrijos: ‘Je beste boek is De 
herfst van de patriarch, we zijn allemaal precies zoals jij beschrijft’.75 Dat het kennelijk niet 
zoveel uitmaakt in welk continent en onder welke politieke signatuur de dictator figureert 
spreekt boekdelen over de mens en zijn sociaal-politieke gedrag, angst en paranoia.  
Centraal idee in M&M trouwens. 

                                                 
72 Een en ander uit: Jane Duckett, ‘Massenkampagnen./ Der Prozess der Massenkampagnen’, in: B. Staiger u.A. 
(Hg.), Das grosse China Lexikon, p. 484. Zie verder ook hoofdstuk VI over China. 
73 Enige literatuur uit de groeiende berg: Jung Chang, Wilde zwanen. Drie dochters van China, 1992 (Wild 
Swans. Three daughters of China, 1991; vert: Paul Syrier). W.F.Wertheim uitte in Politiek en Cultuur, 1994, 
nr. 3, pp. 47-50 onder de titel ‘Mao’s ontwikkelingsmodel’ kritiek op het boek. Zijn grootste bezwaar was, dat 
Jung Chang eigenlijk niets van de boeren en de landbouw afwist (en ook niet wílde weten, omdat zij naar het 
platteland verbannen was), anders had zij wel ingezien dat de aanpak en visie van Mao in grote lijnen juist was 
– ondanks de fouten die er zijn gemaakt. Na Jung Chang kwamen Anchee Min in Rode Azalea (1994) en Mao’s 
lijfarts Li Zhisui in The private life of Chairman Mao (1994) met weer nieuwe onthullingen en details over 
Mao en zijn tijd(geest). In eerdere studies naar de Grote Sprong Voorwaarts werden de miljoenen doden nog 
beschouwd als bijeffect van het economisch systeem. De recente, bekroonde studie, gebaseerd op Chinese 
archieven, van Frank Dikötter over de Grote Sprong Voorwaarts, Mao’s Great Famine (2010)/ Mao’s 
massamoord. De geschiedenis van China’s grootste drama 1958-1962 (2011) toont duidelijk aan dat terreur de 
basis was van Mao’s regime. De staat was alles, het individu niets. Dankzij Mao’s ‘visioen van overvloed’ 
vielen er 45 miljoen doden in vier jaar. In veel dorpen stierf in een jaar zo’n 30% van de inwoners van de 
honger. (Joeri Boom in De Groene, 8 sept. 2011, p. 44, die verder terecht suggereert dat met deze achtergrond 
het fanatiek materialisme van de huidige Chinese middenklasse erg begrijpelijk wordt).    
74 El otoño del patriarca. Nederlandse vertaling van Mariolein Sabarte Belacortu, Meulenhoff, Amsterdam 
1976.  
75 Gabriel García Márquez, De geur van guave. Gesprekken met Plinio Apuleyo Mendoza. Vertaald door 
Mariolein Sabarte Belacortu (Meulenhoff, Amsterdam 1983), p. 94. 
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De massa als macht en als onmacht 
  

‘Wer die Menschen als Herde betrachtet und von ihnen so schnell er kann 
flieht, den werden sie gewiß einholen und mit ihren Hörnern stoßen’.         
(Nietzsche) 

 

De schrijver, de massa en de objectiviteit  
 

‘Afgezien van Marx’ veel grotere betekenis is het verschil tussen hem en mij dat hij de 
wereld wil veranderen en ik de enkeling. Hij richt zich tot de massa, ik tot het individu’, 
aldus een uitspraak van Hermann Hesse.76 En W.F. Hermans merkte over de schrijver en de 
massa op: ‘Wie gelooft dat er “echt” recht bestaanbaar of zelfs denkbaar is, wordt voor hij 
het weet een journalist. De journalist formuleert wat de massa denkt, de schrijver bestrijdt 
wat de massa denkt en brengt aan het licht wat de massa niet durft te denken. (...) Toch hoeft 
hij [de schrijver] daarom zichzelf niet hoger aan te slaan dan de massa. In feite veracht de 
schrijver zichzelf om dezelfde reden waarom hij de massa veracht. Tussen schrijver en 
massa bestaat een diepverborgen solidariteit. Een solidariteit niet alleen op wederzijdse haat 
gebaseerd, maar ook op overeenkomstige zelfhaat. De lezer haat in de schrijver zichzelf, de 
schrijver haat zichzelf in zijn romanpersonages. Lezers die dit niet aanvaarden, begrijpen de 
wezenlijke functie van de roman niet. Zij worden alleen tevreden gesteld door 
journalistiek’.77 
 De uitspraken van die twee onderling zo sterk verschillende (en verre van 
Marxistische) schrijvers geven de complexiteit van het massa-fenomeen goed weer. Welke 
facetten komen aan bod in beide teksten? Het veranderen van de wereld. Het veranderen van 
het individu. Geloof en ongeloof in het recht. De journalist en wat hij denkt. De massa en 
wat zij denkt. De schrijver en wat hij denkt, en wat hij denkt dat de massa denkt, en wat hij 
denkt wat de journalist over de massa denkt. De haat en de zelfhaat van de massa en van de 
schrijver. En impliciet ook: hoeveel fictie is fictie eigenlijk? 
 Zijn deze invalshoeken ook van toepassing op het hier behandelde ‘linkse denken over 
massa’s’ uit de negentiende en twintigste eeuw? Of zijn ze dat niet en tonen ze daarmee aan 
dat het massa-begrip sterk persoons-, klasse- en tijdgebonden is?78 Met andere woorden: hoe 
objectief kan het massa-begrip zijn? De door Canetti zo gewaardeerde Goethe, die dan wel 
geen uitgesproken dialecticus was maar zich met zijn wereldwijsheid ook overal uit wist te 
redden, beende op 29 januari 1826 door zijn kamer en vertrouwde Eckermann toe: “Ik zal u 
iets onthullen en u zult het tijdens uw leven vaak bevestigd zien. Alle tijdperken die verval 
en ontbinding hebben gekend zijn subjectief, terwijl alle tijdperken die vooruitgang kennen 
een objectieve tendens vertegenwoordigen. Dat kunt u niet alleen zien in de poëzie, maar ook 
in de schilderkunst en in vele andere dingen”.79  Wat natuurlijk meer zegt over het vooruit-
gangsoptimisme en het waardepatroon dat iemand hanteert, dan over objectiviteit.  

                                                 
76 Hermann Hesse, Een golfje op de stroom. Uitspraken en aforismen uit boeken en brieven (De Arbeiderspers, 
Amsterdam 1977), p. 10. 
77 In: ‘Antipathieke romanpersonages’ (1960), in: W.F. Hermans, Het sadistische universum (Bezige Bij, 
Amsterdam 1972), p. 111 en 112. Elders bezigde Hermans voor journalistiek de term ‘hoernalistiek’. 
78 Dat zijn tegelijk de drie criteria die Jan Romein hanteert voor het begrip ‘subjectiviteit’ in: ‘Zekerheid en 
onzekerheid in de geschiedschrijving. Het probleem der historische objectiviteit’ (1935), in: Jan Romein,  
Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays (Querido, Amsterdam 2e dr. 1976), p. 107. 
79 Johann Peter Eckermann, Gesprekken met Goethe (Arbeiderspers, Amsterdam  1991; Gespräche mit Goethe, 
vert. Gerda Meyerink), p. 156 (mijn curs.). Dat Goethe eenzelfde brandende ambitie had als Canetti en 
Stendhal, hier eerder opgemerkt, blijkt wel uit zijn uitspraak: ‘Maar al die kritiek [op Werther] deerde me niet, 
want zulke subjectieve oordelen van een aantal wel degelijk belangrijke mannen werden door de massa 
gecompenseerd. Maar wie niet uit is op een miljoen lezers moet geen letter op papier zetten’. (id., p. 145). 
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 Ook Jan Romein worstelde met het objectiviteitsbegrip en moest enige intellectuele 
capriolen uithalen om tot de volgende definitie te komen: ‘objectief noem ik die geschied-
schrijving, en zekerheid geeft derhalve die geschiedschrijving, die in overeenstemming is 
met de tijdgeest’. Een Hegeliaanse redenering, die hij verder optuigt met het begrip van de 
‘innerlijke zekerheid van de historicus’80 om tot de keuze van de juiste in plaats van de valse 
tijdgeest te komen. 
 In wezen is de objectiviteitsdiscussie een zich elke generatie herhalende gebedsmolen 
aangezien er geen falsifieerbare stellingen mee zijn in te nemen.81 Omdat de hier besproken 
linkse denkers allen, in ieder geval in theorie, een lotsverbetering voor het gros der aard-
bewoners voor ogen hadden, kan er van enige objectiviteit (over de massa in dit geval) 
natuurlijk geen sprake zijn geweest. Dat was dan ook nooit hun bedoeling – wat goed is om 
dat expliciet te constateren, want de consequentie is groot. Hun massa viel namelijk onder 
een ideologie, een geloof desnoods, – niet onder een min of meer objectief, wetenschappelijk 
hanteerbaar begrip. Voor de wetenschap heeft men zelden op grote schaal bloed vergoten. 
De bereidheid om dat voor een ideologie of geloof wel te doen, is daarentegen altijd groot 
geweest. De massa kon (en kan) in dergelijke gevallen actief of passief optreden: als dader of 
als slachtoffer, manipulerend of gemanipuleerd – of beide tegelijk. 
 
