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

IV. Massa-wetenschap tot 1960 
‘Het tijdperk dat we binnentreden, zal in 
feite het tijdperk van de massa’s zijn’. 
(Gustave Le Bon, 1895) 

 
‘In die tijd van 1 tot 10 augustus 1925 plaats ik het eigenlijke begin van mijn onafhankelijke 
geestelijke leven’, zo schrijft Canetti over zijn vakantieverblijf in het Sellraingebergte.1 Dat 
betrof niet zijn vrijetijdsbesteding aldaar maar het grondig lezen van Freuds Massen-
psychologie und Ich-Analyse, dat hem ‘vanaf het eerste woord tegenstond en vijfenvijftig 
jaar later niet minder’. Freuds maatschappelijke opstelling, gebrek aan massa-ervaring en 
tekortschietend theoretisch concept stoorden Canetti. En dan laafde Freud zich ook nog aan 
Le Bon die het over andere massa’s had en een even verkeerde sociaal-maatschappelijke 
houding aannam. Reden genoeg om eens te onderzoeken hoe het nu met die geloochende 
voorgangers van Canetti zit en wat daarover in grote lijnen te zeggen is – en hebben zij hem 
werkelijk niet beïnvloed? Verder is een overzicht opgenomen van een eeuw massa-
onderzoekers: het resultaat van velerlei gepuzzel om personen en theorieën te kunnen 
plaatsen (waarbij hier tevens wordt verwezen naar het Canetti-onderzoek dat aan het slot van 
hoofdstuk I is opgenomen).  
 

Studies over massastudies   
 
Kort na de Tweede Wereldoorlog verscheen van de Duits/Zwitserse psycholoog en jurist/ 
criminoloog Paul Reiwald2 Vom Geist der Massen, dat door de papierschaarste niet kon 
worden voorzien van een literatuuroverzicht en een vreemde-woordenlijst.3 Dezelfde 
schaarste die leidde tot de mislukking van de tweede uitgave van Die Blendung.4 Reiwald 
bevestigt met zijn studie de constatering van een collega, uit 1908, dat ‘psychologie een lang 
verleden maar een korte geschiedenis heeft’ – waarbij ‘psychologie’ zonder mankeren 
vervangen kan worden door ‘massa’. In zijn imposante, in vijf delen opgesplitste Handbuch 
der Massenpsychologie worden veel auteurs behandeld.5 Het is een goudmijn,6 terecht door 

                                                 
1 De fakkel in het oor, p. 149 (EC-W, VIII, 143). Omdat het de cruciale tekst is over de vorming en opvattingen 
van Canetti en van M&M, is deze als slotnoot van dit hoofdstuk opgenomen.  
2 (1895-1951) Zijn werk werd vanaf 1933 geboycot, hij emigreerde toen naar Brussel en werd daar docent. 
Vanaf 1939 in Zwitserland waar hij massapsychologie aan de Universiteit van Genève doceerde.  
3 Op pag. 631 [!]: ‘Aus Gründen der Papier-Kontingentierung mußzten Literatur- und Fremdwörter-Verzeichnis 
weggelassen werden’. Dit handboek verscheen in 1946; de tweede druk (hier gebruikt) is van 1948. De 
Nederlandse vertaling (en bewerking) van W.M. Kruseman en J.A. Rispens, De geest der massa. Handboek der 
massapsychologie verscheen in 1948 bij Kroonder, Bussum (446 pp.). In 1954 verscheen bij Meulenhoff 
Reiwalds Het bedreigde ik. Een psychologische gids in de verwarring van onze tijd, vert.: Frank de Vries 
(VIII+192 pp.). 
4 Bij het Weismann-Verlag. In een van de eerste proefschriften over Canetti, Bischoff’s EC. Stationen zum 
Werk uit 1973 wordt hierop al gewezen (o.a. op p. 144). Daarna wordt dit in allerlei studies herhaald en in 
Hanuschek’s recente C.-biografie nog eens bevestigd (p. 382), waaraan hij toevoegt dat ook de geldzuivering 
van juni 1948 een rol speelde: ‘Alle vor der Währungsreform gedruckten Bücher – auch die Blendung – waren 
unverkäuflich geworden, weil das Publikum wieder auf gutem Papier und guten Umschlägen bestand’. 
5 - Biologen en diersociologen (Espinas, Trotter, Alverdes, Bechterew en Tchakhotine) 
- Psychologen (Sighele, Tarde, Le Bon, MacDougall, Freud, Jung, Adler, en Reiwald zelf) 
- Sociologen (Geiger, Kautsky, Michels, Lippmann, Gallup en Rae, Dewey en Allport, Durkheim, Lévy-Bruhl 

en Hardy) 
- Politici (Trotsky, Lenin, Hitler en Mussolini)  
- Schrijvers en historici (Bijbel, Griekenland en Rome, Manzoni, Taine, Zola, de Maupassant, de Montherland, 
Steinbeck, Malraux, Mommsen, Tolstoi, Zweig, Gorki, Schiller, Ibsen, von Kleist, Heine, Dostojewsky, 
Lawrence en Bauer).  
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Van Ginneken een ‘opvallend compleet overzicht van massa theorieën’ genoemd, hoewel 
Jacques de Kadt het destijds in Libertinage afdeed als ‘een nogal brokkelig boek dat men 
onmogelijk als bijzonder geslaagd kan aanbevelen’. Desondanks kon hij aan het slot van zijn 
bespreking ‘toch wel waardering [hebben] voor de wijze waarop hij de stof behandelt’.7 
Afgezien van het laatste hoofdstuk waarin de Bijbel en de Oudheid beknopt zijn behandeld 
en snel naar de negentiende eeuw wordt gesprongen, is Reiwalds hele studie in feite 
geconcentreerd op de negentiende en twintigste eeuw, preciezer: 1850-1950. Daarmee sluit 
dit werk inhoudelijk chronologisch aan op McClellands The crowd and the mob waarin de 
eeuwen daarvóór behandeld worden in de eerste helft van het boek.8 Jaap van Ginnekens 
eerdergenoemde Crowds, psychology and politics (1871-1899) en zijn Mass movements in 
Darwinist, Freudian and Marxist perspective (1900-1933) uit 2007 behandelen gedetailleerd 
de wetenschappelijke ontstaans- en groeiperiode. Daarnaast geven de omvangrijke studie 
van Schnapp en Tiews Crowds (2006)9 en de bijbehorende uitvoerige Stanford University-
website grotendeels op Europa gerichte beschouwingen over massaonderzoek, literatuur en 
onderzoekers.10  
 Verder is er de website van sociaal-psycholoog J.P. (Hans) van de Sande (*1943), 
voorheen verbonden aan de RUG: On crowds. The social psychology of crowd behaviour, 
waarop tevens een bibliografie van zo’n 600 boeken en artikelen met betrekking tot de massa 
te vinden is.11 Ook Struckens Canetti-studie12 en eventueel John Carey’s The intellectuals 

                                                                                                                                                     
6 De Nederlandse vertaling telt VI delen; de paragrafen ‘Aanvullingen’, ‘Praktische’ en ‘Experimentele 
massapsychologie’ zijn ondergebracht in een apart deel, aangevuld met ‘Het massa-verschijnsel in de loop van 
de oorlog’. En deel VI is uitgebreid met een paragraaf over Charles de Gaulle. 
7 In Libertinage, jaargang 5, 1952, p. 238, onder de titel ‘Rapporten over de massa’. Reiwald schreef ook nog 
ander werk (waarvan e.e.a. in het Nederlands werd vertaald) als Eroberung des Friedens (1944), Die 
Gesellschaft und ihre Verbrecher (1948) en Das bedrohte Ich. Psychologischer Führer durch die Wirren 
unserer Zeit (1952). Verder was hij vanaf 1946 Herausgeber van de ‘Internationale Bibliothek für Psychologie 
und Soziologie’ (Vom Geist der Massen was Band 1) van het Pan-Verlag in Zürich; de reeks liep tot 1957. 
8 En overlapt gedeeltelijk Van Ginnekens proefschrift, dat uiteraard veel gedetailleerder onderzoek doet omdat 
er minder hoofdrolspelers aan bod komen: Taine, Sighele, Fournial, Le Bon en Tarde. 
9 Jeffrey T. Schnapp & Matthew Tiews (eds), Crowds (Stanford University Press, 2006, XX+439 pp.), met 16 
bijdragen plus 32 uitvoerige woordverklaringen in essayvorm met betrekking tot massa(gedrag). 
10 www.stanford.edu/group/shl voor het Stanford Humanities Lab/SHL; www.stanford.edu/search/ voor 
overzicht massa(studie)informatie. En verder: 
crowds.stanford.edu/main.html (zonder www) voor CROWDS, met allerlei toegangen en illustratiemateriaal, 
geeft naar aanleiding van Stanford University’s grootscheepse massa- studieprogramma en -onderzoek een zeer 
informatieve site over massatheoretici en massa’s:  
Crowd theorists: Broch, Le Bon, Canetti, Ferri, Fournial, Krakauer, Lombroso, Mackay, Park, Reich, Rossi, 
Sighele, Taine en Tarde. Semantic histories: de volgende massa-lemmata: Crowd (Engels), Csõd, Nép a.o. 
(Hongaars), Dêmos (Grieks), Full, Foil a.o. (Latijn), Gente (Spaans), Gomila (ServoKroatisch), Gunshû 
(Japans), Hamon (Hebreeuws), Host (Engels), Jé tuán (Chinees), Laos (Grieks), Mass (Engels), Menge (Duits), 
Mob (Engels), Muchedumbre (Spaans), Multitude (Engels), Ochlos (Grieks), People (Engels), Ruck (Engels), 
Samuuha (Sanskriet), Throng (Engels), Schiera (Italiaans), Tolpa (Russisch), Turba (Latijn), Vulgus (Latijn), 
Zhòng (Chinees).  
11 http://www.vandesandeinlezingen.nl/serv03.htm; Dat boek staat gepland op vijftien hoofdstukken, waarvan 
er drie op de site staan: na de ‘Introduction’, hfdst. 1: ‘History, types and occurrence of crowds’, 2: ‘Processes, 
participants and motives: Crowd processes and time’ en 3: ‘Older and miscellaneous theories’ (samen 54 
ongenummerde pag’s., gedateerd RUG, Groningen, March 2005). Hoe het verder met de twaalf resterende 
hoofdstukken zit, is niet duidelijk. Jammer dat de auteur aan het slot van zijn zo degelijke tekst schrijft: ‘This 
summary of the first hundred pages of Canetti’s work may give an impression of his line of thinking, which 
was probably inspired by his being witness, and almost victim in Bulgarian pogroms’. (mijn curs.). Canetti kón 
daarvan geen getuige zijn (er staat dan ook niets over in zijn Behouden tong) omdat Bulgarije juist bekend 
stond om zijn ‘vriendelijke’ behandeling van joden; de Duitse instructie om ze tijdens WO II te deporteren riep 
sterk verzet op en werd dan ook niet opgevolgd. Integendeel: ‘…und Ferdinand, der lange regierte, galt als 
Freund der Juden’. (EC-W, VII, 11). Ook in een gesprek met Joachim Schickel heeft Canetti het over de 
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and the masses (1880-1939) verschaffen de nodige informatie. Min of meer als een 
chronologische Nederlandse vervolgstudie op Van Ginnekens werk is te beschouwen C. 
Boefs Leidse proefschrift uit 1984: Van massapsychologie tot collectief gedrag. De 
ontwikkeling van een paradigma. En verder is nog te noemen Massa-actie en massa-
mentaliteit uit 1940 van J. Woltring, dat echter mede door het uitbreken van WO II een 
minder afgeronde indruk maakt als dissertatie dan de voornoemde studies. Daarnaast zijn er 
voor en na de Tweede Wereldoorlog nog diverse massa-studies in Nederland gepubliceerd 
door Baschwitz, Mennicke, Kranenburg, Mannoury en de jurist H.L.A. Visser.13  

Al deze studies tezamen geven een behoorlijk overzicht van en inzicht in de massa-
opvattingen en massa-studies, vóórdat Canetti zijn tanden erin zette – en zoveel mogelijk 
voorgangers verloochende.14 Of hij veel van de ruim honderd massa-auteurs in het overzicht 
‘Two is company, three is a crowd’15 (achteraan dit hoofdstuk) gelezen heeft? Vermoedelijk 
heeft Walter Weyns gelijk als hij zegt: ‘De afwijzing van Freud en Le Bon, die door Canetti 
overigens goed wordt beargumenteerd, had nog veel verstrekkender gevolgen. Na lectuur 
van die twee dunne boekjes kwam Canetti namelijk tot het besluit dat de literatuur over de 
massa in haar geheel niet deugt. Hij zou van dat oordeel niet meer af te brengen zijn’.16 Daar 
staat de opmerking van zijn biograaf tegenover dat ‘Canetti van de grote theoretici van zijn 
tijd evenzeer afstand heeft genomen als van de massa-psychologieën die tot op dat moment 
waren ontstaan en die vaak verkapte politieke polemieken waren. Hij heeft ze gelezen, hij 
heeft er op bepaalde punten van geprofiteerd, maar hij heeft getracht met zijn werk een 
beschrijvende, fenomenologische richting in te slaan; hij wilde niet verstrikt raken in 
“querelles académiques avec des philosophes”.’17 Omdat een zoektocht naar invloeden op 
Canetti hier een centraal thema is en de beginjaren van de massapsychologie allesbehalve 
overzichtelijk zijn, leek het zinnig een overzicht over de eerste eeuw van die discipline op te 
stellen. De lijst groeide uit een soort onvrede, of misschien beter: ongemak, over het ont-
breken van een helder zicht op de ontstaans- en groeiperiode van de massastudies. Het is 
lastig om je te oriënteren en informatie te plaatsen, er greep op te krijgen. Want afgezien van 
gespecialiseerde studies lijkt het of er in de geschiedschrijving18 maar ook in sociologie of 
filosofie nauwelijks informatie over de massa te vinden is; het is alsof het verschijnsel wordt 
genegeerd of er maar wat bijhangt.  

Er is intussen veel materiaal, te veel zelfs om samen te vatten; uitwerking daarvan 
zou, zelfs in grote lijnen, een te zeer uitdijend hoofdstuk opleveren. Volgens Reiwalds 
overtuiging echter is juist in die zo weinig wetenschappelijk te funderen massastudies de 

                                                                                                                                                     
tolerantie ten opzichte van Joden in het Turkse Rijk. Dat is echter een persoonlijke visie en ervaring; uit 
Dimitrova & Angelova, ‘Canetti, Roustchouk, and Bulgaria’ blijkt duidelijk dat de geschiedenis der Joden in 
Bulgarije bij tijden bepaald niet rustig of zonder gevaar was (in: Lorenz, Companion to the Works of EC, p. 
277, 282).  
12 Stefan Strucken, Masse und Macht im fiktionalen Werk von Elias Canetti, Klartext, Essen 2007, geeft op pp. 
30-80 een compact overzicht van een zeventiental theoretici. Merkwaardig dat Sighele daarin wel verwerkt is 
en Trotter niet – de enige massa-auteurs die Canetti zelf noemt in de M&M bibliografie. 
13 Zie verder ‘Nederlandse auteurs over de massa’ in het overzicht ‘Two is company, three is a crowd’.  
14 Met de genoemde studies is het bezwaar ondervangen, geuit in de slotregel van Arthur Mitzmans recensie 
van McClellands The crowd and the mob in het Tijdschrift voor Geschiedenis, 105, 1, 1992, p. 75: ‘It is a pity 
that McClelland opted for the grand sweep rather than a more penetrating examination of the century leading 
up to Canetti’.  
15 Samengesteld op basis van de genoemde werken en veel andere websites en naslagwerken. 
16 Walter Weyns, Het geval Canetti  (2008), p. 69. Hij voegt hier in een noot aan toe: ‘Canetti spreekt dit, voor 
zover ik weet, nergens expliciet uit. Maar over de strekking van zijn vernietigend oordeel kan geen twijfel 
bestaan’.  
17 Sven Hanuschek, Elias Canetti, p. 446; p. 387 Ned. ed.; mijn curs. 
18 Met de Franse Revolutie als uitzondering op de regel. 



 102

persoonlijkheid van de onderzoeker van groot belang. Daarom is aan het slot van dit hoofd-
stuk dat chronologisch overzicht opgenomen van de figuren die zich ermee beziggehouden 
hebben. Het is een inventaris, niet meer, niet minder. Natuurlijk is te constateren dat er nogal 
wat Joodse auteurs op voorkomen, dat nogal wat auteurs hebben moeten vluchten, en dat er 
nogal wat medici, psychologen, filosofen en sociologen op staan. Het is niet mijn bedoeling 
die lijst verder statistisch uit te werken, te bekijken welke kruisbestuivingen er geweest 
kunnen zijn of te wegen wat de bewoners van de lijst hebben bijgedragen aan de Europese 
cultuur. Dat zou weer een aparte studie vergen (waarin de lijst dan nog verder zou kunnen 
worden uitgewerkt). Wel worden drie namen uit dat overzicht hierna uitvoeriger behandeld 
omdat zij omstreden zijn als grondlegger (Le Bon) of omdat ze als enige massa-auteurs in 
M&M worden genoemd (Sighele en Trotter) en dus aanwijsbare invloed op Canetti gehad 
kunnen hebben.19 Daarmee zijn dan tevens drie invalshoeken (de Franse, Italiaanse en 
Angelsaksische) en de drie belangrijkste disciplines behandeld, met respectievelijk het 
psychologisch-sociologische, het juridisch-criminologische en het biologisch-evolutionaire 
uitgangspunt. Een eeuw massa-opvattingen is zo dunnetjes gedekt (aangezien veel auteurs op 
deze grondthema’s varieerden of ze nader uitwerkten).   

 
 
Massa onderzoek 
 

Wetenschap is volgens Van Dale’s Groot Woordenboek der Nederlandse Taal ‘het 
systematisch geordende geheel van het weten en van de regels waarmee verdere kennis 
verkregen kan worden’; volgens Hutchinson’s Dictionary of Science is science ‘any 
systematic field of study or body of knowledge that aims, through experiment, observation, 
and deduction, to produce reliable explanation of phenomena, with reference to the material 
and physical world’; en volgens Dudens Deutsches Universalwörterbuch is Wissenschaft 
‘ein begründetes, geordnetes, für gesichert erachtetes Wissen hervorbringende forschende 
Tätigkeit in einem bestimmten Bereich’. 

De wetenschappelijke definities zijn omvattender en uitputtender dan die in gangbare 
woordenboeken als bovengenoemde, maar zelfs deze maken duidelijk dat er nauwelijks 
sprake kan zijn van massa-wetenschap. Regels? experiment? geordnetes? Massa-wetenschap 
kan constateren en generaliseren maar zelden experimenteren, falsificeren of verifiëren – en 
prognosticeren blijft altijd hachelijk, daarvoor is de massa veelal te grillig, te vluchtig. Al in 
de jaren twintig toen meerdere massastudies en -theorieën vorm hadden gekregen, besprak 
Wilhelm Vleugels de problemen die samenhingen met zowel de definiëring als de omvang 
van een massa.20 Dat was tot dan toe steeds onduidelijk – en is het in wezen nog steeds. Er is 
nauwelijks een adequate omschrijving van te geven; die wordt veelal aangepast aan of 
afgeleid van het doel van een onderzoek, handeling of beleid. De uitersten vallen eronder: de 
hadj, de jaarlijkse vijfdaagse bedevaart van gelovigen in Mekka vormt met honderd-
duizenden, miljoenen deelnemers een van de grootste massa’s (waar vaak honderden doden 

                                                 
19 Respectievelijk nogal oud (90), nogal jong (45) en net gepensioneerd (67) gestorven; niet te verwaarlozen 
gegevens. Overigens worden ze geen van drieën in Hanuscheks Canetti-biografie genoemd. 
20 Wilhelm Vleugels, ‘Der Begriff der Masse. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Massentheorie’, in: 
Jahrbuch für Soziologie (Verlag Braun in Karlsruhe), 1926, Bd. II, pp. 176-201. (ook te vinden op: 
http://hotgates.stanford.edu/Crowds_cd/Articles/VLEUGELS.pdf). Diverse concepten en opvattingen passeren 
de revue, waaronder veel van Le Bon (die toen al tegen beter weten in, zo benadrukt Vleugels, ‘de klassieker 
der massapsychologie’ werd genoemd), verder o.m. van Sighele, Freud, Michels, Tillich, Sombart, McDougall, 
Conway, Moede, Lowell en o.a. Alfred Vierkandts Gesellschaftslehre (1923), Georg Simmels Soziologie 
(1908) en Der proletarische Sozialismus (1924) van de overtuigde Marxist Werner Sombart komen ter sprake.  
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vielen);21 tegelijk kan een eenling met massa-ideeën of massagevoelservaringen in zijn 
hoofd rondlopen die niet verschillen van de toestand in een feitelijke, lijfelijke massa – 
M&M geeft er de nodige voorbeelden van (met name in het hoofdstuk over verwandlung) en 
ook Vleugels onderkende dat gegeven al in de literatuur. Ergens tussen de één en de een 
miljoen, daar is de massa te situeren. Dan is het wel zo comfortabel het dagelijks spraak-
gebruik maar aan te houden voor de betekenis van massa, zoals dit wordt gedaan voor 
begrippen als politiek, geschiedenis, sport of het weer. En of instituten (kerk, leger) ook 
massa kunnen zijn is al een oud twistpunt, net zoals vage begrippen als besmetting, 
massaziel, leiderbinding en psychische verandering dat zijn.  

Instrumenten voor massabeheersing kunnen worden verfijnd maar veelal is het een 
achter-de-feiten aanhollen.22 Dat is lastig bij het voorkómen van voetbalrellen maar het niet 
kunnen sturen van massa’s was ook een onvoorziene bijkomstigheid die (mede) leidde tot de 
val van de Muur en vervolgens van bijna alle communistische regimes. Twee decennia 
daarna wankelden diverse Noord-Afrikaanse/Arabische dictaturen. Zonder – vooral jonge – 
massa’s (en zonder tv en later internet) was dit vermoedelijk pas veel later gebeurd. Rond 
1990 ontwaart Canetti zelfs nieuwe fenomenen die hij moeilijk in zijn bestaande massa-
raamwerk kan plaatsen: ‘De wereld is in razende beweging geraakt.(…) Het zijn bewegingen 
van de massa’s, en wel in een nieuwe dynamiek die niemand nog heeft doorzien; daarom 
moeilijk te begrijpen, en met veelvuldig wisselende voortekens’.23 Het was inderdaad 
grootschalig, maar was het ook zo ‘nieuw’? Wellicht dat de algemene vreedzaamheid hem 
verbaasde en hij dit daarom ‘nieuwe dynamiek’ noemde?24 In ieder geval klinkt zijn notitie 
uit 1993 hoopvol over de massa en de waarde van eigen werk: ‘Het zou kunnen dat iets van 
jou alleen zal blijven bestaan omdat massa’s verder zijn gegroeid in de richting van jouw 
ontzetting’.25 En die ontzetting heet uiteraard: de macht.   