Canetti’s massa-zoeken 
 

Het zoeken naar overeenkomsten of verschillen met Canetti’s hoofdwerk is hier het uiteinde-
lijke thema. Daarbij dient te worden vermeld dat het oordeel van John Carey in zijn veel-
besproken studie The intellectuals and the masses. Pride and prejudice among the literary 
intelligentsia, 1880-1939 (1992) nogal bezijden de waarheid is als hij stelt: ‘Elias Canetti, 
generally cited as the most profound modern commentator on the mass, stands at the end of 
the “scientific” traditions stretching from Le Bon to Freud, and inherits its fantasies and 
confusions’. (p. 29) Carey,82 volgens The Guardian ‘kampioen van de middlebrow’,83 heeft 
Canetti’s werk kennelijk slordig en onwelwillend  gelezen. Die ene geciteerde zin wemelt al 
van de onjuistheden: -Canetti is bepaald niet ‘generally cited...’, integendeel: hij is vaak 
genegeerd; -de ‘scientific tradition’ begon al vóór Le Bon, maar omdat die een meester in het 
plagiaat was, kreeg hij de naam als grondlegger; -na Freud kwam er nog een hele rij min of 
meer wetenschappelijke onderzoekers (zie hier hoofdstuk IV) en ‘stretching from’ betekent 
in dit geval slechts 26 jaar (Psychologie des Foules is van 1895, Massenpsychologie un Ich-
Analyse van 1921) terwijl het veel meer suggereert; -Canetti zet zich juist sterk af tegen de 
twee genoemde auteurs, en ja, dat zou je een vorm van traditie kunnen noemen; -een 
‘wetenschappelijk’ werk was niet Canetti’s eerste of hoogste pretentie, want daarvoor was 
zijn houding tegenover de wetenschap veel te ambivalent; en om de denkbeelden in MuM 
‘fantasies and confusions’ te noemen, doet wel erg fantasieloos en verwarrend aan.84 

                                                 
80 Romein, ‘Zekerheid en onzekerheid in de geschiedschrijving’, resp. p. 110 en 113. 
81 Het draait altijd uit op nuanceverschillen en vragen over iemands levensvisie. Alleen onbeschaamd 
subjectivisme zal steeds onder vuur worden genomen, hoe verder de objectiviteitscriteria zich ontwikkelen. De 
absolute objectiviteit is natuurlijk nooit te bereiken, of men moet genoegen willen nemen met 
telefoonboekproza. In dat geval komt de kroniek dicht in de buurt, maar ook daarin wordt door de keuze van de 
feiten de subjectiviteit weerspiegeld. De historische literatuur over objectiviteit is intussen omvangrijk. 
82 In de achttiende eeuw leefde er een bekende econoom met dezelfde naam. De 20e eeuwse John Carey is 
hoogleraar Engelse letterkunde aan de Universiteit van Oxford en een bekende criticus voor o.a. Sunday Times. 
83 René Boomkens, Kritische massa (1994), p. 15. 
84 Dat Carey weinig van de strekking van MuM heeft gevat, blijkt wel uit zijn laatste twee zinnen over Canetti 
(van het 246 pag.’s tellende boek is 1,3 pag. aan hem besteed): ‘Canetti’s superiority, as an intellectual, to the 
mass – to ‘every-one’ gloating over newsprint – is apparent in this passage. [o.a: ‘In het publiek der 
krantenlezers is een gematigde, maar door haar afstand van de gebeurtenissen des te onverantwoordelijker 
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 De auteur waarmee de vorige paragraaf  opent, Hesse, benadrukt de specifieke 
verhouding van de schrijver ten opzichte van de lezer, het individu  – en zijn non-verhouding 
ten opzichte van de massa. Hermans, de Freudiaan, wijst op de onbewuste krachten die er 
zouden spelen tussen de schrijver en de massa, zijn lezers. Dat de massa in haar geheel 
nauwelijks kan functioneren als hoofdpersoon in een literair werk, of in een film, blijkt wel 
uit het feit dat dit vrijwel niet voorkomt.85 Altijd krijgt een persoon (of enkele personen), 
uiteraard meestal ‘de leider’ of ‘de opposant’, een centrale rol toegemeten. Hij of zij zorgt 
voor de visualisering, de personifiëring en individualisering van de massa. Dit omwille van 
het feit dat de lezer of de kijker, het individu, zich anders nauwelijks kan identificeren met 
de massa, omdat deze als begrip te amorf is. Bij grote spektakels is de massa figurant, de 
enkeling die eruit springt is als pars pro toto de representant van die massa.86 Daarom ook 
was Canetti zo opgetogen over zijn toneelstuk uit 1933/34 Komödie der Eitelkeit. In dat stuk 
gaf hij niet alleen met de ‘spiegelverboden’ een weerklank van de actualiteit, de boek-
verbrandingen, maar had hij ook een nouveauté geschapen: ‘Ik sloot het eerste deel [van de 
drie bedrijven] af en voelde mij als bedwelmd. Er was mij, dacht ik, iets nieuws gelukt, 
namelijk om in dramatische vorm een massa uit te beelden, haar totstandkoming, haar 
groeiende dichtheid, haar ontlading’.87  
 De massa-expert Canetti heeft juist voor het (veelal zwakke) individu een scherp oog. 
Dit blijkt niet alleen uit veel van zijn – vaak verhullende – Aufzeichnungen, maar ook uit zijn 
verhandeling over Hermann Broch, uit ‘Het beroep van schrijver’ en uit het essay over 
Kafka: Het andere proces. Hij plaatst hierin een bijna terloopse opmerking, die cruciaal is 
voor de strekking én interpretatie van al zijn werk: ‘De mens, die zich als maatstaf van alle 
dingen ziet, is bijna nog onbekend, de vooruitgang in kennis over zichzelf is minimaal, 
iedere nieuwe theorie verduistert meer van hem dan dat deze verlicht. Alleen het onbevangen 
concrete onderzoek van enkelingen zal ons geleidelijk verder brengen’.88 Impliciet staat er 
véél in deze twee zinnen: 

                                                                                                                                                     
hetzemassa blijven voortleven, men zou haast zeggen haar verachtelijkste en tegelijk stabielste vorm’. (M&M, 
p. 56; EC-W, III, 58)]. Yet it is precisely that sense of superiority, in great generals, kings and despots, that he 
identifies as the curse and doom of mankind’. (p. 30). 
Aangezien Canetti altijd een verwoed krantenlezer – in meerdere talen – is geweest, slaan de opmerkingen uit 
M&M uiteraard ook op hemzelf en is er van ‘superiority’ geen sprake; mocht hij de krantenlezer ‘veroordelen’, 
dan veroordeelt hij zichzelf impliciet dus ook. Echter: hij constateert iets, wat iets anders is dan een oordeel 
vellen. En wie ziet hoe snel de oplagecijfers van kranten stijgen zodra er sprake is van een ramp of van andere 
sensationele ontwikkelingen en daarbij het nieuwste massa-amusement, het ‘rampentoerisme’ (onder het mom 
van ‘betrokkenheid’) optelt, kan toch nauwelijks bezwaar maken tegen de opvattingen van Canetti. 
Wat betreft de tweede zin: was het maar waar, dat intellectueel superioriteitsgevoel van generaals, koningen en 
despoten de wereld regeerde: dan zag deze er in ieder geval anders uit dan wanneer de overlevingsdrift van de 
machthebber regeert – wat wél de strekking van M&M is. 
Terzijde: Carey komt in de behandeling van de literaire figuren tot vrijwel diametraal tegenovergestelde 
conclusies als Malcolm Bradbury in zijn enthousiasmerende The modern world. Ten great writers (1988) / 
Schrijvers van de nieuwe tijd. Van Ibsen tot Kafka (1989). Maar dat was een boek naar aanleiding van een 
LWT/Teleac serie, voor de massa dus.    
85 Uiteraard moeten films als van Sergej Eisenstein of Leni Riefenstahl als uitzonderingen op de regel worden 
genoemd; ze passen wel goed in het tijdsbeeld. 
86 Vgl. ook Menno ter Braak in zijn ‘Brief aan J[an] G[reshoff] over het individualisme’ (1936): ‘Iedere 
werkkring is beperkt, en aan die beperktheid ontleent “de werker” de kracht, om zijn speciale rol te kunnen 
spelen, uniformeer hem tot een onderdeel van een “bewuste massa”, en het beste stuk massa dat hij in zich 
heeft, zijn stuk onbewuste massa [vgl. W.F. Hermans], wordt gewelddadig ingeregen en vals gedisciplineerd’. 
(M. ter Braak, In gesprek met de vorigen, Van Oorschot, Amsterdam 1963 [1938], p. 175).    
87 Het Ogenspel, p. 100; EC-W, IX, 90. 
88 Das Gewissen der Worte, p. 127 (EC-W, VI, 222): ‘Der Mensch, der sich für den Maßstab aller Dinge hält, ist 
beinahe noch unbekannt, seine Fortschritte in der Kenntnis von sich sind minimal, jede neue Theorie 
verdunkelt von ihm mehr, als sie erleuchtet. Nur die unbefangen konkrete Erforschung einzelner führt 
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-de mens houdt zich voor maatstaf, maar hij is het niet; wie oog heeft voor de totale natuur,89 

weet wel beter; 
-de (vooruitgang in) zelfkennis van de mens staat in schril contrast met bijvoorbeeld (de 
vooruitgang in) zijn technische kennis; 
-kritiek op de wetenschappelijke pretenties die met name de humaniora-disciplines kunnen 
hebben (bv. psychologie, antropologie, filosofie); 
-over elkaar struikelende theorieën geven geen stapsgewijze verheldering maar werken 
integendeel vertroebelend, verduisterend; als zij al iets verklaren, is het nooit meer dan een 
deel van de werkelijkheid, van het totaal; 
-op een vooruitgangsoptimisme ben ik, Canetti, nauwelijks te betrappen; 
-onbevangen, concreet onderzoek van het individu heeft de meeste kans om resultaten op te 
leveren: een pleidooi voor de fenomenologische aanpak en inductief redeneren. 
 Niet toevallig zijn dit ook de paradigma’s van MuM. Toen Die Blendung nog maar net 
gepubliceerd was, repten sommige recensenten over een bepaalde hardheid van de auteur.90 

Begrijpelijk, omdat er nog geen ander werk van hem was verschenen. Inmiddels is dat al 
decennia gelogenstraft: Canetti, de Kafkaiaan, heeft een scherp oog voor het kleine, het 
kwetsbare, het weerloze en het afhankelijke.91 De man die de macht zo scrupuleus mogelijk 
tracht bloot te leggen, pleit tegelijk voor het mededogen, de empathie die de schrijver (en 
eigenlijk elk mens) via de verwandlung op moet weten te brengen. (Vergelijk hier verder 
hoofdstuk V). Men zou deze empathie als tegenhanger, als compensatie (maar ook als 
logische consequentie) voor de hardheid van zijn analyses kunnen zien. Hij uitte dit inzicht 
echter al vroeg; het is dus niet een compensatie achteraf. Die Blendung was precies één jaar 
oud toen Canetti in november 1936 een rede hield ter gelegenheid van Hermann Brochs 
vijftigste verjaardag. Hierin noemt hij een drietal eigenschappen waaraan de ideale schrijver 
moet voldoen – als veel van zijn werk uiteindelijk tevens pro domo bedoeld, zoals hier al 
eerder opgemerkt en gedeeltelijk aangehaald.92   

                                                                                                                                                     
allmählich weiter’. In Het geweten in woorden, p. 141 / Het andere proces, p. 89 vertaald als: ‘Degene die zich 
voor de maatstaf van alle dingen houdt, is nog vrijwel onbekend, zijn vorderingen op het gebied van zelfkennis 
zijn miniem; iedere nieuwe theorie verduistert van hem meer dan zij belicht. Alleen de onbevangen konkrete 
bestudering van de enkeling leidt allengs verder’. De tekst gaat verder: ‘Aangezien dit al heel lang zo is en de 
grootste geesten het altijd hebben geweten, is iemand die zich  zo volledig ter bestudering aanbiedt [i.c. Kafka], 
onder alle omstandigheden een gelukstreffer zonder weerga’. Net zoals hij Schrebers Denkwürdigkeiten eines 
Nervenkranken in MuM in twee gedeelten analyseert, doet Canetti dat hier met Kafka’s Briefe an F[elice 
Bauer]. Zie voor Paul Schreber ook de grondige biografische studie van Han Israëls, Schreber. Vader en zoon. 
Hist.-kritische opm. over een psychoanalytisch beschreven geval van paranoia (Hist. Uitg. Groningen, 1989). 
89 Waarvoor presocratici en Chinezen weer om de hoek komen kijken. 
90 Zo schreef J.M. IJssel de Schepper-Becker in NRC van 19 mrt. 1936 over Die Blendung: ‘...en de weg 
trachten te vinden in de mysterieuze verhaspeling van “Wahrheit und Dichtung”, waarvan de strekking, de 
bedoeling en de betekenis ons veelal ontgaan, dan vinden we volop gelegenheid om de felle, rake, ook 
meedoogenlooze karakterteekening te bewonderen, een karakterteekening, die naast een enorme 
menschenkennis een hoonende, kwaadaardige skepsis verraadt ten opzichte van den aard van des schrijvers 
medeschepselen’. (mijn curs., en overigens worden hier de mens en de auteur op een lijn gezet). 
91 Denk daarbij ook aan zijn vele ‘Aantekeningen’ over dieren, b.v: ‘De nieuwe, de eigenlijke ontdekkingen aan 
dieren zijn alleen mogelijk, omdat onze hoogmoed als hoogste schepsel Gods definitief tot het verleden 
behoort. Wij blijken veeleer de laagste schepselen Gods, namelijk Gods beulen in zijn wereld te zijn’. (Wat de 
mens betreft (1966), p. 280; EC-W, IV, 289).  
92 ‘De ware schrijver echter, zoals wij hem zien, is het slachtoffer van zijn tijd, zijn lijfeigene en horige, zijn 
laagste knecht...hij is de hond van zijn tijd. (...) De tweede eigenschap die men tegenwoordig van een 
representatieve schrijver moet verlangen, is de serieuze wil zijn tijd samen te vatten, een drang naar 
universaliteit die zich door geen enkele afzonderlijke taak laat afschrikken, van niets afziet, niets vergeet, niets 
weglaat en het zich in helemaal niets gemakkelijk maakt. (...) De derde eis die men aan een schrijver dient te 
stellen, zou zijn dat hij het tegen zijn tijd opneemt’. Het geweten in woorden, p. 15, 16, 18; (EC-W, VI, 101-102, 
103, 104). 
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Canetti en het linkse massa-vinden   
 

Als we dit alles in overweging nemen, lijken Canetti’s opvattingen zich op een ander niveau 
te bewegen en soms nauwelijks te stroken met wat in het voorgaande is gezegd door de 
linkse massa-ideologen. Dat is echter slechts ten dele waar. De verschillen tussen Canetti en 
links: 
-voor Canetti was de massa een specifiek, langdurig bestudeerd fenomeen: hij was op zoek 
naar inzichten waarop hij zijn analyses kon bouwen; voor de socialisten/communisten was 
de massa wel een belangrijk maar tegelijk een bijna vanzelfsprekend onderdeel van het 
geheel van hun opvattingen, waarover nauwelijks specifiek getheoretiseerd hoefde te 
worden;  
-aanleiding en drijfveer tot zijn onderzoek was voor hem, naast zijn persoonlijke ervaringen, 
het opkomende fascisme dat hem voor zoveel raadsels stelde; voor de linkse denkers was het 
vooral lotsverbetering welke een primaire drijfveer vormde (ofwel: Canetti’s analyse 
tegenover linkse teleologie); 
-in MuM zijn nauwelijks associaties met de underdog, de outcast, de ‘verworpenen der 
aarde’ te vinden, terwijl deze bij links een hoofdrol spelen; 
-de massa’s uit de negentiende eeuw vertoonden vaak een ander gezicht (armoediger, 
gelatener) dan die uit de twintigste eeuw; het waren vooral sociale massa’s (met een 
politieke boodschap) terwijl de eigen ervaring van Canetti veelal politieke massa’s (met een 
sociale boodschap) betrof; 
-bij Canetti is meestentijds sprake van concrete, fysieke massa’s; bij de besproken linkse 
denkers zijn het vaak onpersoonlijke begrippen, bijna abstracta; 
-de massa als ideologie bij links versus de massa als natuurhistorisch gegeven bij Canetti; 
-Canetti werkt het massa-gedrag veel verder uit en doordenkt het beter dan links; ergo: hij is 
problematiserender dan links. Dat over de in het oog springende verschillen.  
 Maar er zijn ook opvallende overeenkomsten te constateren. Zo zijn er al tenminste 
zeven parallellen in massa-visie op te tekenen: de bepalende historische rol van de massa; 
het vertrouwen in de massa; de massa kan zonder leider; de massa kan leren; andere tijden, 
andere massa’s; veelvoudige verschijningsvormen van massa’s; en tenslotte de dialectische 
redeneertrant met betrekking tot massa en massavorming. En er zijn meerdere gelijkenissen 
te vinden: 
-links noch Canetti definiëren het begrip massa duidelijk; 
-beiden hebben – tenminste in theorie – begrip voor, zoniet: mededogen met de massa; 
-als er kritiek is, wordt deze meestal niet op de massa maar op de leider(s) geleverd; 
-beide partijen zien nauwe verbanden tussen massa en macht. 
 Maar misschien wel het belangrijkste verschil in de functie van de massa, die tegelijk 
een overeenkomst in de betekenis inhoudt: voor Marx cum suis is de massa in wezen een 
machtsfactor, actief of passief – voor Canetti daarentegen is de massa de laatste plaats waar 
de mens kan schuilen voor de macht, in casu voor het bevel.93 Benadert links de massa dus 
uiteindelijk vanuit het collectief, voor Canetti is het individu in eerste en laatste instantie het 
ultieme uitgangspunt. Beiden zijn het daarbij, als gezegd, wel eens over het historisch belang 
van de rol van de massa. 
 