Twee uitgangspunten die in Reiwalds Vom Geist der Massen expliciet zijn genoemd 
worden later door Canetti impliciet gehanteerd. Die hebben betrekking op de vorm en op de 
inhoud. De vorm: in de massapsychologie staan de onderzoeker niet, als op andere terreinen, 
bepaalde methoden en instrumenten ter beschikking, en dus is, als hierboven al gezegd, ‘zijn 
persoonlijkheid in zekere zin het instrument’. Daarom is zijn [nooit haar] stijl een duidelijke 
graadmeter, meer nog dan zijn ideeën.26 De inhoud: Ortega y Gasset en de andere verachters 
van de massa hebben met hun waardeoordelen verwarring gesticht. Discussie daarover kan 
ons verder helpen een belangrijk probleem van de massa op te helderen. De verdienste van 
de massapsychologie bestaat voornamelijk daarin, de verandering van het individu in de 
massa als een psychologisch proces te hebben uitgewerkt.27      
 

Het is al met al betrekkelijk logisch dat in de laatste decennia van de negentiende eeuw 
wetenschappelijke belangstelling opkomt voor de massa, al blijft het verbazend dat het toen 
pas een echt onderwerp werd en niet al veel vroeger. Het eerdergenoemde argument dat bezit 

                                                 
21 Recente infrastructurele verbeteringen hebben het aantal slachtoffers dat regelmatig werd doodgedrukt of 
onder de voet gelopen of bij brand omkwam, sterk teruggebracht. (Slachtoffers in 1990: 1426, in 1994: 270, in 
1997: 343, in 1998: 118, in 2001: 35, in 2004: 251, in 2005: 128, in 2006: 362. Zie 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hadj). 
22 Zij het dat crowd-control een zich snel ontwikkelend praktisch specialisme is. 
23 Vliegenpijn, p. 98; EC-W, V, 103. 
24 Zijn redacteur Michael Krüger merkte op: ‘De laatste jaren was hij een deskundige op het gebied van de 
veranderingen in Oost-Europa geworden, aan wiens aandacht geen enkel detail, geen nog zo geringe beweging 
ontsnapte’. (notitie ‘Bezoek aan Canetti’ uit ongeveer 1994, in Carl Hanser Archief, München; geciteerd in 
Hanuschek, Canetti, p. 565; Duitse versie p. 669).  
25 Slotsom (1993), p. 95; EC-W, V, 444. 
26 ‘seine Persönlichkeit gewissermassen das Werkzeug’, Reiwald, Vom Geist der Massen, p. 42. 
27 Reiwald, Vom Geist der Massen, p. 26. 
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was beschadigd (met de bijbehorende vraag wie van de massa hiervoor aansprakelijk was) 
evenals de snelle groei van fabrieken, van steden en van massabijeenkomsten (de ‘linkse’ 
invalshoek) alsook de vernietiging van leefomgeving door die ontwikkelingen (de ‘rechtse’ 
invalshoek) zorgden voor een verhoogde mate van geestelijke paraatheid zodra het over de 
massa ging. ‘Onverantwoordelijk’ werd de massa genoemd vanwege de associatie met 
onrust, geweld en vernieling. Zeker ten onrechte. Charles Tilly28 toont historisch niet alleen 
aan dat er golfbewegingen in massamanifestaties zitten (wellicht vanwege generaties), maar 
ook dat bijvoorbeeld van de 20.000 stakingen in Frankrijk tussen 1890 en 1914 slechts 400 
geweld en vernieling kenden, en in de rustiger periode 1915-1935 kwam het voor bij maar 
50 van de 17.000 stakingen; minimale percentages dus. Bovendien wijst hij erop dat vrijwel 
alle geweld begon nadat de politie of gewapende troepen betrokken werden bij de massa. 
Maar omdat vooral het ongebruikelijke, het onalledaagse nagalmt in het individuele én in het 
collectieve geheugen – kroniekschrijvers en media leven ervan – heeft de massa de schijn 
tegen: altijd spanning. En spanning bedreigt de rust en coherentie van een samenleving, dus 
ook die van de meer of minder elitaire aanschouwer, zeker tot WO II veelal zetelend in de 
bekende ivoren toren. Dat het individu schijnbaar verandert in de massa, dat was veel 
waarnemers wel opgevallen en vooral dat genereerde een psychologiserende belangstelling 
voor de massa. Ze was geen optelsom van individuen, nee, het resultaat van haar gedrag was 
iets anders: vaak iets dreigends of ongrijpbaars en zeker iets onvoorspelbaars. Wat was dat 
dan? 
 

Voordat aan beantwoording van die vraag kan worden gewerkt, moet nog opgemerkt dat 
meerdere theoretici in betogende vorm indelingen maakten van massa’s. Canetti echter 
ontwierp al schrijvend een geheel eigen indeling, een eigen classificatie – zoals blijkt uit het 
hierna volgende schema plus toelichting. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 Van de Sande (in zijn website On Crowds) verwijst hiervoor naar The Rebellious Century, 1830-1930. Tilly 
(1929-2008) is een Amerikaanse (historisch) socioloog die even omvattende historische studies uitvoerde als 
zijn landgenoten historici/ sociologen Karl Wittfogel (1896-1988, ook toneelschrijver en sinoloog), Barrington 
Moore Jr (1913-2005) en Immanuel Wallerstein (*1930) . Zie over Tilly o.a.: Marcel van der Linden, ‘Charles 
Tilly’s Historical Sociology’, in: International Review of Social History, 54, 2009, pp. 237-274. Zie ook Tilly’s 
bijdrage aan het Tijdschr. v. Soc. Gesch. (1989, 2). 
Zie ook nog over Tilly’s WUNC (= Worthiness, Unity, Numbers, Commitment = Impact; evt. te vertalen als 
WEBA: Waardigheid, eenheid, betrokkenheid, aantallen) over de houding van moderne massa’s, een algemene 
theorie over de effectiviteit van politieke demonstraties. In: Schnapp & Tiews, Crowds, p. 289 ev. 
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Canetti’s indeling van massa’s:  
        ┬ 
    │-open massa              (spontaan, drang tot groei, snel ontstaan – snel  
    ┬    │                  uiteenvallen); oploop die uitloopt, universeel   
    │• GROEI   │ 
    │   │-gesloten massa        (groei begrensd, duurzaamheid, herhaling);  
    │   │        instituties, religies  
     │    │ 
    │    │-ring massa     (gelimiteerde groei, naar buiten en 
    │    │        in zichzelf gesloten); arena  
    │• GELIJKHEID  │ 

│    │-ritmische massa    (dichtheid & gelijkheid vanaf begin,  
│    │        vermeerderingssuggestie); krijgsdans        

EIGEN‐    ┤    │ 
SCHAPPEN   │    │-gestremde massa    (wachtend, vertraagt ontlading); stadion ‐ theater ‐ 

│    │        concert ‐ godsdienstoefening, dode vijanden  
    │• DICHTHEID  │                   
    │    │‐langzame massa    (geen ontlading, instelling met onbereikbaar en 
    │    │    onzichtbaar doel); stoet, pelgrimage 
    │    │ 

│    │-snelle massa    (sport, politiek, agressie) 
│    │ 

    │• RICHTING  │    │mannen & vrouwen 
    ┴    │-dubbel massa     ┤levenden & doden 
        │    │vrienden & vijanden / oorlog 
        │ 

│-onzichtbare massa  doden, engelen, duivels, bacillen, sperma, nageslacht 
        ┴             

    ┬    │-hetze massa (is op doden uit) 
│oudste (ook bij dieren)  ┤ 

        │        │-vlucht massa (bedreiging noodzaak)  
GEVOELS‐   ┤        

    MOTIEF   │    │-verbods massa (negatieve massa; staking) 
│    │ 
│specifiek menselijk   ┤-omkerings massa (revoluties) 

        ┴    │ 
            │-feest massa (ontspanning, vermeerdering) 
 

MASSASYMBOLEN:  (collectieve eenheden die niet uit mensen bestaan en niettemin als massa gevoeld worden) 
  vuur – zee – regen – rivier – woud – koren – wind – zand – stapels – steenhopen – de schat 
 

MASSASYMBOLEN DER NATIES:    
  Engelsen – kapitein & zee        Hollanders – de dijk    Duitsers – het (marcherend) woud  
  Fransen – de Revolutie         Zwitsers – de bergen     Spanjaarden – de matador  
  Italianen – Rome/Oudheid         Joden – diaspora      Duitsland van Versailles – het dictaat 
 

MASSAKRISTAL: kleine, starre, streng afgebakende mensengroep, van grote historische bestendigheid  
  (als  uitgangspunt voor massavorming); onderling verschillend samengesteld, daarom tot totaal  
  verschillende massa’s leidend. Veelal geüniformeerd; in orkest maar vooral in legeronderdeel of  
  in klooster.  
 

MEUTE: massakristal en massa vinden hun oorsprong in deze oudere, kleine eenheid; groei en dichtheid  
  worden gespeeld, gelijkheid en gerichtheid zijn aanwezig; van oudsher: jacht‐, oorlogs‐, klaag‐ en  
  vermeerderingsmeute; ene vorm kan gemakkelijk in andere omslaan; woord afgeleid van 
   middellatijnse motiva = beweging.  
 
Samengesteld op basis van gegevens uit hoofdstuk I in M&M, pp. 14‐81 (EC‐W, III, 14‐84); zie ook de Samenvatting van M&M in de Bijlagen 
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BEKNOPTE TOELICHTING  
 

Het schema volgt de grote lijnen.
29
  

 

Streven naar dichtheid en de wil tot groei, gelijkheid binnen de massa en de noodzaak van een (fictieve)  
richting zijn de vier kenmerkende EIGENSCHAPPEN van de massa. Daarnaast is een indeling te maken naar 
GEVOELSMOTIEF, dus naar affectieve hoofdvormen van de inhoud van de diverse soorten massa’s; de oudste 
vormen (waar het gaat om doden of gedood worden) komen ook bij dieren voor.  

Open massa: er is een kleine kern maar plotseling ontstaat een massa, van alle kanten gevormd, velen  
weten niet eens wat er aan de hand is; men gaat naar waar de meeste mensen zijn. Kan net zo plotseling  
weer uiteenvallen; het voorgevoel daarvan tracht de massa te ontlopen door voortdurend te groeien. 

Gesloten massa: is begrensd, ziet af van groei en streeft naar duurzaamheid. Begrenzing bemoeilijkt toename 
maar ook het uiteenvallen; bestendigheid vervangt groei. Door vooruitzicht op volgend bijeenkomen sluit 
massa de ogen voor effect van afbrokkeling. De beschikbare ruimte behoort haar toe.  

Ringmassa: tweevoudig gesloten massa: naar buiten en in zichzelf. Naar de stad toont de arena een levenloze 
muur, naar binnen moet de massa zich ontladen. 

Ritmische massa of pulserende massa: vanaf het begin vallen dichtheid en gelijkheid samen; ritme van de 
voeten; altijd hebben mensen naar voetstappen van anderen geluisterd, met meer aandacht dan voor die  
van zichzelf; ritmen van dieren vaak rijker en hoorbaarder dan van mensen. Herhaling en intensivering 
van voetstappen/stampen. 

Gestremde massa: dicht opeen, vrije beweging onmogelijk, wachten en geduld zijn kenmerkend,  
dichtheid van belang: geeft kracht van het organisme weer en emoties direct door. De rite van het 
stilzitten. Staan op Arafat als beroemdste voorbeeld. 

Langzame massa of trage massa: met volharding bewegend naar ver verwijderd doel, in vorm van stoet, 
tocht naar het Beloofde Land, ook al zijn alle individuen in de tijd vervangen dan blijft de stoet als geheel 
dezelfde, massa kan niet sprongsgewijs groeien, heeft steeds zorg niet te vervallen en kan niet ontladen. 
Pelgrims‐tocht naar Mekka als langzame massa die functioneert als een rivierenstelsel, met Mekka als zee 
waarin ze uitmonden.  

Dubbelmassa of twee‐massasysteem: de zekerste mogelijkheid voor een massa om zich in stand te houden 
is de aanwezigheid van een tweede massa, waar tegenover ze in een bepaalde betrekking staat, in spel of  
in  ernst; de ene massa houdt de andere in leven. Confrontatie vereist speciale oplettendheid voor beide 
partijen en verandert aard van concentratie, spanning werkt als druk om bijeen te blijven.   

Onzichtbare massa: grote rol van onzichtbare doden of geesten in alle culturen, engelen en duivels in  
Christelijke religie, dat zijn de oude massa’s, de massa nageslacht is van alle tijden en bacillen en sperma  
zijn met name de laatste eeuwen bekend; elk zaaddiertje brengt alles mee wat van de voorouders  
behouden zal blijven.   

Hetzemassa: heeft snel bereikbaar doel, is op doden uit, is vastberaden, geen gevaar voor betrokkenen –  
enorme superioriteit, slachtoffer is weerloos, afwenteling dood op anderen, openbare terechtstellingen. 

Vluchtmassa: is bedreigd door voor allen hetzelfde gevaar, geconcentreerd op bepaalde plaats, gevaar is  
verdeeld zolang men bij elkaar is, niemand denkt zelf het slachtoffer te worden, krachtige richting, i.t.t.  
paniek betrekt massavlucht energie uit saamhorigheid, uitvaller is aansporing voor anderen verder te 
gaan. 

Verbodsmassa: velen tezamen willen niet meer wat ze tot dusverre als individu gedaan hebben, nieuw of 
herleefd verbod komt plotseling en leggen ze zichzelf op, onvoorwaardelijkheid van bevel, negatief 
karakter, komt voort uit behoefte van betrokkenen zelf, beslistheid weigering tekent saamhorigheid. 

Omkeringsmassa: de schapen keren zich tegen de wolven, weerlozen hebben tanden gekregen, het aantal 
moet goedmaken wat ze aan boosaardige ervaring ontbreekt, omkering veronderstelt voorafgaande 
klassenmaatschappij, men wil zich ontdoen van angels door de opgepotte bevelen terug te betalen.  

Feestmassa: veel drank en eetwaren voorradig, taboes en barrières zijn opgeheven, ontspanning in plaats van  
ontlading, dichtheid groot en gelijkheid willekeurig en gebaseerd op genot, rituelen en tradities, 
toekomstige herhaling lijkt gegarandeerd.  

 
 

                                                 
29 Vgl. McClelland, The crowd and the mob, p. 303: ‘Canetti’s classification of crowds produces 280 different  
types of crowd if they are classified according to pure forms and purity of emotional content alone’.   
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Hadj  in  Mekka 
 
 
            
                 
   
 
 
 
 
 
 
    

            
 
 
 
 
 

    Pelgrims in beweging 
   
          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pelgrims in rust   
 

Pelgrims verzamelen 
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Een creatieve, wachtende massa van 21.000 mensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arthur S. Mole (UK 1889 – USA 1983): Portret van Woodrow Wilson [1918]  
Wilson (1856-1924) was democraat, politicoloog, historicus, hoogleraar en de 28e Amerikaanse president, van 
maart 1913 – maart 1921; in 1919 ontving hij de Nobelprijs voor de Vrede. 
Een paar honderd soldaten waren nodig voor de schouder; de bovenkant van het hoofd bestaat uit enkele 
duizenden mensen. Terreinverkenning en voorbereidend werk kostten een week, en het feitelijk nemen van de 
foto(s) bestond uit een strakke militaire discipline: lange periodes in nauwkeurige formatie in de houding staan. 
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Eerst literatuur en journalistiek…   
 

Voordat de wetenschappelijke benadering wordt onderzocht kijken we kort naar de 
literatuur, naar het eerste verhaal over de massa. Dat was van de enige Amerikaanse auteur 
die Canetti wist te waarderen: Edgar Allan Poe.30 En daarna komt nog even de journalistiek 
aan bod die het eerste massaboek opleverde. Beide werken verschenen dus een halve eeuw 
vóór de eerste massastudies. 
 

Poe  
Vrijwel gelijktijdig met Mackay schrijft Edgar Allan Poe (1809-1849) in 1840 
het eerste, krap tien pagina’s tellende massa-fictieverhaal:31 ‘De man van de 
menigte’, waarvoor hij een motto leent van de zeventiende-eeuwer Jean de la 
Bruyère: ‘Het grote ongeluk niet alleen te kunnen zijn’.32  

De verteller kijkt als een flaneur vanuit een koffiehuis naar de 
langstrekkende massa en volgt daarna op straat heel lang een markante man uit 
de menigte, die steeds maar weer drukte opzoekt. Maar hij weet niet achter 
diens drijfveren of geheimen te komen. Dodelijk vermoeid na de lange  

volgtocht komt hij tot de conclusie – de man is daarmee uiteraard symbool voor alle mensen 
in de massa, voor alle massamensen –: ‘Deze oude man is bij uitstek het type en de genius 
van de zware misdaad. Hij weigert alleen te zijn. Hij is de man van de menigte. Het zal 
vergeefse moeite zijn hem te volgen, want ik zal niet meer van hem, noch van zijn daden, te 
weten komen. Het slechtste hart ter wereld is een dikker boek dan de Hortulus Animae [15e 
eeuws Little garden of the soul, gebedenboek], en misschien is het slechts een van de grote 
blijken van Gods erbarmen dat ‘er sich nicht lässt lesen’.  

Waarmee opvalt dat Poe: een associatie met misdaad legt die Sighele later uitwerkt, 
de flaneur van Baudelaire en later Benjamin herkent, een bont gezelschap mensen weet te 
typeren, eenzelfde omschrijving van ellendige woonomstandigheden geeft als Engels, een 
soort gebedenboek oproept als metafoor, de Duitse woordvolgorde aan het slot verhaspelt, de 
mens in de massa een bewuste keuze toeschrijft (‘weigert alleen te zijn’) en hem tenslotte, 
volgens de laatste woorden, ziet als een geheim dat zich niet vertellen laat. Weinig positiefs 
dus – maar misschien was optimisme wel teveel gevraagd van een gothic novelist die met 
zijn verhaal indirecte munitie leverde voor en vooruitliep op latere massa-analytici. 
 

en Mackay   
Het eerste echte massaboek – met historische verhalen, niet met verklaringen, 
analyses of wetenschappelijke pretenties – is van de Schotse journalist, dichter 
en liedschrijver Charles Mackay (1814-1889): Extraordinary popular delusions 
and the madness of crowds uit 1841.33 Bijna nog een jeugdwerk te noemen,  

                                                 
30 Het pantheon (1960), p. 28: ‘Op de keper beschouwd heb ik me tot op de dag van vandaag voor Amerika 
verborgen gehouden. De enige echte invloed op mij die daarvandaan is gekomen, is Poe geweest, die ik al heel 
jong heb gelezen, misschien al op mijn twintigste. Daarin verschil ik niet van veel dichters in de negentiende 
eeuw – Hemingway is als water langs me afgegleden’. (EC-W, V, 134). Canetti las Poe dus rond dezelfde tijd dat 
hij met Freuds Massenpsychologie bezig was. 
31 Voor massataferelen in romans, zie noot 2 in het voorgaande hoofdstuk. 
32 ‘Ce grand malheur, de ne pouvoir être seul’. Edgar Allan Poe (1809-1849), Alle verhalen. Vertaald door Paul 
Syrier, (Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam 2007), pp. 273-281; 273, ‘De man van de menigte’ (dus 
niet in de menigte, het origineel luidt ook ‘The man of the crowd’). 
33 Titel van eerste uitgave (1841): Memoirs of extraordinary popular delusions, uitvoeriger titel is sinds 1852.  
Het werk verscheen dus exact een halve eeuw voor de eerste wetenschappelijke massastudie; kunst gaat voor 
de wetenschap uit, zoals de cultuur aan de kunst vooraf gaat.  
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hoewel het al zijn vierde boek was.34 Het is regelmatig herdrukt en de onrustige, economisch 
geëxalteerde decennia van eind twintigste, begin eenentwintigste eeuw gaven aanleiding tot 
nog weer nieuwe drukken. Mackay, bij wie leiders nauwelijks een rol spelen, beschrijft 
historische wanen die de generaties ná hem ook bezighouden: omdat zij zich verkneukelen in 
de stommiteiten van het voorgeslacht of, meer nog, om zichzelf te herkennen: nationale en 
filosofische wanen en dwaasheden die zich uiten in de vorm van massapsychologie, groeps-
denken, irrationele verkwisting en economische zeepbellen. Vooral dit laatste spreekt tot de 
verbeelding omdat ook de moderne mens – vermoedelijk tot zijn eigen verbazing; hij is toch 
rationeel? – hierin steeds opnieuw verzeild raakt.35 Mackay wil in zijn dikke boek ‘laten zien 
hoe gemakkelijk de massa’s op een dwaalspoor worden gebracht, hoe na-apend de mensen 
zijn en welk kuddegedrag zij hebben, zelfs in hun dwaasheden en misdaden’.36 Alle (schijn)-
verklaringen en analyses, speculaties en theorieën die er tegenwoordig met betrekking tot 
bubbles zijn: de sociaalpsychologische (kuddegedrag, massapsychose), de economische 
(markt, moraal) of de financiële (liquiditeit, inflatie) invalshoeken – daar verdiepte Mackay 
zich niet in. Hij begint met de Mississippi Scheme en de South Sea Bubble uit de jaren ’20 
van de achttiende eeuw en beschrijft vervolgens de oudste ‘manie’, de Hollandse Tulipo-
mania37 van 1637.38 Dit laatste begint ook hij met een kort maar krachtig motto, van Lucanus 
in dit geval: ‘Welke razernij, o burgers’, waarmee hij benadrukt dat de mensen het elkaar 
aandoen – het komt niet van de goden (of van de natuur). Ofwel: het is een horizontaal  
lijden, niet verticaal.39 Dat kan van alle populaire wanen en van alle dwaasheden van 
massa’s gezegd worden. Wellicht dat mensen elkaar daarom het boek graag cadeau doen. 
 

                          

                                                 
34 De tweede druk is van 1852, waarna enkele herdrukken volgen, tot de crisisomstandigheden uitnodigen tot 
een nieuwe druk, in 1932; in 1962 is sprake van de twaalfde druk; verder herdrukken in 1980, 1995, 2001 en 
2008. De 1932-versie is te downloaden via: http://www.archive.org/details/extraordinarypop014178mbp. Ook 
via Gutenberg.org is het werk te lezen en te downloaden. Mackays Songs and poems (1834), A history of 
London (1838) en Longbeard (1841) waren het massaboek vooraf gegaan. 
35 Denk aan de recente dotcom- en huizenbubbles, waarvan velen schrikken en weinigen binnenlopen. 
36 ‘…and to show how easily the masses have been led astray, and how imitative and gregarious men are, even 
in their infatuations and crimes’. In de 740 pp. tellende uitgave van Prometheus Books, New York 2001, p. VII. 
37 Recenter tulpenmaniewerk dan dat van Mackay: E.H. Krelage, Bloemenspeculatie in Nederland. De 
Tulpomanie van 1636-’37 en de Hyacintenhandel van 1720-’36 (Van Kampen, Amsterdam 1942), en: Mike 
Dash, Tulpengekte: hebzucht, leed en toewijding. De bloem die mensen tot waanzin bracht (Aula, Utrecht 2e dr. 
2004; oorspr.: Tulipomania. The story of the world’s most coveted flower and the extraordinary passions it 
aroused (1999), vert.: A. Abeling), en uit 2007: A. Goldgar, Tulipmania. Money, Honor, and Knowledge in the 
Dutch Golden Age (University of Chicago Press), besproken in BMGN 124-2, 2009, p. 279-281. 
38 Waarna hoofdstukken volgen over alchemisten, moderne profetieën, waarzeggerij, magnetisme, invloed van 
politiek en geloof op haar en baard, kruistochten, heksenmanie, gifmengers, spookhuizen, 
grotestadsdwaasheden, bewondering voor grote dieven, duels en godsgerichten, en relikwieën. Door enkele 
economen worden de eerste drie hoofdstukken nu gewaardeerd, door andere juist weer niet. Urs Stäheli bouwt 
in Schnapp & Tiews, Crowds een groot deel van zijn betoog ‘Market Crowds’ (pp. 271-287) op Mackays 
studie, uitgaande van ‘My contention is that Mackay uses crowd semantics to describe a paradigmatically 
modern form of collectivity that stands in stark contrast to older ideas of communal belongings’. (p. 273).  
39 De buitengewoon begaafde, veelschrijvende Lucanus (1e eeuw n.C.) werd door Nero op 26-jarige leeftijd in 
65 n.C. tot zelfmoord gedwongen, evenals zijn oom Seneca. Niet de goden maar de mensen met hun aberraties 
spelen een centrale rol in zijn werk. (vgl. A.D. Leeman in Woordenboek der Oudheid, II, 1737-38).  
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…dan de wetenschap 
 

Ook al zou het begrip ‘Massenpsychologie’ in 1866 in Duitsland zijn gemunt door 
Fresenius,40 de eerste massastudies met wetenschappelijke pretentie (meer analytisch, 
afstandelijk, niet verhalend) ontstonden, als gezegd, pas in het laatste decennium van de 
negentiende eeuw: Italiaanse en Franse studies uit de criminologische hoek. Binnen die 
vroege massa-studies zijn twee hoofdstromingen te ontwaren: de Latijnse of Romaanse 
school (Italië, Frankrijk) die het voortouw neemt, en de Germaans/Angelsaksische stroming 
die kort daarop volgt. Le Bon maakte ook een onderscheid tussen de Latijnse en Angel-
saksische massa’s zelf: ‘overal zijn de massa’s verwijfd, maar de meest verwijfde zijn de 
Latijnse massa’s’.41 Retrospectief zijn de stromingen handige classificaties. De sociale, 
politieke en ook wetenschappelijke omstandigheden waren in de respectievelijke landen 
verschillend, evenals kennis en temperament van de auteurs. Dat leidde tot andere uitgangs-
punten, andere inzichten en andere resultaten. Maar ‘tot een school behoren betekent: haar 
vooroordelen en standpunten moeten delen’, zoals Le Bon fijntjes zegt in het voorwoord tot 
de eerste uitgave van zijn Psychologie des foules. Hij beroept zich daarbij op een 
‘uitstekende denker’, te weten Goblet d’Alviella die al had beweerd tot geen enkele school te 
(willen) behoren.42 Le Bon staat dus voor Le Bon, zoveel wil hij de lezer meegeven. Niet 
helemaal juist, zoals zal blijken. 