Dit naast elkaar zetten van verschillen en overeenkomsten inzake massa-opvattingen en 
theorieën is niet als spielerei bedoeld, want het ging uiteindelijk om het wel en wee, de 
levens (en in veel gevallen de dood) van enige honderden miljoenen, ja zelfs meer dan een 
                                                 
93 Vgl: ‘Een van de grootste vreugden is het om zich te onttrekken: oeroude herinnering aan de redding, 
wanneer men buit was geworden, wanhopig in de klauwen of de bek van de vijand’. Geheime hart (1981), p. 
116-117 (EC-W, IV, 475).  
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miljard zielen. Dat slechts enkele stervelingen het lot van die vele, vele anderen grotendeels 
bepaalden, is een van de minst te vatten verschijnselen in wat ‘de geschiedenis’ wordt 
genoemd. En wat het nog moeilijker te vatten maakt, is de bedrieglijke eenvoud die de linkse 
massa-opvattingen uitstralen. Tenminste, voor wie veronderstelt dat er meer bij zou moeten 
komen kijken. Maar dat is kennelijk de fout, want de regel luidt: hoe eenvoudiger, hoe 
doeltreffender.94 

Erik van Ree noemde ‘Mao Zedong een veel grilliger en daarom misschien nog intri-
gerender persoon dan Iosif Stalin’ en schreef over Mao’s massa-concept dat ‘de massalijn 
dus een zeer ingenieus concept is waarmee je alle kanten opkunt. De formele macht blijft 
geconcentreerd in handen van de elite en omgekeerd is zo’n machtsconcentratie ook geen 
schending van de massalijn. Maar tegelijk is het er een serieus pleidooi voor dat leiders 
rekening houden met de ideeën onder de bevolking, die ideeën onder de bevolking (zolang 
ze niet ‘onjuist’ zijn) stimuleren en alles op alles zetten om de bevolking van hun gelijk te 
overtuigen. Met de massalijn had Mao dus al vóór 1949 een zeer flexibel instrument 
geschapen waarmee zo nodig volstrekte willekeur en dictatoriaal leiderschap harmonieus 
samen konden vloeien met “massademocratisch” basiswerk. De sleutel van dit kunststukje 
was dat de formele regels van democratische procedures systematisch in het midden gelaten 
werden’.95 

 
Democratie en geloof   
 

Over dat veelvuldig ge- of misbruikte begrip ‘democratie’ merkt Nigel Harris op dat ‘de 
visie op democratie van de Chinese Communistische Partij werd overgenomen uit het 
Rusland van de jaren dertig. Democratie is een stijl van relaties tussen kaders en niet-kaders, 
tussen partijleiders en kaders, niet de onderwerping van de macht aan de meerderheid. In 
deze zin heeft ‘democratie’ direct gesproken helemaal geen betrekking op macht’.96 Dat is 
inderdaad een andere opvatting van ‘(massa)democratie’ dan in de westerse wereld wordt 
gehanteerd, waar de traditie ouder en verder ontwikkeld is. Het begrip ‘democratie’ krijgt in 
MuM weliswaar geen expliciete bespreking, maar wel het vlaggenschip daarvan: het 
parlementaire stelsel (in het hoofdstuk ‘Massa en geschiedenis’). Daar heet het, dat het 
moderne parlement gebruik maakt van de psychologische structuur van de strijdende legers. 
De afgevaardigden zijn gelijk, onschendbaar, wat hen tot massa maakt. Die onschendbaar-
heid is van groot belang, omdat het stelsel uiteen valt zodra iemand het zich veroorlooft om 
over de dood van een ander lid van het college te speculeren. ‘Een oorlog is een oorlog 
omdat in de beslissing doden zijn begrepen. Een parlement is slechts een parlement zolang 
het doden uitsluit’.97 De overwinnaar is degene die het meeste aantal stemmen verovert; zou 
dat aantal stemmen als een leger de strijd aanbinden met het aantal tegenstemmers, dan 
zouden zij de slag winnen.98 De stemming is dan ook het belangrijkste evenement: 

                                                 
94 In wezen klopt dit natuurlijk niet; daarvoor is een mens een veel te gecompliceerd wezen. De verklaring van 
de ‘eenvoud’ ligt simpelweg in de toepassing van dwang en geweld, waarmee tenslotte alles ‘eenvoudig’ is te 
regelen; ‘Uit de loop van het geweer komt politieke macht’, poneerde Mao tenslotte (nr. 85 in het Rode 
Boekje). Wanneer die factor niet mee zou tellen, zou men veel eerder moeten toegeven dat massa-
beleidskwesties uiterst gecompliceerd in plaats van eenvoudig zijn. Wat dat betreft is het niet misplaatst hier 
nog een keer te herinneren aan Canetti’s uitspraak over de gebrekkige zelfkennis van het specimen ‘mens’. En 
over de kolossale invloed van het begrip ‘bevel’.    
95 Erik van Ree, De totalitaire paradox. De terroristische massademocratie van Stalin en Mao (Van Gennep, 
Amsterdam 1984), p. 63 en 69. (‘Van 1973 tot 1981 was de auteur actief in de maoïstische beweging’). 
96 The mandate of heaven. Mao and Marx in modern China (1978), geciteerd in Van Ree, De totalitaire 
paradox, p. 67. 
97 M&M, p. 211; EC-W, III, 221. 
98 Het leger kan in de vergelijking behalve als werkelijkheid m.i. ook als metafoor worden gezien.  
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beslissend als het ogenblik waarop men zich werkelijk met elkaar meet. ‘Ze is het over-
blijfsel van de bloedige botsing, die men op allerlei manieren speelt, door dreigementen, 
scheldwoorden, fysieke agitatie die tot klappen en smijtwerk kan leiden. Maar de telling van 
de stemmen is het eind van de slag’.99 Zo is de westerse democratie (Canetti schrijft met 
name over het Engelse parlement) een toonbeeld van een ontwikkeling waarbij geweld is 
gedomesticeerd en daarmee – in tijd en plaats – geëlimineerd. Dit sluit goed aan bij Norbert 
Elias’ theorie over het proces van de maatschappelijke effect-huishouding die de mens steeds 
verder aanpast, door middel van een als zelfdwang aangekweekte angst.100 In de niet- of 
schijn-democratische landen is ‘democratie’ echter ontwikkeld (of verworden) tot niet meer 
dan het regelen van onderlinge houdingen inplaats van verhoudingen; het heeft daar 
nauwelijks met macht van doen. Die landen hebben dan ook meestal een heel andere 
sociogenetische ontwikkeling achter de rug, en voldoen – wat dit betreft althans – daarom 
niet aan de Elias-these. Beter gezegd: de these kan wel opgaan, maar andere omstandigheden 
leidden tot andere resultaten.  
 Dat de parlementaire strijd een beschaafd alternatief is voor oorlog, is niet vergezocht 
van Canetti. We zullen verstrekkender consequenties van zijn ideeën tegenkomen. 
 Onverwachte impliciete bijval voor zijn thesen is te vinden in de Huizinga-lezing van 
december 1979 van de historicus Golo Mann (1909-1994): ‘Eén blik op de bestaande en nog 
in het verschiet liggende gevaren wijst uit dat zij verscheiden zijn en van uiteenlopende aard. 
Allereerst de verhouding van de twee sterkste wereldmachten tot en tegenover elkaar. Ook 
nu gaat het nog altijd, zelfs veel onomwondener dan ooit sinds het ontstaan van de grote 
culturen van het verleden, om de oeroude, in wezen dierlijke vraag: kun jij mij doden of kan 
ik jou doden? Deze vraag, die zo oud is als de mens zelf of veel ouder, maar door de 
beschaving werd bedekt, staat achter alle SALT-besprekingen of alle andere bewapenings- of 
zogeheten ontwapenings-onderhandelingen. Ondanks alle wetenschap, rede en menselijk 
vernuft is het zo gesteld en in veel primitievere vorm dan ten tijde van de farao’.101 
 

De (westerse) massa in de negentiende eeuw werd hier armoediger en gelatener genoemd 
dan die in de twintigste eeuw. Afgezien van mogelijke sociologische overpeinzingen over 
die eeuw102 is hiervoor uit onverdachte – niet Marxistische – bron een oorzaak van de 
gelatenheid te vinden in de rol van de kerk. En in de oorzaken van de armoede speelt de 

                                                 
99 M&M, p. 210; EC-W, III, 220. 
100 Een van de centrale thesen uit Elias’ Het civilisatieproces (Het Spectrum, Utrecht (1982) /Über den Prozess 
der Zivilisation (1939); vert. W Kranendonk e.a.). 
101 Golo Mann, ‘1914-1980, in vogelvlucht’ (vert: Th. Duquesnoy en Joh. Polak), in: Alle cultuur is streven. De 
verzamelde Huizinga-lezingen 1972-1986 (Bert Bakker, Amsterdam 1987), pp. 200-201 (mijn curs.). 
102 Norbert Elias noemt in de ‘Inleiding bij de Duitse heruitgave van 1969’ van Het Civilisatieproces, I, p. 304 
een omslag van het sociologisch denken in de twintigste eeuw: was het voorheen Heraclitisch, nu gaat het om 
een Eleatische grondgedachte. Hij bedoelt daarmee dat volgens de Heraclitische idee ‘alles stroomt’, ‘met dit 
verschil dat het als vanzelfsprekend een stroming in de betere, toentertijd gewenste richting gold’. Een 
optimistisch ontwikkelingsidee dus. ‘Nu [20e eeuw] gaat het om een Eleatische grondgedachte. De vlucht van 
de pijl werd door de [pre-socratische] Eleaten,  zo zegt men, voorgesteld als een reeks rusttoestanden; eigenlijk, 
zo leek het hun, beweegt de pijl helemaal niet; want op elk gegeven ogenblik bevindt hij zich steeds op een 
bepaalde plaats. De veronderstelling van vele hedendaagse theoretici in de sociologie, dat samenlevingen zich 
meestal in een toestand van evenwicht bevinden, zodat de lange maatschappelijke ontwikkelingen van de 
mensheid eruitzien als een keten van statische maatschappijtypen, doet sterk denken aan de Eleatische 
opvatting over de vlucht van de pijl’. (De ‘Pijl van Zeno’ dus). 
De (linkse) beschouwingen in en over de massa in de 19e eeuw hebben inderdaad steeds een Heraclitische idee: 
het licht zal komen, hoe dan ook. Vandaar ook dat hier eerder werd geschreven over de wensen waarmee 
massa-opvattingen zo vaak gelardeerd zijn. In dat opzicht staan de ideeën over de massa haaks op het gedrag 
van de massa zelf, die pas in het laatste kwart van de 19e eeuw langzaam maar zeker en onomkeerbaar in actie 
kwam.    
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bourgeoisie (upper-middle class en upper-class) een grote rol: ‘Zeker niet in de laatste plaats 
moet het aan kerkelijke invloed worden toegeschreven dat zovelen uit de lagere klassen zich 
bij hun vaak weinig benijdenswaardig lot hebben neergelegd en dat er met name bij de 
massa van de arbeiders zo betrekkelijk weinig principieel verzet valt te constateren tegen het 
drukkende overwicht van de gezeten burgerij, van de vooral in België zo machtige onder-
nemersklasse en de daarmee gelieerde nog machtiger kring van met name in Brussel 
gevestigde haute finance’.103 
 Met deze ‘objectieve’ constatering in het achterhoofd kunnen we nogmaals104 kijken 
naar Canetti’s doordachte paragraaf ‘Katholicisme en massa’ en later naar de paragraaf 
‘Verdeling en vermeerdering. Socialisme en productie’.105 Over beide facetten, zowel de 
gelatenheid als de armoede van het negentiende-eeuwse proletariaat, zijn boekenkasten 
volgeschreven. Canetti slaagt erin om op enkele indringende pagina’s op geheel eigen wijze 
de essenties naar eigen inzichten weer te geven. 
 Traagheid en rust, verbonden met een brede structuur: dat zijn de opvallende kenmer-
ken van het katholicisme. De voornaamste pretentie, dat het plaats heeft voor iedereen, wordt 
in praktijk gebracht doordat iedereen die zich onder bepaald niet al te strenge voorwaarden 
bekeert, kan worden opgenomen. Daarin zit nog het laatste spoor van gelijkheid in een 
verder strikt hiërarchische opzet. De rust ‘dankt het aan zijn ouderdom en aan zijn aversie 
tegen alle heftige massabewegingen’.106  