In de negentiende-eeuwse literatuur werden begrippen gemunt, pathologische 
metaforen, over de oorzaken van de veranderende (geestes)gesteldheid van en in de massa. 
Die begrippen doken later weer op bij de massa-analytici en zouden nog lang naklinken: 
vergif, bedwelming of roes, ferment of gisting, koorts, suggestie, besmetting en infectie. 
Maar er werden ook andere vergelijkingen over de massa gemaakt: mensen zouden 
geëlektrificeerd zijn, veranderingen in het fluïdum ervaren, magnetisme hebben ondergaan, 
zich gedragen als slaapwandelaars, hypnotisme zou aan het werk zijn, het individu werd 
heen en weer geslingerd en tenslotte zou de eigen wil verdwenen zijn.43 En ook vroeg men 
zich af hoe de mens in de massa beoordeeld en zonodig veroordeeld zou moeten worden; zie 
de inleidende woorden van Sighele in het vorige hoofdstuk. Samengevat: de individuele 
redelijkheid en rationaliteit lijkt te verdampen in de massa – natuurlijk het centrale 
massathema, tot op de dag van vandaag. Men is tenslotte niet zozeer verbaasd over de massa 
als verschijnsel, maar over hoe ze op kan treden en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.  
 Intussen ‘heeft de geschiedenis beiden [Le Bon en Sighele] ingehaald. De psycho-
logische inzichten inzake imitatie en suggestie hebben zich na de Tweede Wereldoorlog in 
allerlei richtingen verder ontwikkeld. Nee, niet binnen de juridische context, maar wel in 
bijvoorbeeld de leer- en reclamepsychologie. Het thema “massagedrag als dreigend 
fenomeen” is echter nog steeds hoogst actueel. Boze meutes vullen ook vandaag nog 
geregeld de media en de rol van imitatie enerzijds en suggestie en intimidatie anderzijds 
blijkt voor de verklaring daarvan nog steeds opvallend belangrijk. Feit blijft dat Le Bon 
school maakte terwijl de Italiaans criminologische positivisten bijgezet werden in het sociaal 

                                                 
40 Vermeld in Weltwirtschaftliches Archiv, 34, 1931, p. 120. (? Georges Fresenius, 1808-1866, natuurkundige). 
41 ‘Les foules sont partout féminines, mais les plus féminines de toutes sont les foules latines’, Psychologie des 
foules, p. 26. 
42 ‘M. Goblet d’Alviela, faisait observer que, n’appartenant à aucune des écoles contemporaines, je me trouvais 
par fois en opposition avec certaines conclusions de toutes ces écoles. Ce nouveau travail méritera, je l’espère, 
la même observation. Appartenir à une école, c’est en épouser nécessairement les préjugés et les partis pris.’ Le 
Bon, Psychologie des foules, p. 8. Graaf Eugène Goblet d’Alviella (1846-1925) was jurist, liberaal senator, 
hoogleraar godsdienstgeschiedenis en rector van de Université Libre Bruxelles. (Zie ook E. Kossmann, De 
Lage Landen 1780-1940, Amsterdam 1979, p. 172).  
43 Van Ginneken, Mass movements, p. 23-24. 
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wetenschappelijk rariteitenkabinet. Ten onrechte, met name voor strafrechtjuristen en rechts-
psychologen is Sighele zeker zo leerzaam en interessant als Le Bon. Reden genoeg voor een 
klein eerherstel’.44 Vandaar ook dat Sighele hier wordt besproken, en omdat Canetti hem – 
en Trotter – als enige noemt. 
 
 

Scipio Sighele (1868-1913) La folla delinquente (v.a. 1892) 45 
 

           ‘Voor collectieve misdaden is niemand aansprakelijk’. 
             (Napoleon, geciteerd in De menigte als misdadigster, p. 142)46

 
 

Scipio stamt uit een vooraanstaand juristengeslacht uit het 
Noord-Italiaanse Brescia en is ongetwijfeld al op de hoogte van 
wat in maatschappelijke en juridische kringen speelt als hij bij 
criminoloog Enrico Ferri rechtswetenschappen gaat studeren, 
wat hij afrondt met een beknopte studie over het verschijnsel van 
medeplichtigheid (La Complicità)47 – een centraal thema in zijn 
verdere werk. De socialist Ferri was de man die sociaal-
economische verklaringen voor misdaad zocht, zoals zijn 
leermeester psychiater/criminoloog Cesare Lombroso dit 
vooral48 deed via fysiologische factoren en argumenten: 

biologisch determinisme, uitmondend in de roemruchte schedelmetingen en de idee van de 
geboren crimineel.49  

Er bestond rivaliteit in opvattingen tussen de Italiaanse (antropologisch/biologische 
van Lombroso) versus de Franse (sociologisch/criminologische van Alexandre Lacassagne, 
1843-1924) school. Sighele was sterk geïnteresseerd in sociale kwesties, verwierp het 
‘socialismo del rancore’, omarmde het ‘socialismo d’amore’ en was goed op de hoogte van 
zowel Italiaanse als Franse nieuwe studies omdat hij die recenseerde voor de Archivio.50  

                                                 
44 Grat van den Heuvel, ‘De meute en het recht. Honderd jaar Scipio Sighele’, in: Intermediair 23e jrg. nr. 40, 2 
okt. 1987, pp. 45-47-63; een aangepaste en van noten voorziene versie verscheen als: G.A.A.J. van den Heuvel, 
‘Scipio Sighele – een vergeten criminoloog’, in: A. Klip, A. Smeulders, M. Wolleswinkel (red.), KriTies: liber 
amicorum et amicarum voor prof. mr. E. Prakken, Kluwer, Deventer 2004 (IX+378 pp.], pp. 57-65. Van den 
Heuvel was criminoloog aan de Universiteit Maastricht en met name thuis in organisatiecriminologie. 
45 De uitgebreidere Franse uitgave, Sighele’s La foule criminelle uit 1901 (vertaald door Paul Vigny) is te 
downloaden via: http://classiques.uqac.ca/classiques/sighele_scipio/foule_criminelle/la_foule_criminelle.pdf. 
(268 pp.) 
46 ‘Napoleon begreep het zielenleven van de Franse massa’s wonderbaarlijk goed maar hij verkeek zich soms 
volledig op de massaziel van andere volken’, aldus Le Bon over een ander facet van Napoleon. 
47 Giuseppe Zanardelli’s (1826-1903) nieuwe strafwetgeving stelde dat samenwerking van meerdere mensen in 
een misdaad een verzwarende omstandigheid was. Sighele vond dit een te eenzijdige benadering: er was 
duidelijk onderscheid tussen bendes die een (geplande) misdaad pleegden en massa’s waarin mensen gevangen 
waren en niet wisten waartoe e.e.a. zou leiden.  
48 Beïnvloed als hij was door Frans positivisme, Duits materialisme en Engels evolutionisme was hij zich 
uiteraard ook bewust van de sociale en psychologische factoren, maar hij legde toch het accent op de 
‘atavistische crimineel’ die is teruggeworpen naar een eerder stadium in de evolutie aangezien aangeboren 
delinquentie niet natuurlijk was voor de eigentijdse mens maar typisch voor een primitief ras. Zo zag hij 
anatomische, fysiologische en psychische stigmata bij de atavistische crimineel. De uiteindelijke verdienste van 
Lombroso is dat hij de nadruk verlegde van de legalistische kijk op misdaad naar de wetenschappelijke studie 
van de misdadiger.  
49 Wat voor hem niet betekende dat men slecht moest zijn voor gevangen criminelen; die konden er immers ook 
niks aan doen. 
50 Van Ginneken, Crowds, psychology and politics, p. 65 en 66. (Hoofdstuk 2 is getiteld: ‘The criminal crowd: 
Sighele, criminology and semi-responsibility’) (McClelland wijdde in The crowd and the mob hoofdstuk 6 aan 
hem: ‘From the criminal crowd to a social theory: Scipio Sighele and Gabriel Tarde’). 
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Die criminologische discussies van eind negentiende eeuw, dat zoeken op het 
breukvlak van twee eeuwen,51 zouden in essentie kunnen worden teruggebracht tot een vorm 
van het zich later herhalende nature-nurture debat: aangeboren en erfelijk, of door opvoeding 
en omgeving geleerd? En dat zou ver in  de tijd weer terug te voeren zijn tot het debat over 
de anamnese-idee van Plato versus de tabula rasa-idee van Aristoteles.52 Hoewel profilering 
begrijpelijk is en dit ook hoort bij het groeiproces van een zich vestigende discipline, blijkt 
na al die debatten dat niet één antwoord, richting of opvatting juist is. Alles is uiteindelijk 
een samenspel van factoren. Monocausale verklaringen zijn weliswaar handig voor de 
sociale wetenschap, maar helaas, het is nooit of of maar altijd en en. Anders gezegd: er 
bestaan alleen maar deelverklaringen – anders wordt het geloof of overtuiging, en dat is van 
een andere orde. Dit verklaart ook Canetti’s fenomenologische aanpak van M&M; van de 
scholen- of stromingendiscussie is hij dan verlost.53  

Sighele’s eerste artikelen over de criminele massa verschijnen in Lombroso’s 
tijdschrift over psychiatrie en zijn kort daarop tot boek uitgewerkt: La Folla Delinquente, 
uiteindelijk een verwarrende titel, verwijzend naar Lombroso’s eerder gepubliceerde 
L’Uomo Delinquente. Zijn heldere studie staat barstensvol met casussen, met meer of minder 
historische voorbeelden, met vonnissen, met literatuur en met velerlei theorieën. Daaruit zijn 
in ieder geval tendensen, opvattingen en ideeën te traceren die ook bij Canetti te vinden zijn. 
Het negatieve, zwartgallige dat kennelijk onvermijdelijk bij massa-oordelen hoort is ruim 
voorhanden bij Sighele – veel uitgesprokener dan bij Canetti – maar hij toont tenminste ook 
oog en begrip voor destructieve acties en waar die uit voortkomen: ‘indien het werkelijk leed 
en onrecht is die het volk ontevreden maken – en niet de theorieën van Piet of Klaas, die 
hoogstens de bestaande bitterheid kunnen vergrooten – moeten wij dan niet met een weinigje 
toegevendheid de plotselinge uitbarstingen van dat volk beschouwen?’54 En ‘ook het volk 
heeft zijn “narigheid thuis”, en, als de gelegenheid zich voordoet, dan loopt zijn gal over. 
Naast de andere oorzaken dus die medewerken tot de misdaden der menigte moet niet 
worden vergeten de blijvende voorbeschiktheid van het volk, welke, althans wat de 
bedoeling betreft, zijn plotselinge uitbarstingen verschoonbaar maakt’.55 Na de eerste druk 
van het werk had een recensent hem erop gewezen dat hij de sociologische kant was 
vergeten. Daardoor kwam Sighele tot het inzicht dat hij ‘geen oordeel kan vellen over de 
misdaad eener menigte wanneer men onkundig is omtrent de wenschen en neigingen, in één 
woord, omtrent de stoffelijke en geestelijke gesteldheid van het volk waarvan die menigte 

                                                 
51 En inderdaad, in het gelijknamige boek van Jan Romein komt Sighele voor als auteur die al voor Le Bon ‘de 
eerste angstkreten [uitte] over de “massa” die in deze jaren voor het eerst in het volle licht van het wereldtoneel 
trad’ (p. 118); als antiparlementariër (166); zijn werk als opvlucht van de ‘elitegedachten in die dagen’ (174); 
als een van de sociale psychologen die zich meer nog dan naar de primitieven naar de eigen maatschappij 
richtten (526); de oudere sociale psychologen als Sighele (530); en tenslotte op p. 613-14: ‘Ook Scipio Sighele, 
de Italiaanse socioloog, verwachtte voor de toekomst één godsdienst en één moraal, voor hem dan echter 
identiek met een rationele filosofie die juist in de betekenis van haar onmacht om ooit de uiterste oorzaken van 
het heelal te kennen haar wetenschappelijk karakter zou bewijzen’. (Querido, Amsterdam, 2e dr. 1976). 
52 De onsterfelijke ziel heeft voor de geboorte contacten gehad met de ideeënwereld – versus het onbeschreven 
blad dat op de wereld komt. 
53 Met het risico dan zelf weer een school te vormen: die van de niet-scholen; bijna Chinees (Lao tse) dus; zie 
hoofdstuk VI. 
54 Scipio Sighele, De menigte als misdadigster (vert. Anna Polak, Wereldbibliotheek, Amsterdam 1906; 302 
pp.); p. 108. (In de citaten is de oude spelling gehandhaafd). Hoewel ook dit ivoren toren-neerbuigendheid 
ademt; en Marx c.s. wilde hij niet noemen?  
55 Hoewel Sighele steeds helder van toon is, rijst toch de vraag wat ‘blijvende voorbeschiktheid’ mag 
betekenen. Sociaal determinisme? Voor deze alinea beroept hij zich op Victor Hugo die in Notre Dame de 
Paris, VI, IV schreef: ‘De Volksklasse is in de maatschappij wat het kind is in het gezin. Zoolang ze verkeert in 
dien toestand van primitieve onwetendheid, van zedelijke en geestelijke minderjarigheid, kan men van haar 
zeggen evenals van het kind: “die leeftijd kent geen mededoogen”.’ Alsof we een echo van Plato horen. 
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slechts een onderdeel vormt’.56 Vandaar de extra aandacht in het uitvoerige hoofdstuk over 
‘De misdadige menigte’ (p. 100-142) waarin hij in wezen aantoont dat die titel niet juist is, 
en evenals de titel van het boek misleidend.57 Want hij heeft wel degelijk oog voor de 
achtergronden en motieven die tot opstandigheid en massaliteit bij de lagere klassen leiden. 
‘Misdadig’ is dus het adjectief voor de gevolgen, niet voor de oorzaken. Uiteindelijk kwam 
hij terug van het begrip ‘misdadig’ in de titel en publiceerde later het wederom aangevulde 
werk in twee delen, waarbij het eerste nog wel die negatieve connotatie had: I delitti della 
folla (1902, 1910) maar in het tweede deel legt hij een accent op de positieve aspecten van 
de massa: L’intelligenza della folla (1903, 1922).58  

Of Sighele’s pamflet ‘Contro il parlamentarismo’ uit 1895 werkelijk heeft veroor-
zaakt dat hij nu vanwege anti-democratische opvattingen min of meer vergeten zou zijn,59 
valt te betwijfelen. Die opvattingen vielen destijds niet zo uit de toon en Sighele plaatste ze 
in een ander kader. Eerder zal het de overvleugeling van Le Bon zijn (in leeftijd, houding, 
aantal publicaties en mogelijkheden) die gezorgd heeft voor het wegkwijnen van Sighele’s 
werk. Bovendien is hij moeilijk als anti-democraat af te schilderen op grond van De menigte 
als misdadigster, daarvoor probeerde hij teveel nuancering in zijn juridische oordelen aan te 
brengen – ook al had hij dan moeite met het parlementarisme.   

Dit betreft dus de opmerkingen waarin Sighele begrip voor de donkere kanten van de 
massa probeert op te brengen, waarmee hij al enigszins op het latere Canetti-spoor van 
neutraliteit zit. Zijn benadering van de massa is juridisch/criminologisch; hij eindigt het 
genoemde hoofdstuk dan ook met de vraag ‘nog altijd onopgelost is het juridisch probleem: 
welke is de verantwoordelijkheid voor de misdaden, door een woelige menigte gepleegd?’ 
Was het vroeger een ‘Turkse barbaarsheid’ om ieder uit de menigte te straffen die ze te 
pakken kregen,60 bij andere volken was het weer de even barbaarse gewoonte om ze te 
decimeren, door bijvoorbeeld steeds de tiende man neer te schieten of een op de tien man 
niet blind te maken.  

De leer die mank ging aan het dubbele euvel van enerzijds gezamenlijke verant-
woordelijkheid op het hoofd van ieder afzonderlijk en anderzijds de aanstichter van het 
bloedbad over een kam scheren met degenen die zich buiten de eigen wil in de menigte 
bevonden – en daardoor gedwongen werden om aan de daden deel te nemen –, die leer 
voldeed ook niet en was bovendien onrechtvaardig. (p. 35)  

In hoofdstuk III van deel I (pp. 142-184) trekt Sighele zijn ‘Juridische conclusiën’, die 
de vorm aannemen van adviezen waarvan hij hoopt dat ze in de rechtszalen en later in de 
wetgeving zullen worden overgenomen. Het gezonde verstand zegt nu, eind negentiende 
eeuw dus, dat heel de menigte aansprakelijk moet zijn; op een enkeling is dit niet over te 
brengen ‘omdat in den enkeling zich niet alle factoren welke tot de misdaad leiden 
vereenigen; hij kan niet anders leveren dan ééne der oorzaken, en geenszins de samenvatting 
van alle oorzaken’. (p. 143) In oude wetgevingen was gezamenlijke aansprakelijkheid de 
                                                 
56 Sighele, De menigte als misdadigster, p. 101. Twee pagina’s verder heeft hij het over ‘…vooruitstrevende 
ideeën (…) die insluipen in het bewustzijn en in het brein van boeren en fabrieksarbeiders, welke tot dusverre 
van hun rechten onkundig waren gehouden door de twee, beide even geweldige, tirannieën van den godsdienst 
en de absolute regeeringen’.  
57 Veroorzaakt door die indirecte verwijzing naar Lombroso’s genoemde De mens als misdadiger uit de jaren 
zeventig. 
58 Van Ginneken, Crowds, psychology and politics (1989), p. 79. 
59 Wat Van den Heuvel stelt, die in 1987 ook schreef dat ‘een kleine rondvraag onder Nederlandse en Belgische 
hoogleraren in de sociale psychologie leert dat Scipio hen onbekend is’. (p. 47) Hij verwijst verder naar 
sociaal-psychologisch werk van Gordon Allport waarin wordt opgemerkt dat dit soort denken een van de 
hoekstenen zou worden van de latere fascistische ideologie.   
60 ‘Opdat de schuld’ge niet ontsnappe, sterve de onschuldige en rechtschap’ne’, dichtte Torquato Tasso in de 
zestiende eeuw. Sighele, De menigte als misdadigster, p. 35. 
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enige vorm van aansprakelijkheid; familie, ‘clan’ en ‘tribus’ waren erbij betrokken. De 
enkeling werd niet beschouwd als enkeling, niet als organisme maar als orgaan, als deel van 
het geheel.61 Met het voortschrijden der beschaving echter werd de aansprakelijkheid 
voortdurend individueler, zodanig dat de wet ‘heden ten dage de verantwoordelijkheid heeft 
geïndividualiseerd’.62 Schuldig is dus niet meer, zoals heel vroeger, de dader met zijn hele 
familie maar ‘de persoon die de misdaad bedreven heeft, en alle omstandigheden die hem in 
de gelegenheid hebben gesteld, ze te bedrijven’. De persoon en de omstandigheden worden 
nu dus aansprakelijk gehouden, maar de straf richt zich alleen tegen de eerste. In die 
omstandigheden moeten, gezien de leer van de collectieve verantwoordelijkheid, de 
oorzaken van iedere misdaad worden gezocht. De persoonlijke dader is echter de enige die 
feitelijk aansprakelijk wordt gesteld en de vraag is welk aandeel in de verantwoordelijkheid 
de menigte heeft. (p. 150)63 
 Hoe gevaarlijk is iemand die in een woelige menigte een misdaad begaat? Is er dan 
sprake van verstandsverbijstering of van ontoerekenbaarheid? Het antwoord daarop kunnen 
we alleen weten als we de suggestieve kracht van de menigte kennen. Suggestie dus als 
centrale invloed, en daarmee komt hij als vanzelf bij hypnose. Inderdaad kan een 
hypnotiseur ‘doen wat hij wil met den geest der somnambules’. Dat is althans de opvatting 
van de School van Nancy, waarmee Sighele het niet eens is. Hij geeft heel wat voorbeelden 
waarin merkwaardige zaken gebeurden onder hypnose, maar weet er even zoveel te vinden 
waarbij de hypnotiseur zijn slachtoffer niet alles kon laten doen. Kort en goed luidt zijn 
conclusie: waar geen wil is, is geen weg onder hypnose. Anders geformuleerd: ‘er bestaat, 
wanneer de analyse tot het uiterste wordt voortgezet, een organische voorbeschiktheid, 