Geen staat ter wereld heeft zich op zo’n veelvoudige manier tegen de massa weten te weren. 
‘Bij de Kerk vergeleken lijken alle machthebbers slechts erbarmelijke stumpers’.  
Waarna de heldere alinea volgt: 

‘In de eerste plaats denke men aan de cultus zelf, die op de verzamelde gelovigen het 
meest directe effect heeft. Deze cultus is van een traagheid, een gedragenheid die haar 
weerga niet kent. De bewegingen van de priesters in hun zware en stijve ornaat, hun 
afgemeten passen, hun slepende stem – dit alles doet een beetje denken aan een 
oneindig verdunde lijkklacht, met zulk een gelijkmatigheid over de eeuwen heen 
verdeeld dat van de abruptheid van de dood en de hevigheid van de smart nauwelijks 
iets is overgebleven: de klacht is in de tijd gemummificeerd’.107  

Direct daarop volgt nog zo’n alinea die verduidelijkt, Canetti’s invalshoek volgend, hoe 
bijvoorbeeld de Kerk vooral in de negentiende eeuw nauw kon samenwerken met de – veelal 
lokale –  ondernemers en toch tegelijk over sociale rechtvaardigheid kon spreken en met 
overtuiging kon meewerken aan de verzuiling.108 
                                                 
103 Redactie [J.C. Boogman & E. Scholliers], [Nieuwe] Algemene Geschiedenis der Nederlanden, XIII, 
Nederland en België 1840-1914, tweede helft (Fibula-Van Dishoeck, Haarlem/Unieboek  Bussum 1978), p. 
480. 
104 De strekking van het navolgende werd al in 1844 even compact als cryptisch verwoord door Flaubert: ‘De 
massa’s hebben sinds de komst van het christendom hun poëzie verloren’. (In brief van 7 juni 1844 aan Louis 
de Cormenin, in: G. Flaubert, Haat is een deugd. Een keuze uit de correspondentie (Arbeiderspers, Amsterdam 
1979; Correspondance, vert. E. Borger), p. 26.  
105 Er wordt geen specifiek onderscheid naar landen gemaakt, maar gekeken/gezocht naar algemene patronen.   
106 M&M, p. 175; EC-W, III, 182, mijn curs. 
107 M&M, p. 176; EC-W, III, 183. 
108 Rerum Novarum (1891) (vertaling door L. Zeinstra OFM: Over den toestand der arbeiders, RK 
Werkliedenverbond in Nederland, 1931) van Paus Leo XIII (die vooruitstrevend was, vergeleken met zijn van 
1846 tot 1878 heersende voorganger Pius IX) valt in twee gedeelten uiteen: het eerste gaat over ‘Het 
Socialisme geen oplossing van het maatschappelijk vraagstuk’, en het tweede behandelt de oplossing: 
‘Allereerst de Kerk, maar ook de staat en de belanghebbenden moeten meewerken’. De vier paragraaftitels van 
het eerste deel zijn programmatisch: ‘Het Socialisme benadeelt den arbeidersstand/is onrechtvaardig: het 
privaat-eigendom is een natuurrecht/miskent de taak van den Staat/brengt verwarring in de maatschappij’. 
Dat privaateigendom juist en noodzakelijk is, wordt bewezen met een beroep op Thomas van Aquino, evenals 
de mededeling dat ‘niemand verplicht is beneden zijn stand te leven’. Dit zijn, voor de goede orde, ‘lessen voor 



 91

‘Op diverse manieren wordt het contact tussen de gelovigen zelf verhinderd. Zij 
prediken niet tot elkaar; het woord van de gelovige leek heeft geen enkele wijding. 
Alles wat hij verwacht, alles wat de veelomvattende last die op hem drukt moet 
verlichten, komt van hogerhand; wat hem niet verklaard wordt, begrijpt hij niet eens. 
Het heilige Woord wordt hem voorgekauwd en gedoseerd verstrekt, het wordt, juist 
vanwege zijn heiligheid, tegen hem beschermd. Zelfs zijn zonden behoren de priester 
toe: aan hem moet hij ze biechten. Hij ontlast zich er niet van door ze aan andere, 
gewone gelovigen te vertellen, en hij mag ze ook niet voor zich houden. In alle meer 
diepgaande morele vraagstukken staat hij alleen tegenover het priesterdom; voor het 
gematigd tevreden leven dat de priesters hem mogelijk maken is hij met lichaam en 
ziel aan hen overgeleverd’.109  

Tel daarbij het bijna vanzelfsprekende uitgangspunt van de (verdwijnende) standenstaat, 
waarin iedereen zijn plaats hoort te kennen in een van God gewilde orde, en het is duidelijk 
dat er veel energie moest worden verzameld voordat men massaal in verzet kon komen. 
Bovendien deed zich het vaak te constateren fenomeen voor,110 dat opstandigheid ontstond 
juist op het moment dat mensen het iets beter kregen, dus niet toen zij er het beroerdst 
voorstonden. Ook kan men zich afvragen in hoeverre links, dat weinig van geloof en kerk 
moe(s)t hebben, de sturende, zoniet onderdrukkende taken van de kerk heeft overgenomen, 
met name ter kanalisering van de massa. 

De paragraaf ‘Verdeling en vermeerdering. Socialisme en productie’ is te zien als een 
schakel tussen de hier besproken negentiende-eeuwse en de twintigste-eeuwse massa’s. De 
essentie blijkt gelijk te zijn gebleven, het probleem is alleen veelvoudig toegenomen: dat van 
de vermeerdering. Eerst de gehele tekst over het proletariaat, omdat dit maar zelden expliciet 
ter sprake komt bij Canetti en er bovendien wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen zijn: 

‘Het is opmerkelijk dat het strenge en exclusieve111 verband tussen proletariaat en 
produktie, dat sinds ongeveer honderd jaar zo in de aandacht is gekomen, de oude 
voorstelling die aan de vermeerderingsmeute ten grondslag lag op een bijzonder 
zuivere manier reconstrueert. Proletariërs zijn mensen die zich sneller vermeerderen,112 
en hun aantal neemt op tweeërlei wijze toe. Ten eerste hebben ze meer kinderen dan 
andere mensen, door hun nakomelingschap alleen al hebben ze iets massaals. Hun 
aantal neemt echter ook op een andere manier toe: doordat steeds meer mensen van het 
platteland in de produktiecentra samenstromen. Maar precies dezelfde groeitendens 
was, zoals men zich zal herinneren, kenmerkend voor de primitieve vermeerderings-
meuten.  Op hun feesten en ceremoniën stroomden mensen samen en zo, in groot 

                                                                                                                                                     
de rijken’. De ‘plichten der arbeiders’ (dat zijn ‘den arme en den werkman’) bestaan uit plichtsgetrouw werken, 
geen schade veroorzaken aan mensen of zaken, ‘ook bij het verdedigen van zijn belangen zich van geweld 
onthouden en in geen geval oproer maken; zich niet aansluiten bij misdadige personen, die op bedrieglijke 
wijze buitensporige verwachtingen wekken en schitterende beloften doen, hetgeen gewoonlijk uitloopt op 
nutteloos naberouw en vernietiging van vermogen’.  
(Hier heten het ‘misdadige personen’; er is veel overeenkomst met de teksten die Marx al in 1851 hekelde over 
de machthebbers, c.q. de bourgeoisie die sprak over de ‘onwetende, onopgevoede, stupide proletariërsmassa’.)      
109 M&M, p. 176; EC-W, III, 183. 
110 Vandaar dat dictators doodsbenauwd zijn om de teugels een beetje te laten vieren. Hetzelfde kan (kon) men 
zien in autoritair geleide gezinnen: de opstandigheid van kinderen ontstaat niet als de druk het sterkst is, maar 
juist wanneer er voorzichtig enige vrijheden worden toegestaan. Men wil méér van hetgeen waarvan men 
geproefd heeft. 
111 Exclusief? Wordt er niet nog meer aandacht besteed aan het verband tussen kapitaal en productie? 
112 Na enkele generaties gaat dit meestal nog maar nauwelijks op, zoals de ontwikkeling in de westerse landen 
heeft geleerd. Voorwaarde daarbij is wel, dat de materiële omstandigheden verbeteren; vandaar dat voor veel 
ontwikkelingslanden de constatering van Canetti nog steeds juist is. Vergelijk ook noot 117 in het volgende 
hoofdstuk.  
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verband, gaven ze zich over aan handelingen die hun een rijke nakomelingschap 
moesten bezorgen. Toen het begrip van een uitgebuit proletariaat werd gelanceerd en 
gehanteerd, liet men dit proletariaat zijn volle optimisme van de eigen toename.113 

Geen ogenblik overwoog men dat hun aantal moest verminderen omdat het hun slecht 
ging.114 Men vertrouwde op de produktie. Door de toename daarvan moesten er ook 
meer proletariërs zijn. De produktie die zij verzorgden moest hun zelf ten goede 
komen. Proletariaat en produktie moesten zich aan elkaar optrekken. Tussen deze twee 
bestaat precies hetzelfde onscheidbare verband als we bij de activiteit van primitieve 
vermeerderingsmeuten hebben opgemerkt. Men wil zelf meer worden, en daarom moet 
ook alles waarvan men leeft vermeerderen. Het ene is van het andere niet te scheiden, 
het hangt zo nauw samen dat vaak niet duidelijk is wat meer moet worden’.115  

Zoekend naar constanten, eventueel naar wetmatigheden, toont Canetti hier het basispatroon 
aan dat de massa-vorming beheerst. Het lijkt, retrospectief, uiteindelijk net zo voor de hand 
liggend als vanzelfsprekend,116 en tegelijk uiterst bedreigend. Bedreigend omdat het niet 
alleen meer gaat om menselijke en materiële vermeerdering, maar ook om de verhoudingen 
die zich daardoor sterk zullen wijzigen. De econoom Michel Beaud (*1935) eindigt zijn 
Geschiedenis van het kapitalisme uit begin jaren tachtig (veelvuldig herdrukt en aangevuld) 
nogal somber maar voorspellend: ‘Dat opdringen van geld en commercie gaat gepaard, en 
dat is de kern van de zaak, met zeer ingrijpende maatschappelijke veranderingen: een grotere 
plaats voor technologie, research en wetenschap; een steeds sterkere arbeidsverdeling; een 
uitbreiding van het behoeftenpatroon, waarbij die behoeften en de bevrediging daarvan 
steeds nieuwe vormen aannemen; een verschuiving van normen en waarden, van sociale 
structuren, van motivatie en gedrag; een toenemende spreiding van de beslissingscentra en 
een verwatering van de verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd gaat de produktieve 
bedrijvigheid, die tot in de moderne tijd ten dienste van de samenleving stond, de overige 
maatschappelijke activiteiten steeds meer overheersen: het economische leven verzelf-
standigt zich ten opzichte van de samenleving’.117 
 Men lijkt intussen inderdaad Marx’ waarschuwing inzake het rentmeesterschap over de 
aarde vergeten. Een pagina verder zien we bij Beaud een letterlijke bevestiging van Canetti’s 
vermeerderingsparadigma: ‘Groei is inderdaad het hoogste doel geworden van vrijwel alle 
landen ter wereld. Alle landen van de ontwikkelde kapitalistische wereld [en dat zijn 
intussen de meeste, na de val van de Muur] hebben economische groei in hun vaandel 
geschreven, groei als panacee voor al hun problemen, als het enige doel dat hun nog als 
bindmiddel lijkt te resteren’.118 

 

                                                 
113 ‘Men’ is natuurlijk Marx c.s. (zoals hij aan het einde van M&M ‘men’ gebruikt voor Freud), maar dat die het 
proletariaat het volle optimisme van de eigen toename liet? In zijn ‘Verelendungs’-theorie is weinig optimisme 
te ontdekken; er is eerder een vooronderstelde wetmatigheid, revolutionair élan en desnoods wishful thinking in 
te vinden.      
114 En de inspanningen van de in 1881 opgerichte Nieuw-Malthusiaansche bond, de ‘Vereeniging tot bewuste 
regeling van het Kindertal’, die zijn toch niet helemaal om niet geweest? 
115 M&M, p. 214-215; EC-W, III, 224-225. 
116 Voor ons, nu. Evenzogoed zijn er vele beschavingen te gronde gegaan –  een gegeven dat het 
vermeerderings-concept zou kunnen logenstraffen. Of de mensheid had al uitgestorven kunnen zijn. Canetti 
heeft met zijn denken dus toch wortels in de 19e/20e eeuw; hij is een kind van de eeuw van die (niet door hem) 
onoverwinnelijk gewaande en over de aardbol gewaaierde westerse beschaving, vormgegeven in het 
kapitalisme met als compenserende tegenhanger het socialisme: beide gefixeerd op vermeerdering. Geen 
blijvende situatie uiteraard. 
117 M. Beaud, Geschiedenis van het kapitalisme. Van 1500 tot heden (Het Spectrum, Utrecht 1994; Histoire du 
capitalisme, ed. 1990; vert: A. Abeling e.a.), p. 354. 
118 Beaud, Geschiedenis van het  kapitalisme, p. 355. 
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Ieren, grote mannen en conclusies 
 

Keren we tot slot nog eenmaal terug naar de besproken auteurs. Medio negentiende eeuw 
waren het in Engeland kennelijk de Ieren die het meeste te verduren kregen, dat wil zeggen 
de absolute onderklasse van de laagste klassen vormden. Thomas Carlyle (1795-1881) 
maakte er uitvoerig gewag van in zijn verhandeling over het ‘Chartisme’. Deze Schotse 
historicus gaf een metafysische interpretatie van het leven en van de geschiedenis. Hij zag 
twee vernieuwende krachten die van tijd tot tijd optraden: het volk (de massa) en de grote 
mannen (de helden). De kernvraag was hij zich terdege bewust: ‘Wie was de grootste 
vernieuwer, wie was het belangrijkste personage in de geschiedenis van de mens, hij die 
voor het eerst legers over de Alpen leidde en de overwinningen van Cannae en Thrasymene 
behaalde; of de naamloze boer die voor het eerst voor zichzelf een ijzeren schop 
smeedde?’119 Uiteindelijk wordt Carlyle nu vooral geassocieerd met heldenverering;120 zijn 
inzicht in de rol van het volk, de massa, bleek toch minder geprononceerd. Geschiedenis was 
voor hem een soort collectieve biografie van de groten, terwijl ‘de gewone kudde moet 
worden gedrild, geleid en gestraft door haar superieuren’.121       
 Het was dezelfde, sterk door de Duitse romantici beïnvloede Carlyle die door Engels 
met instemming werd geciteerd over de rol van de geïmmigreerde Ieren tussen het Engelse 
proletariaat, midden negentiende eeuw. ‘Afgezien van zijn overdreven en eenzijdige 
verwerping van het Ierse nationale karakter’ was Engels het wel met hem eens. Maar 
bovendien voegde hij een conclusie toe: ‘Hoe zou hij [de Ier] ook anders? Hoe kan de 
maatschappij die hem in een toestand brengt waarin hij bijna noodzakelijk een zuiplap moet 
worden, en die hem volkomen verwaarloost en verwilderen laat – hoe kan deze maatschappij 
hem dan achteraf aanklagen wanneer hij werkelijk een dronkaard wordt?’122 

 Carlyle en Engels waren het erover eens dat de Ier (met zijn gezin) wel erg ver weg-
zakte in deplorabele omstandigheden, zodra hij zich tussen de Britse arbeiders vestigde. De 
Ier was thuis kennelijk (noodgedwongen) met weinig tevreden; die tevredenheid en het 
stellen van weinig eisen nam hij mee met zijn emigratie naar Engeland. Gevolg was wel, dat 
‘de onbeschaafde Ier’ in de meest bedompte, armoedige en onhygiënische omstandigheden 
leefde en er desondanks nog vaak vrolijk onder bleef, mede dankzij de veelvuldig in grote 
hoeveelheden ingenomen sterke drank. De Ier was dus de risee van het proletariaat. Zoals het 
proletariaat het was van de geschoolde arbeider, de arbeiders het waren van de bourgeoisie, 
de bourgeoisie het was van de parvenuen en deze het weer waren van de upper-upper class.  
 Sociologisch onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat in het ‘normale’ maatschappelijke 
leven een klasse het meeste neerkijkt op (en zich het meeste afzet tegen) de sub-klasse die 
direct onder haar komt in de sociale en meestal dus ook economische hiërarchie123 (upper, 