                                                 
61 Het oude gezegde dat ‘de senatoren goede mensen zijn maar de senaat een boosaardig dier is’, geeft aan dat 
men vroeger al wist dat ‘fatsoenlijke mensen’ die bij elkaar gezet zijn, schurken kunnen worden. Anders 
gezegd levert de kracht van vele mensen verenigd juist het verschil op, niet de som van ieder van de krachten 
afzonderlijk. (p. 24).  Het heeft van doen met de vraag of een groep of massa een homogeen en organisch 
geheel vormt; in dat geval zal er van veel meer harmonie sprake zijn. (p. 28). Wat meteen kan verklaren 
waarom Canetti bijvoorbeeld kerk en leger bij voorkeur buiten zijn massa-concepten houdt omdat daar, als 
principe, sprake is van eenduidigheid – en, jawel, harmonie. 
62 Sighele, De menigte als misdadigster, p. 146. Hij verwijst daarvoor onder anderen naar Tarde die meent dat 
de wet(geving) steeds verder zal individualiseren, en ook zegt hij, Tarde, te geloven ‘dat de wetenschap der 
toekomst, beter dan dit tegenwoordig geschiedt, de oorzaken der menschelijke handelingen zal localiseeren’. 
Verder verwijst hij naar Schäffle, die de enkeling het atoom van het maatschappelijk organisme noemde.  
63 Met de voortgang van beschaving en volkenrecht blijven opvattingen en ontwikkelingen inzake 
aansprakelijkheid en individualisering zich ontwikkelen en staan we een eeuw na Sighele’s vragen voor 
ingrijpende veranderingen: 
 ‘Nog belangrijker dan de uitbreiding van criminalisering is dat er een omslag heeft plaatsgevonden in ons 
denken over de daadwerkelijke effectuering van individuele aansprakelijkheid. Ten dele zien we die omslag 
voor de nationale rechter – zie de vele nationale procedures inzake oorlogsmisdrijven in Rwanda en 
Joegoslavië, en zie ook de zaak Pinochet. Ten dele ook zien we die voor internationale tribunalen voor het 
voormalig Joegoslavië en Rwanda, en in de toekomst het Internationale Strafhof. In de tweede helft van de 
jaren negentig beheerst de idee van individuele aansprakelijkheid het volkenrecht. Zij beheerst de juridische 
reactie van de internationale gemeenschap op de gebeurtenissen in het voormalige Joegoslavië, Chili, Libië, 
Cambodja, Irak, en Oost-Timor. Deze individualisering raakt aan de twee bepalende kenmerken van de 
collectieve aansprakelijkheid. Ten eerste vervangt zij de aansprakelijkheid van de ondeelbare staat door een 
bundel van individuele aansprakelijkheden. In al de voornoemde gevallen vloeit de aansprakelijkheid van 
individuen voort uit schending van een verplichting die in gelijke termen ook op de staat rust. Juist hierin 
schuilt de afwijking ten opzichte van de hierboven aangehaalde positie van Fitzmaurice, die de staat als 
ondeelbaar beschouwde en die ons waarschuwde voor de atomisering van de staat. Het volkenrecht rekent nu 
schending van een norm, die het voorheen alleen toerekende aan de staat, toe aan individuen binnen de staat 
wier feitelijke gedrag leidt tot de schending van de norm. Er is sprake van een parallelle toerekening.’ In: 
André Nollkaemper, De dialectiek tussen individuele en collectieve aansprakelijkheid in het volkenrecht (AUP, 
Amsterdam 2000) p. 10-11. 
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latent, zwak en zoo onbepaald als men wil, welke toestaat of verbiedt het gesuggereerde 
bevel ten uitvoer te brengen. Wanneer een persoon zich absoluut weerbarstig toont tegenover 
een denkbeeld, dan is het absoluut onmogelijk dat dat denkbeeld, ook wanneer het hem in 
hypnotischen toestand wordt gesuggereerd, zich in een daad zal omzetten’. (p. 161). Op een 
of andere manier moeten dus de gegeven suggesties in harmonie zijn met de inwendige 
gesteldheid van de gehypnotiseerde. Hij citeert dan ook een uitspraak van Paul Janet:64 ‘Een 
onbekend denkbeeld werkt niet suggestief’. (p. 161). Het heeft dus van doen met (verzwak-
king van) wilskracht en net zoals het besmettingscriterium niet opgaat voor iemand die 
gezond is, is het de vatbaarheid die bepaalt hoe iemand reageert.  
 Ergo: een misdaad begaan onder invloed van een menigte zal dus altijd voor een deel 
zijn oorzaak vinden in de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van de dader – die er dus 
wel degelijk altijd voor aansprakelijk zal zijn. (p. 165-166). Maar is dan ieder die door de 
massa tot een misdaad komt ook een misdadiger? Dat idee zou een dwaling zijn. Nee, ‘wij 
mogen alleen zeggen dat het zwakkelingen zijn’. (p. 166). Daar kunnen ze vaak niet zo heel 
veel aan doen omdat ze met een bepaald karakter zijn geboren.65  Waarna zedelijke zenuw-
lijders, slaven en al te lichtgelovigen en wispelturigen worden genoemd. Vervolgens komen 
de nodige voorbeelden voorbij van ‘zwakkelingen’, geen booswichten dus maar zwakke 
karakters, die zich al te gemakkelijk laten meeslepen.66 En dan komen we bij Sighele’s 
essentie, die uiteindelijk in het tempo ligt: ‘In de menigte geschiedt nu langs revolutionaire 
weg hetgeen in het dagelijksch leven langs evolutionnairen weg geschiedt’. (p. 172) Dus van 
het geleidelijk bederf dat van een fatsoenlijk mens een gelegenheidsmisdadiger maakt en 
deze vervolgens tot gewoonte-misdadiger, ‘zien wij in een menigte het plotselinge bederf 
optreden dat een fatsoenlijk mensch in een hartstocht-misdadiger verandert’. (id.) Hoe moet 
de gemeenschap daar dan op reageren? Met de beweegredenen moet worden rekening 
gehouden; denk aan de onrechtvaardigheden en het leed dat velen in een menigte hebben 
geleden voordat zij tot actie overgingen. Kijk naar de oorzaken: er moet een doel zijn, want 
de mensen vormen niet zomaar een menigte. Dat doel ligt echter meestal bij enkelen; 
vervolgens blijft ‘de groote meerderheid bij het eerste groepje hangen, uit kracht van 
suggestie’. (p. 174) Er zijn dus gangmakers, wat trouwens iets anders is dan leiders.67 
Vervolgens geeft hij een omschrijving die dicht nadert aan Canetti’s verwandlung: 
‘Langzamerhand, naarmate de betooging heftiger wordt (…) grijpt er in die heterogene 
massa die een menigte is een wonderlijke verandering plaats, waarbij de heterogeniteit door 
een bijna volkomen homogeniteit vervangen wordt (…) en in de gansche menigte trilt 
waarlijk één enkele ziel’. (p. 175). Vervolgens moet er rekening gehouden worden met de 
diverse mogelijkheden en bedoelingen van de menigte en van de individuen; soms schiet er 
onverwacht iets op uit de menigte, soms zijn er vooropgezette bedoelingen van enkelen om 
‘woelingen te veroorzaken en misdaden te bedrijven’. Sighele bespreekt naar aanleiding 
daarvan de nodige lynchpartijen68 waarvoor hij enig begrip probeert op te brengen aangezien 
                                                 
64 Frans (Kantiaans) filosoof/schrijver, 1823-1899. 
65 Hiervoor haalt hij een vergelijking van Balzac van stal van de ‘eik-mensen’ en de ‘struik-mensen’, waarbij 
de laatsten de kracht ontbreekt om de omgeving te dwingen zich naar hen te richten, en zij dus gedwongen zijn 
zich naar de omgeving te richten. (p. 168). 
66 Vervolgens komt uit de lucht vallen de bijna mythische  mededeling ‘De nieuwe karakterlagen, waaruit de 
physieke basis van deze gevoelens is samengesteld, zijn niet bij machte geweest zich tot een hecht geheel te 
vormen en de andere lagen volkomen te bedekken, die het overschot vertegenwoordigen van alle vroegere 
menschengeslachten’. (p. 171). 
67 Hij verwijst in een noot niet alleen naar zijn onderscheid van lijdelijk meegaanden en actief werkzamen (dat 
Tarde zonder bronvermelding van hem heeft overgenomen) maar ook naar bijvoorbeeld ‘de cholera-oproeren in 
Rusland waarbij geen leiders waren’. (p. 173). 
68 En geeft een overzicht over Amerika in de jaren 1884 tot en met 1889 waar respectievelijk 103, 108, 83, 79, 
87 en 98 gewone terechtstellingen werden uitgevoerd en 219, 181, 188, 123, 144 en 175 ‘lynchingen’. 
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‘de beweegredenen waardoor de lynchers zich dikwijls laten leiden van een hoog zedelijk 
gehalte kan zijn. Barbaarsch is dan alleen de vorm’.69 (p. 179)  
 Er kunnen, samengevat, in een menigte zowel geboren als gelegenheidsmisdadigers 
rondlopen.70 Dat zij eventueel gelijke misdaden hebben gepleegd is dan van weinig belang. 
De straf moet dan ook niet zozeer in overeenstemming zijn met de zwaarte van het vergrijp 
‘als wel met de gevaarlijkheid van dengene die zich eraan heeft schuldig gemaakt. En die 
gevaarlijkheid is alleen te wegen in ieder geval afzonderlijk’. (p. 180). Individualisering in 
het collectief dus, en, in Canettiaanse termen: verwandlung, want de rechter moet zich 
inleven in elke dader afzonderlijk. Er is ‘in abstracto’ dus geen enkele absolute regel voor 
vast te stellen. ‘Hier meer nog dan elders is het noodzakelijk om zich te houden aan het 
hoogste principe van onze school: dat vorm en mate der gemeenschappelijke reactie moeten 
bepaald worden door den aard van iederen misdadiger afzonderlijk’.71 (p. 181). Dat strookt 
niet met de opvattingen van de heersende klassieke school die vindt dat er een algemene 
maatstaf moet worden gegeven. Maar Sighele neemt de visie over van advocaat Pugliese (zie 
overzicht) ‘dat wij de misdaden in een menigte bedreven altijd moeten beschouwen als 
gepleegd door gedeeltelijk-verantwoordelijken’. (p. 182) Dan kun je dus niet het spoor van 
de nieuwe krankzinnigheidsopvattingen volgen ‘dat iemand die krankzinnig is, dat is tot in 
zijn vingertoppen’ (terwijl de oudere psychologie72 meende dat iemand min of meer krank-
zinnig kon zijn) omdat dit in wezen totalitair is. En ja, het gedeeltelijk verantwoordelijk zijn 
voor mens-in-de-massa daden zou dan ook notoire misdadigers verschoningskansen bieden. 
Maar dat is te ondervangen door een onderscheid te maken tussen de ‘geboren misdadiger’: 
streng straffen, en de ‘gelegenheids- of harstocht-misdadiger’: milder straffen. De vigerende 
wet kent die categorieën niet, zoals door ‘onze school’ aangegeven, maar door gebruik te 
maken van verzachtende omstandigheden of sommige verontschuldigingen komt men 
‘hoewel langs weinig wetenschappelijken weg’ in de praktijk er toe ‘om de plegers van 
eenzelfde misdaad verschillend te behandelen naar gelang van beider persoonlijk karakter’. 
(p. 184, mijn curs.) In wezen is deze vorm van individualisering een vorm van inductief 
denken te noemen, niet toevallig ook Canetti’s uitgesproken denkhouding. Het is duidelijk 
dat Sighele’s overwegingen geen nauwkeurig afgerond idee opleveren maar eerder een 
aanzet tot hervorming van strafrechtelijke uitgangspunten. Vandaar het slot van zijn 
‘Juridische conclusiën’-hoofdstuk, waarin de geciteerde oproep aan rechters en wetgevers 
staat. 

                                                 
69 Dat het wel erg vaak negers overkwam, zegt hij er niet bij. In de Zuidelijke staten zijn tussen 1882 en 1968 
bijna 1300 blanken gelyncht en bijna driemaal zoveel zwarten. 
70 Uit p. 40-41 zijn in lapidaire vorm deze onderscheidende ketens uit Sighele’s Menigte als misdadigster te 
destilleren: 
Structureel – voorbedachte rade – antropologisch – opzet – ernstig → geboren misdadiger. 
Incidenteel – impulsief – maatschappelijk – gelegenheid – relatief  → gelegenheidsmisdadiger. 
71 Waarop nog de toelichting volgt: ‘In één woord, de positivistische school ziet, erkent en onderzoekt geduldig 
de oneindig vele oorzaken van de misdaden der menigte; dat alles helpt haar om met grootere bevoegdheid te 
kunnen oordeelen, maar zij is niet aanmatigend genoeg om te meenen dat zij uit die bestudeering der oorzaken 
een zoo volkomen nauwkeurige conclusie zou kunnen trekken, dat deze op alle denkbare gevallen toepasselijk 
zou zijn’. (p. 181-2).  
72 ‘Sociologie is dus niets dan een psychologie in het groot, waarin zich, verruimd en gecompliceerd, de 
voornaamste wetten der menschelijke psyche (ziel) weerspiegelen; zij is, gelijk Tarde het bewonderenswaardig 
heeft gezegd, “de telescoop der psychologie”.’ (p. 20), en: de collectieve psychologie volgt in haar 
ontwikkeling een weg die lijnrecht staat tegenover die der sociologie; de een breidt zich uit waar de ander zich 
terugtrekt en de grootste machtssfeer van haar wetten valt samen met de kleinste machtssfeer van de wetten der 
sociologie. (p. 32). 
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Tot zover73 de juridische inbreng van Sighele en zijn pogingen om mentaliteit en 
strafrecht te hervormen. Daarna volgen in zijn werk nog enkele hoofdstukken met 
gevarieerde invalshoeken met betrekking tot de massa.74 Die tonen dat Sighele zijn werk 
gedegen uitvoerde – hij is van vele markten thuis – en tevens dat hij de eerste was die het 
fenomeen massa van zo vele kanten belichtte en een uitsluitend daaraan gewijd analyserend 
boekwerk publiceerde.75 Hier is vooral de juridisch/ criminologische kant uitgewerkt omdat 
dit de essentie van zijn bijdrage aan het massa-debat is en omdat hij expliciet als (belezen) 
jurist te boek staat. Daarom wordt hier verder niet ingegaan op de man die zich tekortgedaan 
voelde, op ander werk van hem of op zijn vermeende antiparlementarisme en zijn daad-
werkelijke betrokkenheid bij het irredentisme.  

Sighele sluit de opgenomen open brief uit 1894 ‘Geestvermogen en zedelijkheid der 
menigte’ aan Gabriel Tarde af met de cryptische en voorspellende boodschap: ‘Ik neem 
thans afscheid van u, met dit duister probleem [dat in de diepte van de mens heel wat meer 
verklaring rust van begaafdheid en kunstgevoel dan aan de oppervlakte] onopgelost. De 
oplossing zal gegeven worden door de zielkunde van het atoom, welke gij aanroept, en die 
ten slotte niets anders is dan de psychologie van het onbewuste, een nog geheel onbekend en 
geheimzinnig terrein.’ (p. 196-97) Er was nog een lange weg te gaan – maar vijf jaar later 
verscheen tenminste het eerste baanbrekende werk op dat terrein: Freuds Traumdeutung. 

Invloed op Canetti, dat is onderdeel van de zoektocht hier. Van den Heuvel, eerder 
geciteerd,76 zegt dat ‘zijn [Sighele’s] boeken ook na 1920 nog wel invloed hadden. De 
schrijver Elias Canetti heeft in zijn filosofisch-psychologische studie Massa en Macht 
Sighele’s voorbeelden op diverse plaatsen letterlijk gebruikt, met name om het belang aan te 
geven van suggesties en van de morele kleurverandering die het individu binnen de massa 
kon ondergaan. Aan nauwkeurige bronvermelding deed Canetti echter niet.’ Dat verwijt 
houdt nauwelijks stand. Canetti annoteerde zijn werk wel degelijk (zij het sober) en letterlijk 
gebruikte voorbeelden uit De menigte als misdadigster waren moeilijk te traceren in M&M. 
Wel enkele gedachten die bij beiden te vinden zijn, waarbij Sighele Canetti dus op het spoor 
kan hebben gezet. Het kunnen echter ook voor-de-hand-liggende conclusies zijn van wie 
zich minder (klasse)bevooroordeeld – want daarin zat de clou – met de massa heeft willen 
bezighouden. Moet er toch een indruk gestaffeld worden van welke invloed Sighele op 
Canetti kan hebben gehad, dan zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen algemene 
begrippen als verwandlung, leiderschap of niet, bruutheid en bruuskheid der massa, en 
persoonlijke ervaringen als de zuigkracht van de massa en het omslaan van de aanrakings-
vrees. In telegramstijl zijn in een noot de teksten opgenomen zoals deze wat betreft hun 
strekking in M&M hadden kunnen voorkomen. Dat wijst naar mijn idee eerder op overeen-
komstig denken op dat terrein dan dat Canetti het nu ook van Sighele moet hebben over-

                                                 
73 ‘Laten wij ons dus voor het oogenblik tevreden stellen met van het gezond verstand der rechters de 
toepassing te verwachten van onze denkbeelden ten opzichte van de misdaden der menigte. In de wetboeken 
zullen deze denkbeelden eerst later doordringen’. (p. 184). 
74 Geestvermogen en zedelijkheid der menigte; Physiologie van het succes; Aanstekelijkheid van 
volksoproeren; Een oproer in 1859; en tenslotte een viertal rechtbankvonnissen.  
75 Ook bij hem is, als bij Canetti en veel andere massa-auteurs, de analyse nogal eens vervangen door de 
beschrijvende verklaring of de verklarende beschrijving. Dat is misschien een indicatie voor de schijnbare 
ongrijpbaarheid van de materie. 
Vergelijk ook de opmerking van Carry van Bruggen in Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der 
ontwikkeling van het individualisme in de literatuur (v. Oorschot, Amsterdam 1974 [1919]) waarin zij op pp. 
488-493 weinig enthousiast Sighele’s werk bespreekt en opmerkt (p. 490-1) dat de impulsen van de massa niet 
eens in factoren worden ontbonden en dat de psycholoog heeft ‘geanalyseerd’ als hij het ‘crime politique’ etiket 
heeft opgeplakt waarmee alle revolutionaire gewelddaden worden aangeduid. ‘Ze staan als “goede”en “slechte” 
massa-impulsen tegenover elkaar, als in het brein van de eerste de beste “maatschappelijke steunpilaar”.’  
76 Van den Heuvel over Sighele (2004) p. 64.  
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genomen; diverse verschijnselen spraken zo voor zich dat soms moeilijk andere conclusies te 
trekken waren.77 
                                                 
77 Uit: Scipio Sighele, De menigte als misdadigster (1906), resp. p.: 
43: ’s Avonds, wanneer ieder [van de opstandige massa] in zijn woning is teruggekeerd en zich afvraagt wat 
hem bezielde. 
46: De eenheid van handelen en van het doel der massa wordt genoemd. 
51: Over het ingeschapen instinct van de nabootsing bij mens en dier, en misoneïsme (haat tegen nieuwe). C.’s 
verwandlung. 58: Algemene wet van ieder organisme, dat niet spontaan tot werkdadigheid komt, maar alleen 
na het ontvangen van een prikkel. Hier wellicht invloed op C.’s bevel, pijl, prikkel, angel.  
68: Suggestie van persoon op persoon wordt epidemische suggestie omdat daar (in massa) de eenheid van tijd 
en plaats en het onmiddellijk contact tussen de mensen de snelheid der overdracht van de aandoeningen tot de 
uiterste grens van het mogelijke drijven. Basis voor C.’s bevelsthese, trauma, maar ook aanrakingsthese en 
ontlading. 
70: Het is een algemene wet in de gehele wereld van het geestelijk leven dat de uiting van een aandoening 
dezelfde aandoening doet geboren worden in ieder die er getuige van is. [in begin 19e eeuw ‘al’ geformuleerd, 
maar m.i. veel ouder; zie hfdst. V]. 
Dit is duidelijk C.’s verwandlung. 
81: Pugliese’s schildering van volksmassa in staat van opwinding, heeft nog geen richting bepaald. Plotseling 
staat er iemand op, roept wat, massa neemt het over en heeft richting/doel. Vgl. C.’s ontladingsnoodzaak en 
richting + doel noodzaak. 
83: Menigte gedraagt zich altijd als hoop droog buskruit: een lont erbij en het ontploft. Iets toevalligs kan 
daardoor bij menigte het angstwekkende van een onherstelbaar iets krijgen. Vgl. o.a. C.’s eerste dode en 
essentiële rol die deze speelt. 
87: Aanpassing van fatsoenlijke mensen temidden van woedende menigte: zielsmimiek. Vgl. C.’s 
verwandlung. 
88-91: Verwandlung voorbeelden: morele kleur aannemen van massa-omgeving; we kunnen niet onverschillig 
blijven onder een aandoening die ons uiterlijk vertolkt  (bv: bepaalde gelaatsexpressie roept als in reflex 
bijbehorend gevoel op); bestaan van het ‘inwendige woord’ (denkend aan iets abstracts spreek je stilzwijgend 
in jezelf dat woord uit); een gedachte is wel een onvoldragen handeling genoemd, omgekeerd en analoog is 
iedere uiterlijke handeling een gedachte die, tot rijpheid gekomen, geboren wordt. 
93: Het grote belang van reukindrukken en de reflexieve reacties daarop. C.’s accent op dierenafkomst c.q. 
overeenkomst, en gemoedstoestanden van gemankeerden in verwandlung-hfdst.  
98: Evenzo ontstaan er door de psychologische verbinding van verschillende aandoeningen (zielegisting) 
nieuwe en ijzingwekkende gevoelens, tot dusver onbekend aan het menselijk gemoed (i.v.m. toenemende 
complexiteit). Evt. ovkst. met C.’s visie op de ‘nieuwe’ massa’s rondom en na de val van de Muur? 
108: De blijvende voorbeschiktheid van het volk, welke, althans wat de bedoeling betreft, zijn plotselinge 
uitbarstingen verschoonbaar maakt. Vgl. C.’s ‘begrip’, beter ‘vanzelfsprekendheid’ m.b.t. massa’s. 
110: Door Barbaste en Lauvergne gestelde hypothese van een onverwachte atavistische herleving van een oer-
instinct om te doden. Dit is C.’s hetzemassa die moet doden etc., met hele oude wortels. 
112: Enerzijds het gevoel van opperheerschappij, uitgeoefend zonder belemmeringen en zonder gevaren, op 
mensenlevens en trillend vlees; anderzijds de sensatie van de bloedige strijd in zijn afgrijselijke 
verscheidenheid en altijd nieuwe vormen van stuiptrekkingen en kreten (Taine-tekst). Vgl. C. over het doden en 
de dood. 
116: Over de landlopers die een cruciale rol zouden spelen als leiders bij de bloedbaden van de Franse 
Revolutie [waarbij Sighele, sterk tegen geweld gekant, weinig oog toont voor hun sociale positie en vergeet dat 
mannen als Robespierre niet uit die klasse kwamen]. Vgl. C. o.a. over de Franse Revolutie, waarbij de zaken 
bijna logisch uit elkaar voortvloeiden. 
122: Taine heeft het over het verlangen om te doden, het moordenaarsinstinct dat ontwaakt tijdens de lange 
uren der executies. Vgl. C. over de wil tot doden (hetzemassa e.d.). 
129: Toen een ondergeschikte ambtenaar, moediger dan zijn chef, plotseling alle deuren wijd liet openzetten 
van het politiebureau dat een woedende menigte wilde bestormen, kalmeerde de schare bij die aanblik als bij 
toverslag en eerbiedigde het openstaande huis. Vgl. C. over massa’s die bij zinnen kunnen komen resp. kunnen 
omslaan in een andere soort massa. 
132: (Manzoni geciteerd:) Gedrag in weerspiegeling, in collectieve vorm, van wat soms persoonlijk 
plaatsgrijpt. Als twee groepen tegenover elkaar staan zijn het als het ware twee vijandige zielen die elkaar 
bestrijden om in dat logge (gezamenlijke) lichaam te dringen en het in beweging te zetten. Wie zal de juiste 
woorden vinden? Dit is te vergelijken met C.’s dubbelmassa’s, en met  massa’s die (gedeeltelijk) omslaan in 
een andere soort massa.  
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Nog een korte opmerking over de vertaling, afgezien van de verwarrende hoeveelheid 
versies die er bestaan van het boek.78 De Nederlandse vertaling verscheen al in 1906, bij de 
net opgerichte Wereldbibliotheek, van de hand van Anna Polak. Driekwart eeuw later 
bestond er in Engeland nog steeds geen vertaling van Sighele’s werk,79 (waar tegenover staat 
dat er nu in Nederland nog steeds geen vertalingen van Le Bons werk zijn te achterhalen, 
terwijl daarvan wel recente Duitse en Engelse uitgaven bestaan). Die Engelse situatie kan te 
maken hebben met Angelsaksische massa-opvattingen die kennelijk geen nieuwsgierigheid 
opriepen naar Continentale opvattingen. Het is echter wel typerend dat een klein en vanuit 
massa-oogpunt relatief rustig land als Nederland al zo snel met een vertaling kwam. Dat lijkt 
niet alleen te verklaren uit het intellectuele klimaat en het beschavingsoffensief van toen, 

                                                                                                                                                     
153: Over de hypnotische suggestie in de menigte. Vgl. C. die bv. in juli ’27 zo werd aangezogen door de 
massa. 
155-6: Over tegenstribbelen tegen hypnotiseur, waarna men werktuiglijk gehoorzaamt, niet zonder afkeer en 
niet zonder later tot een vlaag van hysterie te vervallen, welke aantoont hoeveel de krachtsinspanning om aan 
het ontvangen bevel te gehoorzamen het hem heeft gekost, en die a.h.w. een weigering a posteriori is van het 
organisme, dat onwillekeurig een daad verricht waartegen het in opstand komt en waarvan het gruwt. Vgl. C.’s 
opgepotte bevelsangels, ontlading in massa, doorgeven volgende generatie; nooit gemakkelijk of 
vanzelfsprekend. 
173: Korte discussie over massa’s die geen leider hebben. 
175: Heterogeniteit massa wordt bv. na toespraak of oproep, vrijwel volkomen homogeen. Vgl. C.’s 
verwandlungsproces. 
194: Onderscheid, als steeds, in gemoedstoestand (die een menigte van gelijken om u heen schept) en op 
geestelijk gebied (wat u een menigte volgelingen schept). In eerste geval het zedelijk ik dat zich zo vaak 
vermenigvuldigt als er mensen zijn die u hoorden en zagen; was je moedig, dan zijn er nu 100 moedigen, was 
je angstig, dan zijn er 100 angstigen. In het tweede geval is het geestelijk ik in niemand overgegaan: je bent een 
genie, maar hebt geen enkel ander genie geschapen, alleen door suggestie 100 middelmatigen gedwongen u toe 
te juichen en te volgen. Een onderscheid dat C. op een andere manier bij diverse soorten ‘leiders’ of  tirannen 
maakt.  
225: Het wonderlijke verschijnsel dat in de menigte plaatsgrijpt is juist die opzuiging der afzonderlijke 
persoonlijkheden in één enige, reusachtige persoonlijkheid, verschillend van al de persoonlijkheden waaruit zij 
is samengesteld. Vgl. C.’s eigen massa-ervaringen. 
227: Er bestaat in de menigte onmiddellijke fysieke aanraking die de vrije beweging van ieders spieren niet 
alleen belemmert, maar geheel en al belet. Vgl. C.’s omslaan aanrakingsvrees in -behoefte. 
234: (In brief van Bianchi aan Sighele:) En die bende, mannen, kinderen en vrouwen (deze waren volgens 
algemeen getuigenis het venijnigst) begon het dorp af te lopen, alle vensters kapot te slaan zonder voor iemand 
een uitzondering te maken, en daarna, toen ze geen buit meer vonden, rukten zij de deuren uit de scharnieren en 
trapten ze kapot. Vgl. C. over vernielen van ramen, vensters en deuren door de massa om de begrenzingen te 
overstijgen.  
240: (In dezelfde brief:) Discussie over de leiders: warm verdedigd door Tarde, bestreden door Russen met hun 
ervaringen bij de cholera-onlusten in Siberië. En over diverse onlusten die Sighele noemt komt hij tot de 
conclusie dat er zeker geen leiders bij betrokken waren. Conclusie: geen leiders die waren, die konden zijn 
buiten de menigte; de psychische reacties moesten dus alle gezocht worden in de omgeving zelf. Vgl. C. en de 
massa zonder leider is bijna een thema in M&M. 
242: …hoezeer de gemeenschappelijke aandrift alle, zelfs de meest zelfzuchtige overwegingen van het 
bewustzijn overheerst. Het is een razende waanzinnige vernielzucht, die bevrediging zoekt, zelfs met het 
gevolg van eigen onmiddellijk nadeel. Vgl. C. over de rücksichtlose massa, bv. in extase, en vormen van 
ontlading.  
248: En daarna, als om het berouw te smoren, verheugt de bende zich over het vreselijke recht dat zij zichzelf 
heeft verschaft, en treedt het laatste stadium in, wanneer haar opwekt tot de grootste gruweldaden der 
gruweldaden wreede vreugd [staat er wat cryptisch]. Vgl. climax en ontlading bij C.  
258: (Vonnis over oproer Gravina, 1787:) Bij het zien van de nationale vlag werd de menigte nóg 
overmoediger. Vgl. C.’s massasymbolen en de sterke indruk die ze kunnen maken respectievelijk de rol die ze 
kunnen spelen. 
78 Van Ginneken, Crowds, psychology and politics, p. 79: ‘As was usual in his circle, new material was 
included in new editions’.  
79 McClelland, The crowd and the mob, nt. 1, p. 195. 
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maar vermoedelijk ook uit de opvattingen en karakters van de betrokken persoonlijkheden: 
Leo Simons als zakelijk-idealistische oprichter en directeur van de Wereldbibliotheek en 
Anna Polak, die Italiaans had gestudeerd, als opkomende feministische bekendheid met 
grote maatschappelijke betrokkenheid.80 En kennelijk had ze weinig moeite met de misogyne 
trekken of in ieder geval heerlijk aangedikte verhalen over boze vrouwen (bv. p. 118-119) in 
Sighele’s massastudie; sinds Plato hoort dat onvermijdelijk bij de vroegere massa-analyses. 
               

Leo Simons 
           (zie: http://www.streuvels.be/  

 bio_simons_leo.html) 

    Anna Polak 
(zie o.a.: http://www.historici.nl/Onderzoek/   
Projecten/BWN/lemmata/Index/bwn5/polak) 

 
 
 
 
Gustave Le Bon (1841-1931) Psychologie des foules (1895)81

 
  

-‘De ervaring heeft de wetgevers nog niet voldoende bewezen dat de mensen zich 
nooit door de voorschriften van het zuivere verstand laten leiden’. 
-‘De massapsychologische kennis werpt het helderste licht op talrijke historische en 
economische verschijnselen, die zonder haar volstrekt onbegrijpelijk blijven’.  
(Le Bon, Psychologie des foules)82 

 
Het is hem gelukt: tot op de dag van vandaag, dus al meer dan een 
eeuw, heet Le Bon de grondlegger van de massa(psychologie)studie. 
Hij schreef inderdaad een zeer leesbare Psychologie des foules die nog 
regelmatig herdrukt en dus gelezen wordt en het lijkt allemaal logisch 
en overtuigend wat hij zegt.83 

Maar Le Bon, militair arts, was in de eerste plaats een handige plagiator en compilator – 
zonder wetenschappelijke scrupules.84 Alleen is dit kennelijk nog steeds niet echt tot de 

                                                 
80 Zie voor Leo Simons (1862-1932) o.a.: Frank de Glas, Nieuwe lezers voor het goede boek. De 
Wereldbibliotheek en Ontwikkeling/De Arbeiderspers voor 1940 (Wereldbibliotheek, Amsterdam 1989), m.n. 
hfdst. II. De WB is in 1905 opgericht en Sighele’s boek was uitgave nr. 26/27. Het werk van Anna Polak (1874-
Auschwitz 1943) vanaf 1896 voor de Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid betekende een keerpunt in 
haar leven; in 1902 schreef zij Vrouwenwerk in Nederland. Van 1908 tot 1936 was zij directrice van het 
Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. Verder was zij onder meer lid van de Hoge Raad van Arbeid en de 
Nationale Vrouwenraad en publiceerde veel over vrouwenarbeid in Nederland en Europa. (Vrouwenlexicon, 
Het Spectrum, Utrecht 1989, p. 296). 
81 De 9e druk uit 1905 van Gustave Le Bon, Psychologie des foules (1895) is te downloaden via: 
http://classiques.uqac.ca/classiques/le_bon_gustave/psychologie_des_foules_Alcan/Psycho_des_foules_alcan.p
df. (125 pp.) Uit deze versie is hier geciteerd. 
82 ‘L’expérience ne leur a pas encore suffisamment enseigné que les hommes ne se conduisent jamais avec les 
prescriptions de la raison pure.’ (p. 15). ‘Bien d’autres applications pourraient être faites de la psychologie des 
foules. Sa connaissance jette la plus vive lueur sur un grand nombre de phénomènes historiques et économiques 
totalement inintelligibles sans elle’. (id.).  
83 Het boekje van krap 125 blz. is na de Inleiding (over het tijdperk van de massa’s) ingedeeld in drie boeken: 
De massaziel, Meningen der massa’s, en Indeling en beschrijving van massa’s.  
84 Op de Stanford Crowds-site staan geen opmerkingen over Le Bons werkwijze, terwijl Peter Hofstätter (1913-
1994) er in zijn nieuwe ‘Einführung’ tot Psychologie der Massen nauwelijks over rept – hij meldt dat er in 
Tardes en Sigheles werk geanticipeerd wordt op Le Bon. (Dat Hofstätter een stevige nationaalsocialistische, 
racistische overtuiging had, pleit niet erg voor de zuiverheid van zijn massa-opvattingen). Van Ginneken zegt 
op p. 194: ‘Le Bon, die vaak ten onrechte wordt aangezien voor de grondlegger van het vak, hoewel hij 
inderdaad veruit de grootste invloed uitoefende’, en op p. 142: ‘The book relied heavily on previous authors. 
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onderzoekers doorgedrongen.85 Is dat een probleem? Ach, ere wie ere toekomt – en dan moet 
het toch echt zijn: Scipio Sighele is de grondlegger van de moderne massastudie.  
 Onheilspellend is Le Bons massa-idee: ‘De massa’s zijn zoiets als de Sfinx uit de 
antieke sage: men moet de vragen die haar psychologie ons stelt oplossen, of erop bedacht 
zijn door haar verslonden te worden’.86 Het was even zoeken, maar het raadsel van de sfinx87 
betrof de vraag naar een wezen dat ’s ochtends op vier, ’s middags op twee en ’s avonds op 
drie poten loopt. (Antwoord: de mens, natuurlijk). Dat is uiteraard geen partij voor de massa 
– dat wezen met honderden, duizenden of zelfs honderd-duizenden benen. Een wat merk-
waardige metafoor van Le Bon, behalve natuurlijk het facet van het ‘verslonden te worden’. 
In wezen dus die onderhuidse angst voor de massa – waarvan zijn Psychologie doortrokken 
is. Hij schreef meer dat (zijdelings) op de massa betrekking heeft, maar dat wordt hier buiten 
beschouwing gelaten omdat zijn Psychologie des foules het meest uitgesproken en invloed-
rijk is geweest met betrekking tot massastudies en -ideeën.88 

Le Bons vragen over en belangstelling voor de massa waren ontstaan tijdens het 
Pruisische beleg van Parijs in 1870; duidelijk een persoonlijke ervaring, een factor die bij 
veel massa-theoretici een rol speelt. Hij komt dan als bijna dertigjarige tot het inzicht dat ‘les 
lois de la logique n’ont aucune action sur elles [les foules]’, wat hij met eigen ervaringen 
staaft.89

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
Yet, Le Bon only mentioned Tarde in passing, and feigned ignorance of the works of Fournial, Sighele and the 
other Italian predecessors’. In zijn Mass movements uit 2007 maakt hij zich nog veel bozer over massa-
onderzoekers en schrijvers die van alles aannemen of overschrijven zonder verificatie – waaronder die première 
van Le Bon. McClelland formuleert het zo: ‘Le Bon simply took the most pessimistic things that others had to 
say about the crowd and out of them built a theory which was his own only in the sense that most of the 
nuances had been lost in the editing.’ (The crowd and the mob, p. 197-8). 
85 Strucken noemt nog in 2007 in zijn Canetti-studie Sighele een ‘Vorgänger’ (p. 32) en schrijft op p. 266 over 
‘Le Bon, der als Gründer der Massentheorie gilt’. Johann Arnason memoreert in 2004 in EC’s counter image of 
society, p. 81-82: ‘Gustave Le Bon, widely acclaimed as the founding father of mass psychology (and however 
questionable the originality of his work may be, he was undoubtedly the most influential pioneer), saw crowds 
as a potential threat to order and civilization’.   
86 ‘Les foules sont un peu comme le sphinx de la fable antique: il faut savoir résoudre les problèmes que leur 
psychologie nous pose, ou se résigner à être dévoré par elles.’ (p. 64). Gustave Le Bon, Psychologie der 
Massen (autorisierte Űbersetzung von Rudolf Eisler, bearbeitet von Rudolf Marx), KTA Bd. 99, Kröner 
Stuttgart 1982 (p. 71). Deze uitgave (van 1951) is intussen te downloaden via: 
http://www.scribd.com/doc/8707051/Lebon-Gustave-Die-Psychologie-Der-Massen. Uit het voorwoord tot de 

elektronische uitgave van 2001: ‘Während der elektronischen Scanarbeit, konnte man nicht umhin auch 
mitzulesen. Es gibt kaum ein zweites Buch, daß so fesselnd und aufschlußreich geschrieben wurde wie Le Bons 
“Psychologie der Massen”, doch für die Allgemeinheit – der “Masse” – unverständlich bleiben wird’. [Daar 
gaan we weer – wat wordt ‘bewezen’ met een citaat:] ‘Sie sind ebenso unfähig zu ausdauerndem Wollen wie 
zum Denken’. 
87 ‘The barricade is the sphinx of the masses’, schrijft Stefan Jonsson beeldend in Schnapp & Tiews, Crowds 
(p. 67). 
88 Zoals Lois psychologiques de l’évolution des peuples (1894), Psychologie du socialisme (1898), Psychologie 
de l’éducation (1902), La psychologie politique (1910) en La Révolution Française et la psychologie des 
révolutions (1912). 
89 Le Bon, Psychologie des foules, p. 70. Hij toont daarbij enerzijds minachting voor de geschiedenis maar 
anderzijds inzicht in de idee van andere tijden – andere massa’s als hij poneert dat door de ene generatie 
verzamelde ervaringen in het algemeen voor de volgende nutteloos zijn, reden waarom het geen zin heeft om 
historische gebeurtenissen als bewijzen op te voeren: ‘Les expériences faites par une génération sont 
généralement inutiles pour la suivante; et c’est pourquoi les faits historiques invoqués comme éléments de 
démonstration ne sauraient servir.’ (p. 69). 
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Le Bon kent de massa ten minste drie bijzondere karaktertrekken toe, met als oorzaken:90   
• de enkeling krijgt een gevoel van onoverwinnelijke macht (puissance invicible)  
• er is een geestelijke, hypnotische overdracht (contagion), en het belangrijkste:  
• de onderlinge beïnvloedbaarheid (suggestibilité).  
 

De enkeling in de massa heeft deze hoofdkenmerken (les principaux caractères de 
  l’individu en foule):  
• krimpen of vervagen van het bewuste (persoonlijkheid) (évanouissement de la personnalité  
  consciente) 
• overwicht van het onbewuste (wezen) (prédominance de la personnalité inconsciente) 
• gedachten en gevoelens worden door beïnvloeding en overdracht in dezelfde richting geleid 
  (orientation par voie de suggestion et de contagion des sentiments et des idées dans un même sens) 
• neiging tot onmiddellijke verwezenlijking van de ingegeven ideeën  
  (tendance à transformer immédiatement en actes les idées suggérées) 
• de enkeling is niet meer zichzelf, hij is een automaat geworden waarvan de wil zijn werking niet  
  meer in de hand heeft (il n’est plus lui-même, il est devenu un automate que sa volonté ne guide 
  plus)  
 

En de massa heeft uiteraard diverse bijzondere eigenschappen, zoals:  
• impulsiviteit (impulsivité) 
• prikkelbaarheid (irritabilité)  
• niet in staat tot logisch denken (incapacité de raisonner)  
• gebrek aan oordeelsvermogen en kritische geest (absence de jugement et d’esprit critique) 
• overdaad aan gevoelens (exagération des sentiments)  
  en nog andere eigenschappen die bij ‘wezens in een lager ontwikkelingsstadium, zoals wilden  
  [natuur-mensen] en kinderen’, eveneens zijn waar te nemen.91  
 

Anders dan de hier in hoofdstuk II weergegeven historische massa-indeling en de in dit hoofdstuk 
opgenomen antropologische indeling van Canetti, geeft Le Bon een sociologische massa-indeling:  
• A. Heterogene massa (Foules hétérogènes) 

1. anoniem (drukte in straten) (Anonymes. (Foules de rues, par exemple)) 
2. niet anoniem (jury, parlement) (Non anonymes (Jurys, assemblées parlementaires, etc.)) 

• B. Homogene massa (Foules homogènes)  
1. sekten (politiek, religieus) (Sectes. (Sectes politiques, Sectes religieuses, etc.)) 
2. kasten (militairen, priesters, arbeiders) (Castes. (Caste militaire, caste sacerdotale, castes 
    ouvrières, etc.)) 
3. klassen (burgers, boeren) (Classes. (Classe bourgeoise, classe des paysans, etc.)) 

 
De latere auteurs over ondergaande beschavingen en levenscycli van volkeren als Oswald 
Spengler en Arnold Toynbee zijn pas vijftien en zes jaar oud als Le Bon het slot van 
Psychologie des foules schrijft – welhaast een godenschemering: ‘Met het definitieve verlies 
van het vroegere ideaal verliest het ras ten slotte ook zijn ziel, het is dan alleen nog een 
menigte alleenstaande enkelingen en wordt weer wat het oorspronkelijk was, een massa. Het 
toont al zijn vluchtige, onbestendige en toekomstloze eigenschappen. De cultuur is zonder 
enige stevigheid en aan alle lotgevallen prijsgegeven. Het gepeupel heerst en de barbaren 
trekken op. Nog kan de cultuur glanzend lijken, omdat ze de uiterlijke schijn bewaart die in 
een lang verleden geschapen werd, feitelijk echter is ze een vermolmde structuur die geen 
steun meer heeft en bij de eerste storm in elkaar zal storten. Uit de barbarij van een 

                                                 
90 Psychologie des foules, karaktertrekken: p. 21; hoofdkenmerken: 22; eigenschappen: 25; indeling: p. 104. 
91 ‘que l’on observe également chez les êtres appartenant à des formes inférieures d’évolution, tels que la 
femme, le sauvage et l’enfant mais c’est là une analogie que je n’indique qu’en passant’. (p. 25). 
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wensdroom tot cultuur gebracht, dan, zodra deze droom zijn kracht heeft ingeboet, neergang 
en dood – in deze kringloop beweegt zich het leven van een volk’.92  
 Hoe kwam Le Bon tot zulke zwartgallige conclusies? Afgezien van het gegeven dat 
westerse denkers regelmatig ondergangfilosofieën profeteerden die tot op heden niet 
uitkwamen (onbewuste schuldgevoelens over de exploitatie van mens en wereld? vorm van 
erfzonde?) zitten die al in de uitgangspunten van zijn inleiding ‘Het tijdperk der massa’s’ 
(L’ère des foules). Daarin toont hij zich een filosofisch idealist en een historisch cyclisch 
denker door te stellen dat de enige belangrijke veranderingen waaruit de vernieuwing van 
culturen voortkomt zich voltrekken binnen de opvattingen, de denkbeelden en het geloof: de 
opvallendste gebeurtenissen in de geschiedenis zijn de zichtbare uitwerkingen van de 
onzichtbare transformaties van het menselijk denken. Als deze mijlpalen dan zo zeldzaam 
zijn betekent dit dat er niets duurzamer is in een ras dan het erfgoed van zijn gedachten (le 
fond héréditaire de ses pensées).93 Het eigen tijdperk, eind negentiende eeuw dus, vormt een 
van die kritische momenten waarop het menselijk denken op het punt staat te veranderen. 
Het is een tijd van overgang en anarchie omdat de ideeën uit het verleden half verkommerd 
maar nog heel machtig zijn en de ideeën die ze zullen vervangen, zijn nog in opbouw. Het is 
onduidelijk wat hieruit voort gaat komen.  
 Enkele krasse en soms bevlogen algemeenheden zijn er over de massa vervolgens 
wel uit Le Bons Inleiding te halen: bij de organisatie van een nieuwe macht moet met de 
macht van de massa terdege rekening worden gehouden want terwijl de oude structuren de 
een na de ander instorten is de macht van de massa’s de enige kracht die door niets bedreigd 
wordt en waarvan het aanzien steeds verder groeit. Tot honderd jaar geleden (weer dat 
massa-breukpunt 1800) bestond de politiek uit de strijd der vorsten waarbij de mening van 
de massa’s er niet toe deed94– de rollen zijn nu omgekeerd: de stem van het volk heeft 
overwicht. In de ziel van de massa’s, niet meer in de beraadslagingen van de vorsten wordt 
het lot der volkeren voorbereid, waarbij het goddelijk recht der massa’s dat van de koningen 
zal vervangen.   Tegenwoordig worden de eisen van de massa’s geleidelijk steeds duidelijker 
en lopen op niets minder uit dan de totale omverwerping van de huidige maatschappij, om ze 
naar dat primitieve communisme te voeren dat voor het begin van de cultuur de normale 
toestand van elke menselijke gemeenschap was; zie de boven aangehaalde slotconclusies. En 
hoe minder de massa tot verstandig overleg in staat is, des te meer is ze tot daden geneigd. 
Misschien betekent de opkomst der massa’s een van de laatste etappes van de cultuur van het 
Avondland, de terugkeer tot die tijden van verwarde anarchie, die altijd aan de opbloei van 

                                                 
92 ‘Avec la perte définitive de l’idéal ancien, la race finit par perdre entièrement son âme; elle n’est plus qu’une 
poussière d’individus isolés et redevient ce qu’elle était à son point de départ: une foule. Elle en a tous les 
caractères transitoires sans consistence et sans lendemain. La civilisation n’a plus aucune fixité et est à la merci 
de tous les hasards. La plèbe est reine et les barbares avancent. La civilisation peut sembler brillante encore 
parce qu’elle possède la façade extérieure qu’un long passé a créée, mais c’est en réalité un édifice vermoulu 
que rien ne soutient plus et qui s'effondrera au premier orage. 
Passer de la barbarie à la civilisation en poursuivant un rêve, puis décliner et mourir dès que ce rêve a perdu sa 
force, tel est le cycle de la vie d’un peuple’. (Psychologie des foules, p. 124-125). 
93 Psychologie des foules, p. 11. Ras, massa, klasse en volk worden evenzo dooreen gebruikt als bij Marx – 
waarvan Le Bon overigens niks moest hebben. 
94 Even zo goed zegt hij wel aan het slot van het eerste boek dat de onbeperkte macht van de meest 
eigenmachtige heerser nauwelijks verder reikt dan tot een geringe versnelling of vertraging van het tijdpunt. 
‘Niet de koningen hebben de Bartolomeusnacht of de godsdienstoorlogen veroorzaakt, en niet Robespierre, 
Danton of Saint-Just waren de aanstichters van de Terreur. Achter zulke gebeurtenissen vindt men iedere keer 
weer de ziel van de massa’s en nooit de macht van de koningen’.  
(‘Ce ne sont pas les rois qui firent ni la Saint-Barthélemy, ni les guerres de religion, pas plus que ce ne fut 
Robespierre, Danton ou Saint-Just qui firent la Terreur. Derrière de tels événements on retrouve toujours l’âme 
des foules, et jamais la puissance des rois.’ (p. 48)) 
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een nieuwe samenleving vooraf schijnt te gaan. Tot nu toe werden culturen door een kleine 
intellectuele aristocratie geschapen en geleid, nooit door massa’s – die hebben alleen de 
kracht om te vernietigen. We moeten leren de heerschappij van de massa’s te verdragen; we 
kennen de massa’s waarover men nu zoveel spreekt. De vakpsychologen, die niet bij de 
massa’s in de buurt wonen, hebben ze steeds genegeerd en zijn alleen met haar misdrijven 
bezig,95 en er bestaan ongetwijfeld misdadige massa’s, maar er zijn ook deugdzame, 
heroïsche en nog diverse andersoortige massa’s. Tegenwoordig is de kennis van de 
psychologie der massa het laatste hulpmiddel voor de staatsman, en tegelijk toont de 
massapsychologie hoe buitengewoon weinig invloed wetten en instellingen op de 
oorspronkelijke natuur van de massa’s hebben.  
 Als er een soort definitie moet worden gegeven, formuleert Le Bon dit als dat een 
massa onder zeer bepaalde omstandigheden door een verzameling mensen nieuwe, geheel 
verschillende eigenschappen bezit dan die welke zij als individuen bezitten. De bewuste 
persoonlijkheid krimpt dan, de gevoelens en gedachten van alle enkelingen zijn op dezelfde 
richting georiënteerd en er wordt een gemeenschapsziel (une âme collective) opgebouwd die 
wel veranderlijk maar van een heel bepaalde aard is. Het geheel is dat geworden wat bij 
gebrek aan een betere benaming een georganiseerde massa heet of, zo men wil, een 
psychologische massa. Ze vormt één enkel wezen en ligt aan de basis van de Wet van de 
zielseenheid (of geestelijke eenheid) van de massa (loi de l’unité mentale des foules).96 Als 
veel individuen toevallig bij elkaar zijn verleent ze dat nog niet de eigenschappen van een 
georganiseerde massa, en het hoeven niet altijd heel veel mensen te zijn; op bepaalde 
historische ogenblikken kan een half dozijn mensen een psychologische massa vormen.97  

Gezien deze opvattingen en de rol die de leider krijgt toebedeeld (met name in het 
derde hoofdstuk van het tweede boek) is het niet verwonderlijk dat zich eind twintigste eeuw 
een onbesliste discussie afspeelde over de vraag of Hitler98 Le Bon nu wel of niet gelezen 
heeft. Dat Canetti hem gelezen heeft is wel zeker. Le Bon was de bron voor Freud en Freud 
was de erfvijand van Canetti. Aangezien de vrienden van je vijanden ook jouw vijanden zijn, 
heeft hij hem wel moeten lezen.  