                                                 
119 ‘Which was the greatest innovator, which was the more important personage in man’s history, he who first 
led armies over the Alps, and gained the victories of Cannae and Thrasymene; or the nameless boor who first 
hammered out for himself an iron spade?’. Carlyle, ‘On History’, geciteerd in: Ernst Breisach, History. Ancient, 
medieval & modern (The University of Chicago Press, Chicago/London 2nd ed. 1994 [1983]) p. 253-254. 
120 Carlyle’s Heroes and Hero-worship is van 1840. 
121 ‘The common herd must be drilled, led and punished by their superiors’. Harry Elmer Barnes, A history of 
historical writing (Dover Publ., New York 2nd rev. ed. 1963), p. 189. 
122 Fr. Engels, De toestand van de arbeidersklasse in Engeland, p. 155 en p. 156-157. Hij wijdt een apart 
hoofdstuk aan ‘De Ierse immigratie’ (p. 153-158). 
123 Ethologen ontdekten dat dit ook bij verschillende diersoorten voorkomt: je pest het liefste wat direct onder je 
komt in rangorde. En uit H. Benesch, Sesam atlas van de psychologie (Bosch & Keuning, Baarn 1990), II, p. 
297, n.a.v. Theodor Schjelderup-Ebbe’s ontdekking in 1922: ‘Kippen pikken elkaar niet willekeurig van de 
voederbak weg, maar zij stellen zeer precieze “pik-groepen” samen, die lange tijd gehandhaafd blijven. (…) 
Hogergeplaatste kippen pikken over het algemeen milder dan laaggeplaatste. Vergelijkbare ontdekkingen zijn 
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middle en lower class, die elk weer in een upper (middle) en lower class kunnen worden 
ingedeeld). In andere dan ‘normale’ omstandigheden, bijvoorbeeld in opstandige tijden, 
verdwijnen die intern-klassikale antagonismen en kan men zich gezamenlijk keren tegen een 
– desnoods tijdelijke – echte klassevijand. Al dan niet voorafgegaan door ‘een bloedbad 
onder hazen’ (waarbij de allerlaagste klasse het slachtoffer is)124 keert men zich massaal 
tegen een hogere klasse: er ontstaat dan gelijkheid in de massa; de verschillen zijn tijdelijk 
vergeten – een van haar fundamentele kenmerken. Dat een hogere klasse zich als massa 
tegen een lagere keert – dat fenomeen heeft de geschiedenis nog niet te zien gegeven. Want 
hoe hoger de klasse, hoe uitgekiender de strategie, en een massa is van alles, maar niet 
uitgekiend. Zij moet het van haar getalssterkte hebben: kwantiteit moet, zo mogelijk, in 
kwaliteit worden omgezet. 
 Via Carlyle en Engels naar Marx, de enige echte dukdalf in negentiende-eeuws 
massaland: men kon bij hem aanmeren, hem als baken of als stootkussen gebruiken of zich 
tegen hem afzetten. Feit blijft dat hij als eerste een fundamenteel andere visie op de massa 
heeft verwoord. En dat niet om pragmatische redenen zoals bij de meeste denkers voor hem, 
in het geval zij (gematigd) positief over de massa schreven, maar uit volle overtuiging. Voor 
Marx was het, niet minder dan later voor Canetti, een historische, wetenschappelijke, 
filosofische en sociologische zekerheid: de massa was en bleef de crux van de geschiedenis 
en van de toekomst (zij het dat die massa meestal klasse heette bij Marx). Canetti kreeg 
hierover zelfs al vroeg een dialectische ingeving, in 1925: in Wenen ‘flitste me plotseling 
door het hoofd dat er een massadrift bestond die altijd strijdig was met de persoonlijkheids-
drift, en dat uit beider strijd het verloop van de geschiedenis der mensheid te verklaren 
viel’.125 
 De Carlyle-overtuiging van de ‘grote mannen’ was Marx misschien niet helemaal 
vreemd, maar hij zag deze helden dan toch eerder als exponent van een bepaalde klasse in 
specifieke omstandigheden – en natuurlijk als bevoorrecht, elitair – en plaatste ze in de 
Christelijk-Germaanse erfenis. Daarom ook zal hij moeite hebben gehad met de formulering 
van de rol van de leider, een ‘grote man’ tenslotte.  
 Al direct in het vroege werk van Marx (en Engels) wordt aan de massa als dialectische 
historische categorie een prominente plaats toebedeeld, met name in Die heilige Familie. 
Later krijgt dit begrip in feite een nadere precisering in de vorm van het (negentiende-
eeuwse) proletariaat en nog weer later smelten de beide begrippen min of meer dialectisch 
samen, gezien de vaagheid en algemeenheid van de gebezigde terminologie. Het voordeel 
van die algemeenheid lijkt dat het begrip in de latere Marxistische leer flexibel kon worden 
geïnterpreteerd. Maar het nadeel daarvan was, dat met name Lenin (en later Stalin) en Mao 
de massa-leer naar eigen behoeften konden interpreteren en aanpassen, geënt op de omstan-
digheden en inzichten van het moment. Zij hebben in feite Marx’ autonome-massa idee om 
zeep geholpen en zijn uiteindelijk Hobbesianen gebleken, dat wil zeggen: machtsdenkers. In 
tegenstelling tot zijn eerder verkondigde idee van revolutionaire elitetroepen proclameerde 
Lenin bij aankomst in Rusland tot ieders verbazing weliswaar ‘alle macht aan de sovjets’, 
maar dat bleek vooral een tactische slogan om de massa in de revolutie te betrekken; dat had 
hij tenminste geleerd van de mislukking van 1905. Uiteindelijk zou de partij de baas blijken 
en blijven. Stalin had vooral oog voor de massa als instrument en als manipulatie-object, en 

                                                                                                                                                     
bij alle in gemeenschap levende diersoorten gedaan. In een veranderde en meer gecompliceerde vorm bleken ze 
tenslotte ook voor mensen op te gaan.’  
124 Meer dan eens leidde een verbod (in het kader van het beschavingsoffensief) op het kwellen van dieren als 
sport, tot lokale oproeren.  
125 De fakkel in het oor, p. 124-5; EC-W, VIII, 119 (mijn curs.). 
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Mao wilde wel de theorie van de almacht der massa’s inzien maar kon er in de praktijk 
alleen met behulp van avantgarde-troepen mee werken. 
 Marx legde met zijn toedichting van een heilshistorische betekenis aan de massa ‘een 
tijdbom met een grote maatschappelijke werking’.126 Of deze exclusief ten goede is gekomen 
aan de massa’s? In ieder geval is er in naam van zijn theorie ook veel ten koste van de 
massa’s gegaan.  
 Volgens Chateaubriand ‘is het volk veel wijzer dan de filosofen’.127 Anderzijds meent 
Leopold Flam in goed Marxistische trant dat ‘afgezien van de onbenullige invloed van elke 
wijsgerige theorie op de grote hoop, zijn het geen ideeën of theorieën die de massageest 
scheppen, maar zeer reële omstandigheden’.128 De (autonome) massa is in strikt filosofisch 
opzicht een probleem gebleven. Er is wel – schrale – theorievorming over, maar deze is niet 
ten-einde doordacht. Filosofen hebben zich er nauwelijks in verdiept. Het is veelzeggend dat 
het begrip ‘Masse’ geen enkele aandacht krijgt in het 6-delige Handbuch philosophischer 
Grundbegriffe dat ‘einen Selbstdarstellung der gegenwärtigen Philosophie in 150 Stich-
wörtern’ wil zijn.129 Hetzelfde geldt voor de groots opgezette 7-delige Geschichtliche 
Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland,130 

waarin wordt gezocht naar de betekenisontwikkeling, vanaf ongeveer 1700, van zo’n 130 
historische grondbegrippen. 
 Het is dat Marx zijn massa-theorie, in dit geval beter: massa-opvattingen, niet verder 
heeft kunnen of willen uitwerken, anders zouden er ongetwijfeld meer overeenkomsten zijn 
gevonden met Canetti’s theorie. Beiden leggen tenslotte een sterk accent op de zelfstandige 
massa en verwaarlozen of bagatelliseren de rol van de leider. McClelland merkt nuchter op 
over Crowds and Power: ‘De demagoog en de aanvaarde massatheorie waarin de demagoog 
zo’n belangrijke rol speelt, verschijnen pas op p. 310, waar zij van de massa zijn gescheiden 
over een afstand van meer dan 200 bladzijden, en als de demagoog verschijnt wordt hij 
onmiddellijk op maat gesnoeid’.131 
 Dat is de theorie. In de praktijk blijkt de betrekkelijkheid van massa-theorieën. Ook die 
van Marx? Zeker. Het wordt speculatief om te beweren dat het zonder die theorie allemaal 
hetzelfde zou zijn gelopen in de communistische en socialistische landen. Op 5 maart 1852, 
dus vijftien jaar voordat zijn hoofdwerk verscheen, relativeerde en nuanceerde Marx in een 
brief aan Joseph Weydemeyer het belang van zijn eigen ontdekkingen: ‘Wat nu mijzelf 
betreft – mij komt niet de verdienste toe het bestaan van klassen in de moderne maat-
schappij, noch hun onderlinge strijd te hebben ontdekt. Al lang vóór mij hadden burgerlijke 
geschiedschrijvers de historische ontwikkeling van deze strijd van de klassen beschreven, en 
burgerlijke economen de economische anatomie ervan. Het nieuwe aan wat ik deed was: 1) 
aan te tonen, dat het bestaan van klassen alleen aan bepaalde historische ontwikkelingsfasen 