                                                 
95 In een noot worden, uitzonderlijk, Sighele en Tarde genoemd, waarna Sighele – een generatie jonger dan Le 
Bon en jurist, geen psycholoog – wordt weggezet met de mededeling dat zijn werk geen enkele nieuwe 
gedachte biedt maar slechts een overzicht van feiten die de psycholoog gebruiken kan.  
96 Psychologie des foules, p. 17-18. 
97 In wezen een vorm van wat we nu group-think noemen. 
98 Hitler zal dan in ieder geval in zijn oren geknoopt hebben dat de redenaar sterke uitdrukkingen moet 
gebruiken omdat de massa alleen door overmatige gevoelens wordt opgewonden (p. 31); dat de spreker vooral 
op de enkeling in de massa inwerkt als hij zich op gevoelens van roem en eer, religie en vaderland beroept (p. 
36); ideeën bij de massa alleen uitwerken als ze in zeer eenvoudige vorm zijn op te nemen en zich in haar geest 
in beeldende verschijning weerspiegelen (p. 39); de ondergeschikte conclusies evenals de verder ontwikkelde 
berusten op verbindingen van ideeën, maar de door de massa in verband gebrachte ideeën alleen door gelijkenis 
en opeenvolging verbonden zijn; de verknoping van gelijksoortige zaken en de veralgemenisering van 
individuele gevallen de kenmerken zijn van de massalogica, waarvan de conclusies door de juiste redenaars 
steeds worden voorgezet. En we zijn vaak verbaasd over de zwakte van een rede als we die lezen, maar 
vergeten daarbij dat die rede bestond om de massa mee te slepen, niet om door filosofen gelezen te worden (p. 
42); niet de feiten op zich winden de volksfantasie op maar de manier waarop zij zich voltrekken, door 
verdichting moeten ze een pakkend beeld opleveren dat de geest vervult en aangrijpt – de kunst is om de 
massa’s daarmee te besturen (p. 46); de tegenstander moet men proberen te vernietigen doordat men door 
bewering, herhaling en overbrenging probeert te bewijzen dat hij de ergste schurk is waar men ooit van 
gehoord heeft en dat hij de nodige misdaden heeft begaan; het is natuurlijk niet nodig om iets dat lijkt op een 
bewijs hiervoor te leveren. En tenslotte mag een geschreven programma van politieke kandidaten niet te precies 
zijn terwijl een mondeling program niet overdreven genoeg kan zijn (p. 129) (duidelijk een advies van vóór 
mediatijd en opnameapparatuur). (Hier paginaverwijzingen naar de Duitse versie: Psychologie der Massen). 
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In algemene termen vallen naast de intussen welbekende verschillen toch ook 
overeenkomsten tussen Le Bon en Canetti op. Ze waren alletwee ongeveer even oud toen ze 
hun massastudie schreven en zagen eigen ervaringen zeker als aanknopings- zoniet startpunt 
van hun onderzoek. Beide auteurs tonen een afkeer van de macht en van historici,99 hechten 
waarde aan het woord100 en houden van stellige formuleringen. Het verzwijgen of 
anonimiseren (‘men’) van bronnen is ze niet helemaal vreemd en er zijn overeenkomstige 
gememoreerde voorbeelden te traceren.101 Beiden zien in dat de massa ook goede kanten 
heeft,102 zij het dat Canetti dit veel nadrukkelijker manifesteert zonder het met zoveel 
woorden te zeggen. En ten slotte zijn ze allebei doordrongen van de onvermijdelijkheid van 
veel in het leven en in de geschiedenis, én van het belang van de rol die doden spelen in de 
cultuur.103  

Het verschil in verwijfdheid dat de Latijnse en Angelsaksische massa’s kenmerkt, is 
al gememoreerd.104 Le Bon constateert verder dat de massa’s in de verschillende landen in 
hun opvattingen en hun gedrag aanzienlijke verschillen vertonen en niet op dezelfde manier 
te beïnvloeden zijn.105 Zo meent hij (in de paragraaf Onderwijs & opvoeding) dat de Latijnse 
volken hun scholingsvormen op verkeerde premissen hebben gebouwd: het idee dat door 
onderwijs de mensen te verbeteren zijn en ze zelfs op elkaar te laten lijken – een onaan-
tastbaar dogma van de democratie, zoals vroegere dogma’s van de kerk dat waren. Maar de 
ideeën van de democratie staan wat dit betreft in scherpe tegenstelling tot de resultaten van 
psychologie en ondervinding. Meerdere gerenommeerde filosofen, en dan met name Herbert 
Spencer,106 konden gemakkelijk bewijzen dat onderwijs de mensen zedelijker noch 
gelukkiger maakt, dat het instincten en hartstochten van de mensen niet verandert en, slecht 
geleid, vaak meer schade dan nut toebrengt. Statistici bevestigen dit, aldus nog steeds Le 
Bon, aangezien die aantonen dat de criminaliteit met de verbreiding van (een zekere graad 
van) onderwijs toeneemt; de ergste vijanden van de samenleving, de anarchisten, komen 
vaak uit de beste scholen voort. En een hoge justitie-ambtenaar berichtte hem dat men nu 

                                                 
99 …dat de geschiedwerken als zuivere producten van de fantasie zijn te kenschetsen. ‘Il découle clairement de 
ce qui précède qu’il faut considérer comme des ouvrages d’imagination pure les livres d’histoire.’ (p. 31) 
100 Woorden zijn even levend als ideeën. (‘Les mots n’ont donc que des significations mobiles et transitoires, 
changeantes d’âge en âge et de peuple à peuple; et, quand nous voulons agir par eux, sur la foule, ce qu’il faut 
savoir, c'est le sens qu’ils ont pour elle à un moment donné, et non celui qu’ils eurent jadis ou qu’ils peuvent 
avoir pour des individus de constitution mentale différente.’ (p. 66), waaraan in de Duitse vertaling is 
toegevoegd (p. 75): ‘Worte sind ebenso lebendig wie Ideen’.) 
101 Le Bon laat veel bronvermelding achterwege en Canetti is er relatief zuinig mee. Dat enkele gelijksoortige 
historische massavoorbeelden in beider werk voorkomen is op zich natuurlijk niet merkwaardig.   
102 Dat men kan zeggen dat de massa’s deze (zedelijke) deugden vaak in zo’n hoge graad bezitten, zoals de 
wijste filosofen die maar zelden bereikt hebben. ‘…on peut dire que les foules possèdent souvent ces vertus-là 
à un degré que les plus sages des philosophes ont rarement atteint.’ (p. 37). 
103 Wat ze in feite gemeen hebben met Marx. 
104 Hij bewijst dit aan de hand van reacties op het Emser Depesche van 1870 (zonder dit zo te noemen) dat een 
directe woede-uitbraak opriep en daarmee directe aanleiding tot een oorlog (de Frans-Duitse/Pruisische), terwijl 
later een zware nederlaag van een Engelse expeditie bij Khartoem voor een zeer zwakke beweging in Engeland 
zorgde. (p. 26, Duitse versie p. 21-22). 
105 ‘Dans plusieurs chapitres de cet ouvrage, nous aurons encore occasion de revenir sur l’influence de la race, 
et de montrer que cette influence est si grande qu’elle domine les caractères spéciaux à l’âme des foules de là 
ce, fait que les foules de divers pays présentent dans leurs croyances et leur conduite des différences très 
considérables, et ne peuvent être influencées de la même façon.’ (p. 52; in Duitse vertaling p. 56). 
106 Le Bon zal zijn Education uit 1861 op het oog hebben gehad. Spencer (1820-1903) muntte ‘survival of the 
fittest’, dat Darwin later overnam (als enige uit zijn werk) en was sociaal-darwinist, beter: sociaal-lamarckist 
(volgens J.-B. de Lamarck kunnen verworven eigenschappen erfelijk zijn, de zogeheten zachte evolutie). Vgl. 
ook ‘Lamarck en Spencer’, in C. Buskes, Evolutionair denken (Nieuwezijds, Amsterdam 2008 [2006]), pp. 16-
18.  
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drieduizend geschoolde op duizend ongeschoolde misdadigers kan rekenen en dat binnen 
vijftig jaar de misdaad van 227 naar 552 op de honderdduizend inwoners is gestegen, een 
toename van 133 procent. Diezelfde ambtenaar heeft in overeenstemming met zijn collega’s 
vastgesteld dat criminaliteit vooral bij jonge mensen toeneemt, bij wie de kostenloze 
scholing in de plaats van inkwartiering bij leermeesters is gekomen. Goed onderwijs zou 
uiteraard praktische en nuttige resultaten moeten kunnen opleveren, maar daar zit al enkele 
decennia de klad in. Hij heeft zelf in diverse geschriften107 aangetoond dat de meesten van 
hen die scholing ondergingen veranderden in vijanden van de samenleving – die veelal 
aanhangers van de ergste vormen van socialisme zijn.108 
 Kortom, het typisch Latijnse systeem berust op de psychologische basisvergissing dat 
intelligentie zich ontwikkelt door leerboeken van buiten te leren en examens af te leggen. 
Wie leert stopt zich vol boekenkennis zonder ooit zijn eigen oordeel of besluitkracht te testen 
of te trainen. Opzeggen en gehoorzamen, daar komt het kort gezegd op neer. Dat heeft dan 
weer twee kanten. Aan de ene kant worden zo mensen voorbereid op publieke ambten 
waarin men zonder een zweem van daadkracht toch succes kan hebben. Aan de andere kant 
verwekt dit soort onderwijs bij hen die het genoten hebben een heftige weerstand tegen de 
verhoudingen waarin hij geboren is, en de nadrukkelijke wens daar uit te komen. Tel die 
twee kanten bij elkaar en je hebt proletarische legers en ontevredenen, steeds bereid tot 
opstand, aan de voeten van een leider liggen. De bourgeois ‘met haar overdreven vertrouwen 
in de staatsvoorzieningen die ze evenwel onophoudelijk beschimpt omdat ze steeds haar 
eigen fouten aan de regering toeschrijft en onmachtig is om zonder de bemiddeling van de 
overheid iets te ondernemen’,109 die bourgeois staat niet vooraan in de massa’s, bij 
demonstraties. Ze kijkt vooral toe, en heeft haar oordelen. 
 Aangezien de staat maar een klein aantal kandidaten kan gebruiken die ze met haar 
handboeken gefabriceerd en onderscheiden heeft, laat ze anderen zonder werk. De eersten 
worden zo gevoed, de anderen tot vijanden gemaakt. Een leger aspiranten belegert tegen-
woordig de verschillende functies van hoog tot laag. Een koopman vindt moeilijk een plaats-
vervanger in de koloniën  maar er zijn duizenden kandidaten die moeite doen voor de 
eenvoudigste publieke functies. Zo telt het Seine-departement alleen al twintigduizend 
werkloze onderwijzers en onderwijzeressen die het veld en de werkplaats verachten en zich 
tot de staat wenden om te kunnen leven. Het aantal uitgekozenen is beperkt, dus het aantal 
ontevre-denen moet ontzaglijk groot zijn. Die zijn, aldus Le Bon, tot elke revolutie bereid, 
onverschillig onder welke leider en voor welke doelen. ‘Het verwerven van onnutte kennis is 
een zeker middel om een mens tot opstandeling te maken’,110 wat hij in een eerdere studie 
over China en India ook al had opgemerkt.111   

                                                 
107 Le Bon verwijst hiervoor naar zijn Psychologie du socialisme en Psychologie de l’éducation. 
108 ‘notre éducation actuelle transforme en ennemis de la société la plupart de ceux qui l’ont reçue, et recrute 
de nombreux disciples pour les pires formes du socialisme.’ (p. 58). 
109 ‘en haut, notre bourgeoisie frivole, à la fois sceptique et crédule, ayant une confiance superstitieuse dans 
l’État-providence, que cependant elle fronde sans cesse, s’en prenant toujours au gouvernement de ses propres 
fautes et incapable de rien entreprendre sans l’intervention de l’autorité.’ (p. 58). 
110 ‘L’acquisition de connaissances dont on ne peut trouver l’emploi est un moyen sûr de faire de l’homme un 
révolté.’ (p. 59). 
111 In Les civilisations de l’Inde (1887), dat drie jaar na La civilisation des Arabes verscheen. Een goed 
geschoolde bevolking zonder toekomstperspectieven, gecombineerd met een autoritair regime, blijkt nog steeds 
een garantie voor opstandigheid.  
In Egypte recent de shabab atileen (werkloze jongeren) en in Tunesië de hittistes (muurleuners), maar ook 
Spanje kent de mileuristas (jongeren die niet boven de duizend euro per maand komen), China de 
‘mierenstammen’, overbevolkte appartementen waar afgestudeerden noodgedwongen samendrommen, Groot-
Brittannie heeft de NEET: die Noch in Educatie, Emplooi of Training actief is, terwijl de Verenigde Staten de 
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 De onderwijssituatie in Frankrijk is dus heel anders dan in Engeland en de USA, 
waarvoor Le Bon zich beroept op Taine112 die de consequenties van beide soorten onderwijs 
duidelijk heeft toegelicht. Dat komt erop neer dat de praktische, beroepsmatige kant van het 
onderwijs in de Angelsaksische methode een veel grotere nadruk krijgt; leerlingen leren veel 
meer van het leven zelf. Men zou zo de Latijnse theoretische versus de Angelsaksische 
pragmatische scholing kunnen zetten. Dat levert de Le Bon-conclusie contra de eerste op dat 
bij de Latijnse volken het woord democratie vooral het uitwissen van de wil en daadkracht 
van de enkeling voor de Staat betekent.113 Dit mondt uit in de verklarende oneliner dat een 
Franse massa vooral gesteld is op gelijkheid en een Engelse massa op vrijheid. (Une foule 
française tient avant tout à l’égalité, et une foule anglaise à la liberté, p. 96). Een crux in Le 
Bons opvattingen is dat de ziel van het ras de massaziel volledig beheerst; de lagere eigen-
schappen van de massa zijn des te minder benadrukt, hoe sterker de rassenziel is. Waarop 
droogjes volgt dat de staat en heerschappij van de massa de (terugkeer tot) barbarij 
betekent.114 Vandaar dat met name de verschillen in landen hier zijn genoemd. Specifieke 
landen spelen in Canetti’s M&M niet zo’n prominente rol. Hij behandelt de diverse regio’s in 
de wereld nogal tijdloos. Behalve dan de massasymbolen van de diverse landen, die zijn wel 
nadrukkelijk aanwezig.115 Onderwijs (en de mogelijke band met massavorming) komt niet 
expliciet ter sprake in M&M, maar wordt impliciet beschouwd op eenzelfde manier als 
opvoeding, die Canetti ziet als het doorgeven van angels, als het afreageren van opgepotte 
eigen ervaringen.116  

                                                                                                                                                     
permatemps (permanent tijdelijke krachten) en de boomerang kids (na de universiteit terug naar ouderlijk huis 
omdat er geen werk te vinden is) herbergt. (Zie Rutger v.d. Hoeven in De Groene, 22 september 2011, p. 16).  
112 Die overigens steeds een ander etiket krijgt: filosoof, historicus, denker, en hij had de Revolutie als 
natuurvorser bestudeerd, waardoor de werkelijke ontwikkeling der gebeurtenissen voor hem vaak verborgen 
was gebleven: meer massapsychologisch inzicht zou hem verder gebracht hebben, aldus Le Bon. 
113 p. 67: ‘Chez les Latins le mot démocratie, signifie surtout effacement de la volonté et de l’initiative de 
l’individu devant celles de la communauté représentées par l’État’. (p. 76 Duitse versie: ‘Bei den lateinischen 
Völkern bedeutet das Wort Demokratie vor allem die Auslöschung des Willens und der Tatkraft des einzelnen 
vor dem Staat.’). 
114 ‘L’âme de la race domine donc entièrement l’âme de la foule. Elle est le substratum puissant qui limite ses 
oscillations. Considérons comme une loi essentielle que les caractères inférieurs des foules sont d’autant moins 
accentués que l’âme de la race est plus forte. L’état de foule et la domination des foules, c’est la barbarie ou le 
retour à la barbarie.’ (p. 96; Dts. p. 116). 
115 De alledaagse massasymbolen die hij noemt: vuur, zee, regen, rivier, woud, koren, wind, zand, stapels, 
steenhopen en de schat. Massasymbolen der naties: Engelsen -kapitein & zee; Hollanders -de dijk; Duitsers -het 
(marcherende) woud; Fransen -de Revolutie; Zwitsers -de bergen; Spanjaarden -de matador; Italianen -
Rome/Oudheid; Joden -diaspora; Duitsland van Versailles -dictaat.  
116 Met enige goede wil zijn uit Psychologie des foules de nodige teksten te destilleren die tenminste 
associaties oproepen met teksten of denkbeelden van Canetti. Lapidair weergegeven (met paginaverwijzing 
naar de Duitse uitgave, en zonder originele tekst erbij te geven) ontstaat daarbij dit beeld – wat overigens ook 
weer niet wil zeggen dat Canetti die ideeën dus van Le Bon heeft overgenomen; ze kunnen ook logisch 
voortvloeien uit het onderwerp. 
p.18: de massa is vaak misdadig maar vaak ook heldhaftig.  
20: de veelvoudige driften waaraan de massa’s gehoorzamen kunnen net naargelang de prikkel edel of wreed, 
heldhaftig of laf zijn, steeds echter zijn deze zo onvermijdelijk dat de zelfhandhavings/overlevingsdrift ervoor 
terugtreedt.    
21: voor de enkeling in de massa krimpt het begrip van het onmogelijke. 
22: waaruit zich de bliksemsnelle gerichtheid van de gevoelens in een bepaalde zin laat verklaren. De eerste 
duidelijk geuite beïnvloeding deelt zich door overdracht direct aan alle hersens mee en geeft tegelijk de 
gevoelsrichting aan.   
23: ingevolge de overdracht zijn de vervormingen (verdraaiingen) door de enkelingen voor een gemeenschap 
allemaal van gelijke aard en wezen. De eerste verdraaiing die een lid van het geheel voortbrengt, vormt de kern 
van de aanstekelijke invloed. 
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Le Bon was van huis uit medicus – als nogal wat andere massa-auteurs – maar hij 
had een duidelijk sociaal-psychologische kijk op de massa, waarin zijn oorspronkelijke 
beroep nauwelijks een rol speelde. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sighele die zijn 
juridische achtergrond voluit gebruikte en Trotter die zijn medisch-biologische opleiding en 
kennis als voedingsbron hanteerde. Meer dan in het werk van Sighele of Trotter en ook meer 
dan in Canetti’s werk is bij Le Bon bijna de fysieke aanwezigheid van de massa’s te voelen. 
Dat zal worden veroorzaakt door de sociale en politieke massa’s die hij bespreekt maar 