                                                 
126 Joh. Chr. Papalekas, ‘Masse’, in: E. v. Beckerath u.a. (Hg.), Handwörterbuch der Sozialwissenschaften 
(Fischer, Stuttgart/Mohr, Tübingen/Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1961), Bd. VII, pp. 220-226; 222. 
127 In zijn Geest van het christendom, III, p. 125; geciteerd in: Gustave Flauberts kostelijke register van de 19e 
eeuw: Bouvard en Pécuchet (Arbeiderspers, Amsterdam 1988; (1881) vert.: Udu Borger), p. 451. 
128 Leopold Flam, De krisis van de burgerlijke moraal. Van Kierkegaard tot Sartre (Ontwikkeling, Antwerpen 
1956), p. 11. 
129 Hrsgb: H. Krings, H.M. Baumgartner, Chr. Wild; Kösel, München 1974, 1874 pp. 
130 Hrsgb: O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck; Klett-Cotta, Stuttgart 1972 e.v. (Uit de ‘Einleitung’ van 
Koselleck, dl. I, p. XIV: ‘Es handelt sich also um Bausteine für eine Forschungsgebiet, das die soziale und 
politische Sprache, speziell ihre Terminologie, zugleich als Faktoren und als Indikatoren geschichtlicher 
Bewegung betrachtet’. Zoniet de massa). 
131 ‘The demagogue, and the received crowd theory in which the demagogue plays such an important part, do 
not make their appearance until p. 310, by which time they are separated from the crowd by a distance of over 
200 pages, and when the demagogue is produced he is immediately cut down to size’. McClelland, The Crowd 
and the Mob, p. 298. 
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van de produktie gebonden is; 2) dat de klassenstrijd noodzakelijkerwijze tot de dictatuur 
van het proletariaat leidt; 3) dat deze dictatuur zelf slechts de overgang vormt naar de 
opheffing van alle klassen en naar een klasseloze maatschappij’.132   
 Zijn uitgesproken massa-concept met accent op de massa-autonomie noemt hij hierin 
dus niet, terwijl dit nou juist het essentieel nieuwe was in vergelijking met de opvattingen 
van de burgerlijke economen en historici. Omdat de latere wetenschappelijke massa-
analytici grotendeels psychologiserend te werk gingen, lijkt het niet teveel gezegd om 
Canetti – met zijn afkeer van psychologie een eeuw later en ondanks alle verschillen – als 
waardige opvolger te zien van Marx. En het is veelzeggend dat hij eenzelfde relativering met 
betrekking tot eigen werk kende als Marx. In maart 1973 schreef hij aan Claudio Magris de 
hier eerder geciteerde tekst waarin hij de ‘ontdekkingen’ in M&M ietwat relativeert, als zou 
een ander het ook gevonden kunnen hebben. Over Marx heeft Canetti uiteindelijk nauwelijks 
iets gezegd of geschreven, hoewel hij hem in de jaren dertig wel goed heeft gelezen.133 Hij 
zet zich ook niet af tegen Marx, zoals tegen Freud. Nee, hij heeft er vooral moeite mee om te 
werken met begrippen die al lang geleden zijn geijkt. Dat maakt hij in 1967 duidelijk aan 
Heinz-Klaus Metzger:  

‘Het gaat om een periode van honderd, honderdvijftig jaar, en het is natuurlijk 
uitgesloten dat de fenomenen die tegenwoordig voor ons het belangrijkst geworden 
zijn, destijds al op dezelfde manier belangrijk waren. Alles is veel sneller gegaan in 
onze eeuw, de zaken hebben zich geconcentreerd: men kan eenvoudigweg niet 
aannemen, dat in de bestaande begripssystemen, zij het die van Hegel of van Marx, dat 
in die begripssystemen alles vervat is wat we tegenwoordig allemaal kunnen zien en 
bedenken. Ik heb dus vermeden mij op die systemen te beroepen’.134      

Vier jaar later zegt hij kort maar krachtig tegen Rupprecht Slavko Baur: ‘Het is bijvoorbeeld 
heel duidelijk dat veel conclusies van Marx geldig blijven en richtinggevend kunnen zijn. 
Maar ik persoonlijk geloof dat dit niet toereikend is’.135 Welke conclusies van Marx hij 
daarbij voor ogen heeft, komt de lezer niet aan de weet. Daarna, in 1972 herhaalt hij 
tegenover Joachim Schickel dat hij graag werkt vanuit een zekere naïveteit: ‘dat men elk 
verschijnsel of elk document daarover dat men bestudeert, zo op zich laat inwerken als zou 
men nog hoegenaamd niet weten dat men het zou kunnen verklaren’. Wat niet wil zeggen dat 
hij bijvoorbeeld welbewust Marx wilde negeren: ‘Dat betekent nu op geen enkele wijze dat 
ik van de resultaten van zulke belangrijke systemen, zoals bijvoorbeeld het systeem van 
Marx, wil afzien, maar ik wilde tot mijn eigen resultaten komen’.136 In de roerige tijdgeest 
                                                 
132 Brieven Marx, I, p. 76. De Duitse communist, maar ook militair, journalist en politicus Joseph Weydemeyer 
(1818-1866) emigreerde in 1851 naar de USA, diende als kolonel in het leger van de Unie ten tijde van de 
Burgeroorlog en werkte als journalist. 
133 Hanuschek, Canetti. Biographie, p. 707, nt. 52: ‘In Canettis Bibliothek gibt es den I. Band Das Kapital, 
Hamburg 1909, und Marx’ Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Moskau 1934, alle drei Bände 
durchgearbeitet’. 
134 ‘Es geht um eine Zeit von hundert, hundertfünfzig Jahren, und es ist natürlich ausgeschlossen, daß die 
Phänomene, die heute für uns die wichtigsten geworden sind, damals schon in derselben Weise wichtig waren. 
Es ist alles viel rascher gegangen in unserem Jahrhundert, die Dinge haben sich Konzentriert: man kann einfach 
nicht annehmen, daß in den bestehenden Begriffssysteme, sei es nun von Hegel oder von Marx, daß in diese 
Begriffssysteme alles das eingegangen ist, was wir heute schon sehen und bedenken können. Ich habe also 
vermieden, mich auf diese Systeme zu beziehen.’ (EC-W, X, 175). Komt Canetti dan niet in de problemen met 
zijn ambitie om over honderd jaar nog gelezen te worden? 
135 ‘Es ist zum Beispiel ganz klar, daß viele Schlüsse von Marx gültig bleiben und richtunggebend sein können. 
Aber ich persönlich glaube, daß das nicht genügt’. (EC-W, X, 272). 
136 ‘daß man jedes Phänomen oder jedes Dokument darüber, das man studiert, so auf sich wirken läßt, als wüßte 
man noch überhaupt nicht, daß man es erklären könnte’. ‘Das heißt nun in keiner Weise, daß ich von den 
Ergebnissen so bedeutender Systeme, wie zum Beispiel des Systems von Marx, absehen wollte, sondern ich 
wollte nur zu meinen Resultaten kommen’. EC-W, X, 253 en 254 (mijn curs.). 
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van ’68 had hij voor zichzelf al wat puntiger genoteerd waar hij moeite mee had – maar dit 
niet gepubliceerd: ‘Ook is het erbarmelijk Marx, een denker, dus een mens, als god te 
behandelen. Zou het dan werkelijk onmogelijk zijn zonder afgoden te strijden? Zou het echt 
onmogelijk zijn, van voren af aan te denken?’137 
 Canetti gaat op dezelfde manier volstrekt soeverein met Marx om, of negeert hem, 
zoals hij bijvoorbeeld met mythen omgaat. Hij wil zich daarbij niet laten beïnvloeden door 
wat anderen erover denken, hoe die schematiseringen doorvoeren of zich anderszins aan-
passen aan wetenschappelijke denkpatronen of maatschappelijke opvattingen. Anders had hij 
wel opmerkingen gemaakt over hoe bijvoorbeeld fascisme, Germanen- of ‘Blut und Boden’-
denken de mythen manipuleerden. Niets van dat alles in zijn werk; geen reacties daarop, 
duidelijk om de eigen onafhankelijkheid te bewaren.  
 Zowel de negentiende als de twintigste-eeuwse denker kwam op eigen denkkracht tot 
de conclusie dat de massa in casu de klasse(tegenstellingen) de motor van de geschiedenis is. 
Canetti dus als erfgenaam van Marx? Beiden zouden hierover hun wenkbrauwen fronsen – 
ieder zijn eigen idee graag. En uiteindelijk is het toch de dood en niet de massa die de dienst 
uitmaakt, zoals een sombere Canetti in 1982 noteert, ongetwijfeld naar aanleiding van de 
Iran-Irak oorlog van 1980-88:138 ‘Iedereen kan moordenaar worden, ook diegenen waartegen 
gemoord werd, die nog meer, en tegen deze bloedwraak der massa’s, die geschiedenis heet, 
bestaat een enkel middel: de verbanning van de dood’.139  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
137 ‘Auch ist es erbärmlich, Marx, einen Denker, also einen Menschen, als Gott zu behandeln. Sollte es denn 
wirklich unmöglich sein, ohne Götzen zu kämpfen? Sollte es ganz unmöglich sein, von vorn zu denken?’ 
Hanuschek, Canetti. Biographie, p. 448, notitie uit 1968, in het Canetti-archief. (Niet in Ned. vert. biografie). 
En een, eveneens ongepubliceerde, notitie uit 1971 luidt: ‘Erst Gott, dann Freud, dann Marx hast du dich 
verweigert, und immer schon dem Tod. Wohin rennst du so fleißig davon, Kaninchen?’ (Hanuschek, Canetti, p. 
644; Ned. versie p. 544). 
138 In Iran de ‘Opgelegde oorlog’ genoemd. 
139

 ‘Und so ist alles von allen möglich und wer noch Unterschiede macht, ist ein infamer Lügner. Alle können 
Mörder werden, auch die, an denen gemordet wurde, diese noch mehr, und gegen diese Blutrache der Massen, 
die Geschichte heißt, gibt es ein eiziges Mittel: die Ächtung des Todes’. (Aufzeichnungen 1973-1984, p. 89; EC-
W, V, 334). 
 