                                                                                                                                                     
27: de ingebeelde voorstelling, dat kan bedrog of een vergissing zijn, kan dan tot de kern van een soort 
kristallisatie worden die het gezonde verstand aantast en elke kritische geest verlamt.  
31: helaas roept de overvloed aan slechte gevoelens bij de massa’s de vererfde resten van de instincten van de 
oermens naar boven, die bij de alleenstaande/zelfstandige enkeling door de angst voor straf beteugeld worden.  
34: het oerbeeld van de massaheld zal altijd een cesarenkarakter laten zien. 
45: alles wat de fantasie van de massa’s opwekt verschijnt in de vorm van een pakkend helder beeld dat vrij is 
van elke uitleggende interpretatie en alleen door enkele wonderbaarlijke feiten wordt ondersteund (een soort 
massasymbolen dus). 
56: sinds de mens op de aarde is bestaat er een netwerk van overleveringen (Canetti’s mythen) en de vernieling 
daarvan na verbruik van zijn nuttige werkingen (denkelijk ook wel secularisering te noemen). 
68: de held van de massa is een god voor ze, zoals Napoleon het 15 jaar was. De heidense en christelijke goden 
oefenden nooit een volkomener heerschappij over de zielen uit. 
71: de verbeeldingskracht van de massa bleek met name door beelden te worden opgewekt (vgl. C.’s 
massasymbolen). 
77: altijd hebben illusies een rol gespeeld in de cultuur. Tempels, beeldhouwwerken en altaren zijn er voor 
opgericht. Vroeger waren het religieuze, nu zijn het filosofische illusies.  
83: zodra een bepaald aantal levende wezens verenigd is, of het nou een kudde dieren of een mensenmenigte is, 
maken zij zich onwillekeurig ondergeschikt aan een opperhoofd, dat wil zeggen een leider. (C.: dat hoeft lang 
niet altijd). 
85: de meeste mensen, en dan vooral de massa van het volk, hebben van niets buiten hun beroepsterrein een 
duidelijke en juiste voorstelling. Zij zijn niet in staat zichzelf te leiden en dus dient de leider als wegwijzer. (C.: 
kan, hoeft niet). 
90: n.a.v. overdracht van gevoelens zegt hij dat het bekend is hoe dikwijls waanzin bij psychiaters optreedt. 
Men bericht zelfs over geestesziekten, bijvoorbeeld pleinvrees, die door mensen op dieren worden 
overgedragen. 
93: het meeste prestige (nimbus) hebben de doden, dus wezens die we niet vrezen, als Alexander, Caesar, 
Mohammed, Boeddha. 
94: in een noot wordt gesproken over wat C. Verehrungsbedürfnis van massasymbolen zou noemen zoals een 
beroemde Engelsman die de anderen ‘verlegen’ maakt; ze hebben de Lord in hun bloed, zou men kunnen 
zeggen, zoals de Spanjaarden de dans, de Duitsers de muziek en de Fransen de Revolutie. 
96: over o.a. de overdonderende persoonlijkheid van Napoleon, waarna de boodschap dat zulke voorbeelden 
een helder begrip geven van de graad van platheid die prestige/nimbus kan oproepen. Die maken de ontzaglijke 
verachting van grote despoten voor de mensen in zijn omgeving begrijpelijk.  [vgl. evt. Garcia Marquez’ 
‘stiekeme’ bezoek aan Pinochet]. 
97: de nimbus van een keizer leefde verder…het blijft een machtige schaduw. Mishandel de mensen, slacht ze 
met miljoenen af, breng de ene vijandelijke inval na de andere teweeg, alles is je toegestaan als je genoeg 
nimbus/prestige bezit en het talent dit overeind te houden. Cesarisme dus. 
114-121: geeft een soort indeling van massa’s zoals Canetti dat in zijn eerste hoofdstuk doet, op zijn manier.  
118: grote vraagtekens bij [Sighele’s] misdadige massa, want de misdaden van de massa’s zijn in de regel de 
gevolgen van een sterke suggestie, en de enkelingen die eraan deelnamen zijn er achteraf van overtuigd aan een 
plicht te hebben gehoorzaamd, wat bij een gebruikelijke misdadiger meestal niet het geval is. 
121: de stapel mensen die afgeslacht zijn door opgehitste moordenaars; als het daarna enige tijd rustig is zijn ze 
ervan doordrongen goed te hebben gedaan voor het vaderland, en willen daarvoor dan nog beloond worden 
ook. Le Bon wijst dan voor overeenkomsten op de Commune van 1870. 
137-150: worden parlementsvergaderingen besproken, in het licht van de massa; ook C. had hier aandacht voor. 
In de parlementsvergaderingen zijn de basiskenmerken van de massa terug te vinden: -eenzijdigheid der ideeen; 
-prikkelbaarheid; -beïnvloedbaarheid; -uitbundigheid (zoniet overdrevenheid) der gevoelens; -overwegende 
invloed van de leider. Aldus Le Bon.  
144: men schrikt, als men bedenkt, hoeveel macht een man verwerft die zich door zijn nimbus omgeven weet, 
door de verbinding van sterke overtuiging met buitengewone beperktheid van geest. 
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vooral door een zekere urgentie die hij in zijn tekst aanbrengt: de cultuur staat onder druk – 
een facet dat bij die andere auteurs veel minder speelt (bij  Canetti zet de macht de cultuur 
onder druk). Persoon, klasse en tijd – inclusief die moeilijk grijpbare maar altijd aanwezige 
tijdgeest – bepaalden Le Bons nogal betrekkelijke objectiviteit. Inderdaad heeft het af en toe 
– op zuiver praktische, constaterende gronden – wel iets weg van een Machiavellistisch 
handboek: Hoe hanteer c.q. manipuleer ik de massa. Maar hij handelt vaak in strijd met 
‘wetenschappelijkheid’ want veel beweringen worden niet onderbouwd of hij veralgeme-
niseert bepaalde gebeurtenissen direct tot algemene tendensen. Het ‘steeds drukker worden’ 
speelt daarmee als vanzelf een grote rol; Le Bon betrekt dat op de cultuur en de (individuele) 
psyche. De bevolkingsgroei voedde deze zorg,117 inclusief de bijbehorende sociale en 
politieke ontwikkelingen: groei van industrie en infrastructuur, van sociaal bewustzijn, van 
politieke en sociale onrust. Massaliteit en massificatie kenden en kennen uiterst nare vormen 
en consequenties – die veel van de eigen, gewaardeerde levensstijl kunnen aantasten. 
Anderzijds is bij de klasse die de massa beschrijft vaak een gebrek aan verwandlung, aan 
begrip voor de vooruitgang der dingen, aan emancipatie-inzichten te constateren. Relicten uit 
de verdwijnende ‘rustige’ standenmaatschappij moesten in het reine zien te komen met de 
zich bepaald niet geruisloos of onopvallend vestigende klassensamenleving – waarvan 
groeiende sociale en fysieke mobiliteit een kenmerk vormde. En als de eigen wereld wankelt 
zoekt men houvast in het verleden, dat dan bij voorkeur geïdealiseerd wordt. Bovendien 
voeden de teksten van Le Bon een zelfonderscheidend vermogen van de lezer: kijk, zo zijn 
zij – zo ben ik niet. En zij, de massa, lezen deze boeken niet. Wanneer de lezer instemt met 
de auteur, verheft hij zich als vanzelf boven het grauw dat in geuren en kleuren beschreven 
wordt. De wet van de sociale communicerende vaten slaat toe. Een verklaring voor de 
blijvende populariteit van Le Bons even controversiële als leesbare werk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
117 Bevolking Europa, in miljoenen; (aantallen vlgs. Tab. 2 van VN-rapport The World at six billion) met 
daarachter groei in % ten opzichte van de voorgaande halve eeuw: 1750: 163; 1800: 203 (25%); 1850: 276 
(36%); 1900: 408 (48%); 1950: 547 (34%); 2005: 731 (34%). (Zie: 
http://www.un.org/esa/population/publications/sixbillion/sixbilpart1.pdf). 
(Uit: http://www.geoclopedie.nl/Rest/demografie/Demografie-Transitie.htm:)   
De tegenwoordige bevolkingsomvang is vooral toe te schrijven aan twee perioden. De eerste grote 
bevolkingsgroei vond plaats in Europa van 1800 tot 2000, de tweede vindt vanaf de Tweede Wereldoorlog 
plaats in de ontwikkelingslanden. De demografische transitie is de overgang die een bevolking doormaakt van 
een situatie met hoge naar een situatie met lage geboorte- en sterftecijfers. Het proces is in vijf fasen onder te 
verdelen die worden gerelateerd aan sociaal-economische veranderingen, nauw samenhangend met de 
ontwikkeling van een staat van een traditionele agrarische naar een moderne stedelijke samenleving.  

-    Fase 1: De agrarisch ambachtelijke fase –hoge geboorte- en sterftecijfers. Nu nog in sommige 
ontwikkelingslanden.  

-    Fase 2: De proletarische fase –snelle daling van sterfecijfers, de geboortecijfers blijven echter wel hoog.  
-    Fase 3: De moderne fase –snelle daling van het geboortecijfer.  
-    Fase 4: De post-transitie fase –lage geboorte- en sterftecijfers.  
-    Fase 5: De post-moderne fase –kleine toename van het sterftecijfer, vooral veroorzaakt door de vergrijzing. 
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Wilfred Trotter (1872-1939)  Instincts of the herd in peace and war (1916/19) 
    

-‘Bij het sociale dier dat door kudde-instinct wordt beheerst is het niet de 
feitelijke daad die instinctief wordt uitgevoerd, maar het bevel het te doen 
wordt instinctief gehoorzaamd’.  
(Trotter, Instincts of the herd in peace and war) 118 
-‘Moraliteit is kudde-instinct in de enkeling’.  
(Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft)  

 

Zo heel veel was er op voorhand niet te vinden over Trotter; zelfs zijn 
voornaam luidt niet overal hetzelfde: ‘William’ wordt hij ook wel eens 
genoemd.119 Reiwald was het destijds niet gelukt gegevens over de 
persoonlijkheid van de auteur te vinden. Hij vond hem echter wel net 
zo belangrijk als Canetti later: ‘Trotters teksten hebben blijkbaar 
vanwege hun onpathetische, terughoudende vorm niet veel aandacht 
gekregen. Voor mij lijken ze voor elke studie van massapsychosen 
van groot belang’.120   

Intussen is betrekkelijk recent via internet alsnog een en ander over Trotter te vinden,121 en 
in 2007 publiceerde Jaap van Ginneken een vervolgstudie op zijn proefschrift Crowds, 
psychology and politics 1871-1899 onder de titel Mass movements in Darwinist, Freudian 
and Marxist perspective.122 Daarin wordt de nodige aandacht aan Trotter besteed, grondig 
uitgezocht door de auteur.123 De biografische gegevens hieruit, met name uit hoofdstuk 4: 
‘The herd instinct and gregariousness’, volgen onderstaand. 
 Wilfred (Batten Lewis) Trotter werd geboren in Gloucestershire, waar zijn vader een 
kleine zaak dreef. Op tweejarige leeftijd kreeg hij een zware longontsteking die een restant 
van longfibrose (bindweefselwoekering) achterliet, waaruit lange perioden van chronisch 
gesukkel voortkwamen. Gevolg: verlies van gezelschap van leeftijdgenoten, maar ook veel 

                                                 
118 ‘With the social animal controlled by herd instinct it is not the actual deed which is instinctively done, but 
the order to do it which is instinctively obeyed.’ (p. 48). ‘Moralität ist Herden-Instinkt im Einzelnen’, in: Die 
fröhliche Wissenschaft (1882), Nietzsche, Werke II, p. 122. 
119 Door Reiwald bijvoorbeeld. William Trotter echter werd in 1871 geboren en schreef over Pascal en over 
oorlogsrecht. De UB Amsterdam bezit een brief uit oktober 1908 (4 pp.) van Wilfred Trotter aan Frederik van 
Eeden (1860-1932).  
120 ‘Trotters bemerkungen haben offenbar wegen ihrer unpathetischen, zurückhaltenden Form keine grosse 
Beachtung gefunden. Mir scheinen sie bei jedem Studium der Massenpsychosen der dringendsten 
Berücksichtigung wert’. (p. 69). 
121 http://en.wikipedia.org/wiki/Wilfred_Trotter; http://www.braziers.org.uk/trotter.htm (maart 2008 
geraadpleegd, intussen verdwenen) meldde over zijn medische prestaties nog: ‘He became the greatest surgeon 
of his day in Britain. He specialised in cancers of the neck and head and was a pioneer in neurochirurgy. He 
saved the life of George V. The Collected Papers of Wilfred Trotter, published in 1941, consists of his medical 
addresses.’ [194 pp.], met (vlgs. www.antiqbook.com/boox/cap/6484.shtml) artikelen over: ‘Een mijlpaal in de 
moderne neurologie’, ‘De isolering van het zenuwstelsel’, ‘De functies van de menselijke schedel’, ‘Kunst en 
wetenschap in de geneeskunde’, ‘Waarneming en experiment en hun gebruik in de medische wetenschappen’, 
‘Paniek en haar gevolgen’, et cetera. Dus toch nog wel wat met betrekking tot de massa. Uit de Encyclopedia 
Britannica is nog op te maken dat Trotter van 1928 tot 1932 ‘honorary surgeon to king George V’ was en vanaf 
1935 hoogleraar chirurgie. 
In 1986 publiceerde Douglas Holdstock: ‘Wilfred Trotter and the biosociology of peace and war’, in Medicine, 
Conflict and Survival, vol. 2, nr. 1, pp. 43-50 [voortzetting van Medicine and War].  
122 Met als ondertitel Trotter, Freud and Reich on war, revolution and reaction, 1900-1933. Het Spinhuis, 
Apeldoorn/ Antwerpen 2007, 8+167 pp.  
123 Al in 1987 schreef hij de paper ‘Trotter, the herd instinct and the transformation of British liberalism’ voor 
de 6th Annual Scientific Meeting of the European Cheiron Society for the History of the Behavioral and Social 
Sciences, University of Sussex, UK (25 pp).  



 132

vrijheid om te lezen en te denken.124 Op vijftienjarige leeftijd ging hij naar de University 
College School in Londen – en bleef daar in de buurt voor de rest van zijn leven wonen – en 
op zijn negentiende naar het University College. In die jaren nam hij deel aan het werk van 
de Cambridge Ethical Society, samen met de psychologen Sidgwick, Ward en Stout. In 1897 
werd Trotter – overigens net als McDougall – arts in Londen en begon hij met lesgeven aan 
het University College Hospital (UCH). Drie jaar later was hij chirurg en nog een jaar later 
hoofd chirurgie aldaar. Nog weer drie jaar later, in 1904, werd hij anatomie-uitlegger 
(anatomy demonstrator), wat de ietwat merkwaardige suggestie van de auteur oplevert ‘the 
routine nature of which he may have compensated by developing his speculative ideas on the 
herd instinct’. (p. 65). In 1905 vestigde hij zich als geneesheer en in 1906 werd Trotter ten 
slotte benoemd in de vaste staf van het UCH.    
  Trotter koesterde in deze jaren nogal radicale overtuigingen. Hij sympathiseerde met 
de ‘ethical societies’ en bezocht enkele bijeenkomsten van de Fabian Society, maar werd 
daarvan afkerig door de houding van H.G. Wells. Een vriend omschreef hem in deze tijd zo: 
‘de meest extreme en zelfs bloeddorstige revolutionair in gedachten en fantasie die men zich 
voor kan stellen, hoewel er nooit een schijn van kans was om dit aan de buitenkant te laten 
merken’. Trotter had een sterk ‘saviour complex’ en voelde dat hij was voorbestemd om de 
mensheid te verlossen van tenminste enkele van haar dwaas- en stompzinnigheden.125 Die 
vriend was Ernst Jones, Trotters zwager en de eerste Freud-biograaf. Zij bespraken veel 
samen en koesterden het plan om een studie te schrijven over de ziekten der beschaving en 
de meest veelbelovende remedies – die op heldere biologische en psychologische principes 
gebaseerd zouden moeten zijn. Het bleef bij een plan. Volgens diezelfde Jones begon Trotter 
in 1904 zijn ‘kudde-instinct’ uit te werken, in hetzelfde jaar dat de British Sociological 
Society werd opgericht. Al een jaar later presenteerde Trotter zijn ideeën op een van de 
eerste vergaderingen. Die visie ging goed samen met gelijksoortige ideeën van andere deel-
nemers uit aanpalende onderzoeksterreinen. Toen de Sociological Review in 1908 werd 
opgericht, verschenen Trotters bijdragen in de eerste nummers; later werden die bijeen-
gebracht in zijn kuddeboek. Reba Soffer, die de revolutie in de sociale wetenschappen in de 
periode 1870-1914 behandelt, schrijft dat Trotters weduwe wist te melden dat hij ‘zijn essays 
over de kudde diep in de nacht schreef na uitputtende dagen in de chirurgie – uit sociaal 
verantwoordelijkheidsgevoel’. Het zou me niet verbazen als zijn geprikkeldheid in denken – 
zo mogen we het voorgaande toch wel omschrijven – mede werd veroorzaakt door restanten 
van de longfibrose; benauwdheid levert een geïrriteerde geest op. Des te opmerkelijker wat 
Trotter naast zijn dagelijks werk aan maatschappelijke bijdragen wist te leveren; zijn 
plichtsgevoel moet groots en meeslepend zijn geweest. Het doet ook denken aan de altijd 
zieke Darwin die desondanks een grote ‘productie’ kende, of, wat minder bekend, Canetti’s 
broer Georges met zijn eeuwige longproblemen en desondanks imposante publicatielijst – 
plus dagelijks artsenwerk. 
 

‘Vernunft regiert die Welt’ en dus ook de wereldgeschiedenis, althans volgens Hegel in zijn 
Philosophie der Weltgeschichte. Dat is volstrekt het tegenovergestelde van Trotters idee. Een 
‘trotter’ is een draver – bedenkelijk woordgrapje126 – maar voor Hegel zou hij ongetwijfeld 
een dóórdraver zijn, gezien zijn conclusie tegen het einde van het boek over de instabiliteit 

                                                 
124 v.Ginneken haalt die gegevens uit het levensbericht van T.R. Elliot in de Royal Society berichten 1939-41. 
125 ‘the most extreme and even bloodthirsty revolutionary in thought and phantasy that one could imagine, 
though there never was any likelihood of this being expressed outwardly’. Geciteerd uit E. Jones’ Free 
associations – Memories of a psycho-analist (1959), p. 101. Trotter heeft zo bezien wel wat van de uitersten in 
persoon en opvattingen als Nietzsche. Hetzelfde citaat is dan ook te vinden bij R. Robertson, ‘Canetti and 
Nietzsche’, in: D. Lorenz, A Companion tot the Works of EC., p. 209. 
126 ‘Die Namenwitzen sind die schlechtesten’ zou Heine gezegd hebben. 
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van de beschaving, lijkend op Le Bons cyclische ondergangsideeën: ‘Als we ons beeld 
beperken tot de historische tijdschaal en alleen de menselijke geschiedenis bekijken, lijken 
we bijna gedwongen de vreselijke hypothese te accepteren dat in de hele structuur en het 
hele wezen van alle menselijke opbouwende sociale prestaties een element van dood is 
belichaamd, dat er geen vooruitgangsimpuls is maar het meeste uitgeput raakt, dat het 
intellect niet voor permanente verdediging tegen een krachtig barbarisme kan zorgen, dat 
sociale complexiteit noodzakelijk zwakker is dan sociale eenvoud, en dat zuiverheid van 
morele kwaliteit op lange termijn moet zwichten voor het primitieve en minderwaardige’.127 
Hegels even optimistische als pedante ‘die Weltgeschichte ist der Fortschritt des Geistes im 
Bewußtsein der Freiheit’ detoneert hier nogal mee; het Engelse en het Duitse denken lijken 
even van plaats te hebben gewisseld. 
 

‘Er zijn weinig goede portretten van Trotter, meestal 
postuum,  stoffig en  levenloos. Dit hier  is een beetje 
anders dan de andere, want het  is een klein zilveren 
reliëf  van  de  heer  Paget.  Ik  kijk  met  een 
ongemakkelijk gevoel van oneerbiedigheid naar deze 
foto omdat  ik me een gelegenheid herinner  toen op 
een  vergadering  van de  raad  van de Vereniging  van 
Chirurgen,  Trotter  een  voorgestelde  demonstratie 
afdeed  door  eenvoudig  te  zeggen  “plaatjes  zijn 
plaatsvervangers  voor  ideeën”. Deze medaille  is  het 
beste portret van Trotter dat ik ken, en is geslagen op 
verzoek van het Trotter Herdenkings Fonds. Het is de 
eerste  chirurgische  prijs  die  een  jonge  student  kan 
winnen  in  ons  ziekenhuis,  ze  wordt  gegeven  voor 
klinische  chirurgie. Wij  zijn  er  zeker  van  dat  dit  de 
herdenking  is  die  hij  zelf  zou  hebben  gekozen;  we 
hopen    dat  het  geen  substituut  voor  ideeën  is, we 
proberen ze ermee te belonen.’ 

Julian Taylor in ‘Wilfred Trotter’ (1948)
128

      2007‐uitgave ↑ 
                   
 

 

‘Umntu ngumntu mgabantu’  
‘Een mens is een mens door andere mensen’ 
(André Brink in De Groene van 15 aug. 2008) 

                                                 
127 ‘If we limit our view to the historical scale of time and the exclusively human outlook, we seem almost 
forced to accept the dreadful hypothesis that in the very structure and substance of all human constructive 
social efforts there is embodied a principle of death, that there is no progressive impulse but must become 
fatigued, that the intellect can provide no permanent defence against a vigorous barbarism, that social 
complexity is necessarily weaker than social simplicity, and that fineness of moral fibre must in the long run 
succumb to the primitive and coarse’. W. Trotter, The instinct of the herd in peace and war, (T. Fisher Unwin 
Ltd, London 1924, 264 pp.) p. 242. Misschien dat Le Bon het bevestigd zou hebben, had hij het gelezen. 
128 Presidential Address given at the meeting of the Surgical Section of The Royal Society of Medicine on 3rd 
November, 1948 (pp. 144-159) by Julian Taylor, C.B.E., M.S., F.R.C.S., Surgeon to University College 
Hospital, via:   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2238308/pdf/annrcse00021-0022.pdf/?tool=pmcentrez   
‘There are few good portraits of Trotter, they are mostly posthumous, clayey, and without life. This that I show 
you is a little different from the others for it is a small silver relief by Mr. Paget. It is with an uncomfortable 
sense of impiety that I look at this photograph because I remember an occasion when at a meeting of the 
council of the Association of Surgeons, Trotter disposed of a suggested demonstration by saying simply “Slides 
are substitutes for ideas.” This medal is the best portrait of Trotter that I know, and was struck at the wish of the 
Trotter Memorial Fund. It is the first surgical award that a new student may gain in our hospital, it is given for 
clinical surgery. We are sure that this is the commemoration that he would have chosen for himself, we hope it 
is not a substitute for ideas, we try to make it a reward for them.’ (p. 159). 
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Trotters herd-studie129 bestaat uit drie hoofdstukken en een naschrift: ‘Herd instinct and its 
bearing on the psychology of civilized man’ [1908], ‘Sociological applications of the 
psychology of herd instinct’ [1909], ‘Speculations upon the human mind in 1915’, en 
‘Postscript of 1919’. Het is duidelijk niet dankzij oorlogservaringen – zelfs niet de Frans-
Duitse want die was twee jaar voor zijn geboorte – dat Trotter aan zijn studie begon, zoals 
nogal eens het geval is bij (vroege) massa-auteurs. Maar de Great War ‘bewees’ achteraf wel 
zijn theorieën en opvattingen, die hij dan ook in het Postscript verder uitwerkte.   

Gregarious(ness)130 is zijn centrale, allesbindende thema dat voortvloeit uit het 
kudde-instinct – wat trouwens ook andersom geformuleerd kan worden. Hij analyseert dat 
vooral op basis van biologische en prehistorische, vroeg-antropologische uitgangspunten, 
met sociale en psychologische conclusies doorgetrokken naar de twintigste-eeuwse cultuur. 
Dus hij redeneert ongenoemd met een scheut Nietzsche terwijl zijn schrijftrant in soberheid, 
redeneertrant, logica en onvermijdelijke conclusies nog wel eens doet denken aan Darwin – 
én het werk vertoont een opvallende overeenkomst met Canetti’s latere aanpak van de 
massa, al heeft hij nooit iets over Trotter gezegd of geschreven. Ook is er reden om aan te 
nemen dat Trotters ideeën een aanzienlijke maar niet (h)erkende invloed hebben gehad op 
Freud en op de psychoanalyse.131 Afgezien van het verhalend werk van de Schot Mackay 
was Trotter de eerste Engelsman die de massa trachtte te analyseren – historisch gezien 
betrekkelijk laat dus. Gespeeld bescheiden of zichzelf indekkend tegen kritiek zegt Trotter 
aan het slot van zijn voorwoord bij de tweede editie van 1919: ‘Dit boek houdt zich 
uitsluitend bezig met het onderzoek naar de oorsprong van de dingen, is zogeheten 
speculatief in methoden en conclusies, en is geheel zonder aanspraak advies te geven over 
beleid in bepaalde zaken’.132 Maar hij zal toch beslist meer bedoeld en gewild hebben dan 
intellectuele spielerei of vrijblijvende maatschappijanalyse, want dan had hij net zo goed in 
z’n bed kunnen kruipen na zware operatiedagen, in plaats van dit boek ’s nachts te schrijven. 
Bescheidenheid om zijn vingers niet te branden – zou het daarop neerkomen? Al met al blijft 
het een merkwaardig idee dat iemand dagelijks met lichamen en lichaamsdelen in de weer is 
en onderwijl aan de massa denkt. 
 De mens is een sociaal dier, ‘since man as a solitary animal is unknown to us’ (p. 12) 
is zijn sociale uitgangspunt. Zoals Kafka tien jaar later aan Max Brod schreef over de morele 
kant: ‘Wat de organische geslotenheid van het individu in moreel opzicht betreft, de 
oorzaken daarvan zijn naar mijn ervaring nog erger; die geslotenheid voedt zich in moreel 
opzicht voor het grootste deel louter met geestelijke beperkingen – klaarblijkelijk zijn alle 
mensen toch sociaal’.133 In Trotters boek zijn – in tegenstelling tot bijvoorbeeld Sighele’s 
studie – behalve in het eerste hoofdstuk nauwelijks of geen noten, literatuurverwijzingen, 
citaten of namen van gelijk- of andersdenkende auteurs te vinden. Een behoorlijk autonome, 

                                                 
129 Gebruikgemaakt van de 9th Impression van April 1924; First publ. Febr. 1916, 2nd & 3th Impr. 1917, 
Second edition 1919, met vervolgens jaarlijkse herdruk, tot 1924. 
130 Lastig in één woord te vertalen: gregarious(ness/ly) = in kudde(n)/kolonie(s) levend; in trossen/bossen 
groeiend; kudde; van gezelschap/groepsleven houdend, sociabel; gregarious animal – kuddedier; gregarious 
behaviour – groepsgedrag. 
131 ‘There is reason to think that Trotter’s ideas had notable but unrecognized influence on at least one great 
school of thought. That is to say on Freud and psychoanalysis’. Van Ginneken, Mass movements, p. 68 (mijn 
curs.). Trotter, Freud en diens biograaf Jones kenden elkaar via mondelinge en schriftelijke uitwisseling van 
ideeën en natuurlijk via hun publicaties. 
132 ‘This book is concerned wholly with the examination of principles, is professedly speculative in methods 
and conclusions, and is quite without pretensions to advise upon the conduct of affairs’. Instincts, p. 8. 
133 Geestelijke beperkingen die de moraal voeden; Trotter had het geschreven kunnen hebben. Franz 
Kafka/Max Brod, Een vriendschap in brieven (vert.: Willem van Toorn) Arbeiderspers, Amsterdam 1993, p. 
268 (23 december 1918). 
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of, zo men wil, eigengereide studie dus.134 Trotter was medicus, anatoom, (neuro)chirurg en 
later kankerexpert (hoofd en nek). Dat hij primair de biologische invalshoek hanteerde voor 
zijn massa-analyses, ligt dan in de lijn der verwachtingen. Het is bij dit ene boek over de 
massa gebleven. Vermoedelijk is dat aan zijn drukke medische bezigheden toe te schrijven 
en aan het feit dat hij uitgepraat was: hij had kennelijk gezegd wat hij zeggen wilde over de 
massa. Publicistisch was hij verder niet zo actief: zijn Collected Papers uit 1941 betreffen 
het medisch terrein en beslaan nog geen tweehonderd bladzijden. In wezen gaat Trotter in 
zijn Instincts, net als Canetti in M&M, vaak terug tot het voorwetenschappelijke denken met 
zijn zoeken naar biologische wortels – die voor hem, en voor Canetti, tegelijk iets vanzelf-
sprekends hebben.135 Zo’n denkwijze loopt het risico ‘moderne’ kennis uit te schakelen of te 
veronachtzamen en speculatief denken in te voeren. Per definitie betreft het inzichten over de 
duistere pre- en protohistorie van de mens(heid), een tijdspanne waar ook Nietzsche graag 

                                                 
134 Namen waarnaar kort wordt verwezen: Bethe, Beer, Uexküll, Nuel (als auteurs die zich verzetten tegen 
antropomorfisme in de psychologie); Karl Pearson die wees op het minder opvallende biologische belang van 
gregariousness: hij [Pearson] constateerde het ontbreken hiervan bij Haeckel, Spencer en Huxley; socioloog 
Lester Ward (‘Pure sociology’) wordt doorgenomen, verder werk van Boris Sidis over ‘The Psychology of 
Suggestion’, en natuurlijk wordt Le Bon even genoemd ‘in which are formulated many generalizations’.  
135 Zijn mogelijke invloed op Canetti’s denken is op ten minste vijftig plaatsen in Instincts aan te wijzen; een 
overeenkomst in denken dus, wat niet hoeft te betekenen dat Canetti zijn ideeën dus van Trotter had. Enkele 
voorbeelden ter adstructie, uit de eerste honderd pagina’s van het boek:  
p. 18: over de parallelle biologische ontwikkeling van eencellig naar meercellig, en van solitair naar sociaal.  
p. 21: er is al eerder opgemerkt dat een ongedifferentieerde horde eerder dan de familie moet worden 
beschouwd als de primitieve basis van de menselijke samenleving. 
p. 29: homogeniteit als kardinale kwaliteit van de kudde, wat het jagende groepsdier (wolven) extra kracht 
geeft tegenover de buit en veel meer bescherming biedt tegen alarmsituaties dan een individueel dier van de 
groep heeft.  
p. 30: de impuls om in de kudde te zijn en er altijd in te blijven heeft het sterkste instinctieve gewicht. 
p. 33: de mens is daarom niet maar af en toe suggestibel, niet voornamelijk bij paniek en in massa’s, maar 
altijd, overal, en onder alle omstandigheden. 
p. 34: het zou onbelangrijk zijn of ervaring deze opvattingen al dan niet zouden bevestigen, want die zouden 
onvergelijkbaar minder gewicht hebben dan de stem van de kudde. 
p. 40: dus geweten en schuld- en plichtsgevoelens zijn typisch eigenschappen die het kuddedier bezit. 
p. 48: bij het sociale dier dat wordt beheerst door kudde-instinct is het niet de feitelijke daad die instinctief 
wordt gedaan, maar het bevel om het te doen wordt instinctief gehoorzaamd.  
p. 49: het jong/kind ontvangt van de kudde de doctrines. 
p. 55: het is dit bezit van de macht om de nationale opinie te sturen door een klasse die in wezen betrekkelijk 
ongevoelig is voor nieuwe combinaties van ervaringen – dit gaat vroeg of laat voor rampen zorgen. Het conflict 
tussen kudde suggestie en ervaring. [Centrale thema tot dan; vijf jaar voor WO I opgeschreven].  
p. 56: het ‘standaardtype’, mentaal stabiel, herinnert aan het feit dat hoe ‘normaal’ het type ook mag zijn, het is 
er een dat ruim tekortschiet ten opzichte van de mogelijkheden van de menselijke geest. Afgelopen twee 
decennia gaven als opvallendste gegeven de geboorte van de wetenschap van de abnormale psychologie.   
p. 65: vergelijk de flexibiliteit van eencellige organismen die ons aanvallen sinds onheuglijke tijden en onze 
star gefixeerde reacties daarop.  
p. 77: benadrukking dat biologische benadering uitgangspunt van dit essay is; Freud als geniaal gewaardeerd 
maar er zit een zekere ongevoeligheid in zijn greep op de feiten en zelfs een spoor van benepenheid in zijn 
visie.  
p. 91: onderzoek naar verzet dat de zich ontwikkelende geest ontmoet is een zaak van het grootste belang. Nu 
zijn die onderzoeken nog producten van angsten, vooroordelen en onderdrukte instinctieve impulsen, 
geconsolideerd door ontkenning, indolentie en groepsgewoonten. 
p. 97: om indirectheid van reacties voor verzwakking van de impuls aan te zien is een fundamentele fout 
waaraan alle onderzoek naar de psychologie van het instinct lijdt.  
p. 99: een voorbeeld van een instinctieve reactie die onvoordelig is voor de overleving van het individu en 
alleen zijn overleving als lid van een kudde begunstigt; kuddedieren hebben andere karaktertrekken dan 
solitaire dieren [centraal thema, omdat de mens alle kenmerken daarvan heeft en niet solitair kan bestaan].   
p. 100: het is moeilijk de historische gegevens naast de biologische principes te zetten vanwege het verschil in 
tijdschalen waarop deze twee kennisdisciplines functioneren (dit lijkt ook in M&M wel eens een probleem). 
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naar teruggrijpt.136 Daar staat tegenover dat een discipline als sociobiologie in Trotters tijd 
hoogstens in primitieve vorm bestond en tegenwoordig hoogtij viert; zijn onderzoek heeft 
dus ook iets voorlijks.137  

In hoofdstuk I is hier een wat cryptische mijmering aangehaald uit Het Martyrium: 
‘Van die veel diepere en meest wezenlijke stuwkracht van de geschiedenis, de drang van de 
mensen om in een hoger soort dier, in de massa, op te gaan en zich daarin zo volledig te 
verliezen dat het is alsof er nooit één afzonderlijk mens bestaan heeft,– daarvan vermoedden 
ze niets. Want ze waren ontwikkelde lieden en ontwikkeling is de verdedigingsgordel van 
het individu tegen de massa in hemzelf’. Dit wordt ineens helderder als blijkt dat de eerste 
zin het omgekeerde verwoordt van Trotters uitgangspunten. Of beter gezegd: hij gaat er 
vanuit dat alle sociale gedrag en denken juist uit de massa, de kudde, voortkomt – en dan is 
het streven naar een opgaan in de massa plausibel, als een oerdrift naar oervormen. En dat 
van die verdedigingsgordel van ontwikkelde lieden zal Trotter zeker niet ontkend hebben, 
was het hem gevraagd, want het komt erg dicht bij zijn overtuigingen. Wat waren die 
inzichten dan eigenlijk? 

 
    ‘Geen herder en een kudde! Ieder wil hetzelfde, iedereen is gelijk:  

wie anders voelt, gaat vrijwillig het gekkenhuis in’. 
(Nietzsche, Voorrede Zarathustra) 

 

Als er al sprake is van instincten bij de mens,138 worden er gebruikelijk drie genoemd: 
zelfbehoud, eten (voeding) en seks (voortplanting). Gezien het mensengedrag moet er nog 
een vierde, essentieel instinct zijn volgens Trotter: gregarious(ness), groepsgedrag.139 In Het 
Martyrium mijmert Georges Kien overigens over hetzelfde, maar dan spiegelbeeldig: ‘De 
zogenaamde strijd om het bestaan voeren wij, niet minder dan uit honger en om liefde, om 
de vernietiging van de massa in ons’. (EC-W, I, 449) Vervolgens begint Trotter met wat hij de 
X-factor noemt, helemaal aan de basis: ‘the passage from the unicellular to the multicellular, 
and from the solitary to the social.’ In M&M is dit met name in de ‘onzichtbare massa’s’ 
terug te vinden. Een gangbaar idee was ook, aldus Trotter, om het sociale instinct als een 
betrekkelijk late ontwikkeling te zien: familie was dan de primitieve eenheid, daaruit 
ontwikkelde zich de stam en door verspreiding van familiegevoelens over de stam ontstond 
het sociale instinct. Op die theorie kwam kritiek, eerst van sociologen en antropologen, later 
van psychologen. Nu, begin twintigste eeuw dus, neemt men aan dat eerder een ongediffe-
rentieerde horde dan de familie moet worden beschouwd als de primitieve basis van de 
menselijke samenleving.140 En dat, die horde, is weer de meute die we in M&M tegenkomen 
– in wezen de oudste massavorm. Of daarin familiebanden een rol speelden, daarover maakt 
Canetti zich niet zo druk. Familie respectievelijk opvoeden wordt bij hem in een heel andere 
context verwerkt, die eerder met macht dan met massa van doen heeft. 

Gregarious(ness), offensief of defensief, is af te leiden van diergedrag waarbij, als 
voorbeelden, de hond voor het eerste en het schaap voor het tweede staat. Er zijn volgens 
Trotter al afgeleide studies over gregariousness bij de mens, vooral in de massa, maar daarin 
wordt dit beschouwd als iets dat tijdelijk is toegevoegd aan de mogelijkheden van het 

                                                 
136 Zie hiervoor ook het hoofdstuk over verwandlung en het hoofdstuk ‘Gods hartslag in ons: de angst’.  
137 Zij het dat het niet uniek was, want bijvoorbeeld Engels en ook Freud verdiepten zich, evenzo speculatief, in 
de oeroude bronnen van de mens. 
138 ‘it was once more discovered that man escaped and must always escape any complete generalization by 
science.’ (p. 17). 
139 ‘we may look to it for the definition of the unknown “X” which might account for the complexity of human 
behaviour.’ (p. 18). 
140 ‘an undifferentiated horde rather than the family must be regarded as the primitive basis of human society.’ 
(p. 21). 
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geïsoleerde individu. (p. 28). Daarmee is het vooral bekeken als het vormende geheel van de 
gregarious overerving van de mens, terwijl de overweging van de mogelijkheid dat die 
erfenis even belangrijke consequenties voor het individu zou kunnen hebben, betrekkelijk 
verwaarloosd is. (p. 29) En daar draait het boek, Trotters thesen, in feite om: (de macht van) 
de massa in het individu. Ook Canetti’s probleem. Daarop doorredenerend kan dit enigma in 
een hoog abstractie- en speculatieniveau ontaarden, maar Trotter – en ook Canetti en 
Nietzsche trouwens – gaat er nogal praktisch mee om. Homogeniteit ziet Trotter als de 
essentiële kwaliteit van de kudde; gezamenlijk jagen als offensief en gezamenlijke alertheid 
als defensief kuddegedrag. Leiderschap hoeft daarbij niet zo van belang te zijn en het dier 
dat teveel van normaal gedrag afwijkt zal zeker niet als leider gevolgd worden. Wie zich 
tegen de stem van de kudde verzet, zal door natuurlijke selectie verdwijnen: de wolf in z’n 
eentje zal verhongeren en het schaap in z’n eentje zal opgegeten worden. Dan volgt samen-
gevat wat een halve eeuw later een duidelijke Canetti-these zal worden: Wederom zal het 
individu niet alleen reageren op de impulsen vanuit de kudde maar hij zal de kudde 
behandelen als zijn normale omgeving. De impuls om in de kudde te zijn en er altijd in te 
blijven zal het zwaarste instinctieve gewicht hebben. Tegen alles wat ertoe neigt hem van 
zijn soortgenoten weg te houden, zal hij zich, zodra dit als zodanig merkbaar wordt, sterk 
verzetten.141 Dus behalve dat het individu in de massa wil blijven, wil de massa zelf vooral 
ook massa blijven – het lijkt een centrifugale aantrekkingskracht van adhesie en cohesie.  

 Gelijkheid en dichtheid worden zo als twee belangrijke essenties genoemd; dat is al 
de helft van de vier kenmerken die Canetti de massa toeschrijft (groei en richting zijn de 
twee andere). Via enkele gevoeligheden – als warmte en koude en de reacties daarop en 
associaties daarmee, respectievelijk in de kudde en alleenstaand – wandelt Trotter als 
vanzelfsprekend van de dieren- naar de mensenwereld en doet twee constateringen die bij 
Canetti instemming en verdere uitwerking hebben opgeleverd. Want naar aanleiding van het 
verlangen naar identificatie met de kudde in kwesties van meningen en oordelen merkt 
Trotter op dat we hierin de biologische verklaring vinden van de onuitroeibare impuls die het 
mensdom altijd heeft gehanteerd met betrekking tot scheiding in klassen. Ieder van ons is in 
zijn opvattingen en gedrag, in kwesties van kleding, amusement, geloof en politiek 
genoodzaakt de steun van een klasse te krijgen, van een kudde binnen de kudde.142 Een 
vaststelling die een eeuw later weinig geldigheid heeft verloren, ook al zijn westerse 
individuen en samenlevingen opener, meer geseculariseerd en sociaal mobieler geworden. 
Gevoeligheid voor gedrag van ‘de kudde’ wordt door Trotter geassocieerd met de 
suggestibiliteit van het kuddedier, en dus niet specifiek met de mens. Verstrekkende 
conclusie, simpel verwoord tussen de andere even pretentie- als illusieloze zinnen: De mens 
is daarom dus niet bij vlagen suggestibel, niet voornamelijk bij paniek en in massa’s, onder 
hypnose enzovoort, maar altijd, overal en onder alle omstandigheden.143  
                                                 
141 ‘Again, not only will the individual be responsive to impulses coming from the herd, but he will treat the 
herd as his normal environment. The impulse to be in and always to remain with the herd will have the 
strongest instinctive weight. Anything which tends to separate him from his fellows, as soon as it becomes 
perceptible as such, will be strongly resisted.’ (p. 30)  
Bedenk ook dat eenzame opsluiting nog steeds tot de zwaarste straffen behoort die mensen elkaar kunnen 
opleggen. Het voert wat ver om op kuddedomesticatieonderzoek in te gaan, maar of bv. cultuuurvluchtende 
kuddedieren als paarden problemen hebben met alleenzijn, is bij mijn weten geen uitgemaakte zaak; 
domesticatie kan (de psyche van) dieren veranderen.   
142 ‘the desire for identifications with the herd in matters of opinion’: ‘Here we find the biological explanation 
of the ineradica-ble impulse mankind has always played towards segregation in classes. Each one of us in his 
opinions and his conduct, in mat-ters of dress, amusement, religion, and politics, is compelled to obtain the 
support of a class, of a herd within the herd.’ (p. 32). 
143 ‘Man is not, therefore, suggestible by fits and starts, not merely in panics and in mobs, under hypnosis, and 
so forth, but always, everywhere, and under any circumstances.’ (p. 33, mijn curs.). 
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Een volstrekt ander uitgangspunt dan van Le Bon c.s. die vooral wilden weten in hoeverre de 
mens onder bepaalde omstandigheden, i.c. in de massa, gevoelig is voor suggestie.   

Vervolgens lezen we bij Trotter de indirecte verklaring waarom Canetti weinig hecht 
aan begrippen als ‘feiten’, ‘waarheid’ of ‘wetenschappelijk denken’.144 Het zou namelijk 
irrelevant zijn als ervaring de opvattingen over al dan niet accumulatie van kudde-suggestie, 
fixatie van ideeën en dergelijke zou bevestigen of niet, want dat zou onvergelijkelijk minder 
gewicht hebben dan de stem van de kudde.145 De Australische aboriginals worden 
opgetrommeld als voorbeeld van de kracht van ‘tribal suggestion’146 en het voor ons soms 
onlogische in hun gedrag, maar ‘in meer beschaafde landen worden klaarblijkelijke gevallen 
van schadelijkheid van de heersende verplichtingen geacht niet inconsistent te zijn met de 
goedheid ervan’.147 Nee, het is wel duidelijk dat we van ervaring niet zoveel leren – Canetti 
zal het hem nazeggen: ‘Ervaring, dat bewijst de hele geschiedenis van de mens, stuit op 
verzet omdat het onveranderlijk oog in oog komt te staan met beslissingen die zijn gebaseerd 
op instinctief geloof, en nergens is dit feit duidelijker te zien dan in de manier waarop de 
vooruitgang van de wetenschap is gegaan’.148 Tegenwoordig, begin twintigste eeuw dus 
(maar evenzo begin eenentwintigste eeuw), zijn zaken van nationale defensie, van politiek en 
van religie nog te belangrijk voor kennis en wetenschap en blijven onderwerpen van zeker-
heid, dat wil zeggen: daarin geven we nog steeds de voorkeur aan de troost en bemoediging 
van instinctief geloof, omdat we niet goed geleerd hebben de capaciteit van het voorspellen 
op waarde te schatten, aldus Trotter. De overtuigingen van de mens zijn dan ook voor een 
aanzienlijk deel niet rationeel.  

 

Kijken we naar de mentale bagage van de gemiddelde mens, dan zien we dat deze gevormd 
wordt door een groot aantal nauwkeurige oordelen over gevarieerde, gecompliceerde en 
moeilijke onderwerpen. Hij heeft, kort gezegd, overal een mening over en weet wat is 
toegestaan in de kunst, wat bevredigend is in de literatuur en hoopvol in de wetenschap. (p. 
36)149 Natuurlijk zijn de meeste van die opvattingen zonder een rationele basis – een mens 
kan niet alles weten. Als er werkelijk een rationele methode zou worden toegepast kan hij 
weten dat er maar één passende houding is: die van uitgesteld oordeel. Waar moeilijk mee te 
leven is in een wereld die permanent om beslissingen vraagt. Alles overwegende kunnen we 
                                                 
144 Door Weyns helder toegelicht in Het geval Canetti, pp. 153-165. 
145 ‘It would be immaterial if experience confirmed these believes [over al dan niet accumulatie van kudde-
suggestie, fixatie van opvattingen e.d.] or not, because it would have incomparably less weight than the voice 
of the herd’. (p. 34, mijn curs.). 
146 De suggestie die van (leden van) een stam kan uitgaan, al dan niet via sjamaan of medicijnman. De 
regenmaker danst net zolang tot het gaat regenen – waarmee zijn functie, en zijn gelijk, is bevestigd. In M&M 
is het ook terug te vinden in bijvoorbeeld de voorgevoelens (aanzetten tot verwandlung) van de Bosjesman die 
ongezien weet dat zijn vader eraan komt omdat hij de plek van diens oude wond op zijn eigen lichaam voelt. Er 
zijn meerdere van dergelijke voorbeelden, ook m.b.t. dieren, ‘waarbij het ene lichaam aan het andere wordt 
gelijkgesteld’. (M&M, p. 385) Met als meest essentiële conclusie: ‘Het is mogelijk dat zij vermogens hebben 
ontwikkeld en in hun dagelijks leven toepassen die wij hebben verloren’. (M&M, p. 384).  
147 ‘in more civilized countries apparent instances of malignity in the reigning duty, are not found to be 
inconsistent with his benevolence’. Wat te denken van de Japanse kamikaze (= goddelijke wind), waarvan nog 
niet zo heel lang bekend is dat het de mensen persoonlijk duidelijk niet aantrok, in groepsverband (i.c. als 
groepsverplichting) wel. En hoeveel moeite kostte de afschaffing van het Chinese vrouwenvoeten-inbinden, of 
tegenwoordig die van m.n. Afrikaanse vrouwenbesnijdenis, vooral door vrouwen in stand gehouden (conform 
Canetti’s theorieën over het ontladen, het doorgeven van zelf ervaren angels). 
148 ‘Experience, as is shown by the whole history of man, is met by resistance because it invariably encounters 
decisions based upon instinctive belief, and nowhere is this fact more clearly to be seen than in the way in 
which the progress of science has been made’. (p. 35). Twee willekeurige maar typerende voorbeelden: Ignaz 
Semmelweis (1818-1865) met zijn hygiëneleer en Alfred Wegener (1880-1930) met zijn continententheorie 
werden voor gek versleten, ondanks hun bewijzen.  
149 Welke Nederlandse dichter zei het ook alweer beknopter: ‘Iedereen heeft een mening alsof het niks kost’.  
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dus zeggen dat dit op grote schaal aanvaarden van niet rationeel geloof als normaal gezien 
moet worden. En dat een betrokkene een redelijke kijk op een zaak heeft en de tegenstander 
per definitie onredelijk is heeft niet van doen met logica maar is het gevolg van de 
fundamentele vooronderstellingen dat de tegenstander vijandig is, en deze onderstellingen 
zijn afgeleid van de kudde-suggestie.150 Datzelfde zien we ook bij rationalisering van allerlei 
gedrag en opvattingen, als bijvoorbeeld de westerse dame met oorringen die meesmuilend 
doet over de negerin met ringen door de neus, of de Engelsman met zijn hoge hoed die lacht 
om de verentooi van de Indiaan.151 Die rationalisering, zo vervolgt Trotter, geldt ook en 
vooral voor pseudowetenschappen als politieke economie en ethiek. Beide halen acroba-
tische toeren uit in het zicht van elke belangrijke variatie in kuddegeloof. Dan volgt de 
waarschuwing van de (medische) wetenschapper: ‘Om een houding in stand te houden van 
de geest die in elk opzicht wetenschappelijk genoemd kan worden is het van kardinaal 
belang te erkennen dat geloof van verklaringen die zijn goedgekeurd door de kudde een 
normaal mechanisme van de menselijke geest is, en gecontinueerd wordt, hoeveel zulke 
verklaringen ook worden weerlegd door bewijs, dat rede geen geloof tegen de kudde-
suggestie kan afdwingen, en tenslotte dat volstrekt verkeerde opvattingen volgens de bezitter 
daarvan alle kenmerken heeft van rationeel te controleren waarheid, en gerechtvaardigd kan 
worden door secundaire processen van rationalisering die het onmogelijk maken de 
argumenten direct te weerleggen’.152 Maar laten we niet overdrijven: verifieerbare waar-
heden kunnen de potentie van kuddesuggestie hebben, zodat de suggestibiliteit van de mens 
niet noodzakelijk of per definitie tegen de vooruitgang van kennis ingaat. Waarop dan het 
heldere voorbeeld volgt van de student biologie voor wie de principes van het darwinisme de 
kracht van kuddesuggestie hebben omdat zij worden gekoesterd door de klasse die hij het 
meeste respecteert, waarmee hij het meeste in contact is en derhalve de klasse die 
suggestieve macht over hem uitoefent.153 Gevoeligheid voor de kudde is hier bekeken in 
relatie tot de effecten op het intellectuele proces – maar even zo belangrijke effecten zijn te 
traceren in de gevoelens. Iets doen namelijk dat de afkeuring van de kudde, de groep, 
oproept zal het individu hetzelfde uitgesproken gevoel van onbehagen geven dat feitelijk 
fysieke afscheiding of afzondering zou geven. Als hij daarentegen doet wat de kudde zal 
goedkeuren zal dit hem een gevoel van juistheid en rechtvaardigheid geven – en een stimulus 
die de fysieke aanwezigheid in de kudde zou begeleiden en beantwoorden aan haar 
mandaten. Conclusie: ‘Conscience, then, and the feelings of guilt and of duty are the peculiar 

                                                 
150 ‘The difference is due rather to the fundamental assumptions of the antagonists being hostile, and these 
assumptions are derived from herd suggestion’. (p. 37) Van de Sande wijst hier ook nadrukkelijk op. Overigens 
is ‘suggestion’ ook aansporing. 
151 Trotter had hiervoor de hulp kunnen inroepen van Thorstein Veblen (1857-1929) en diens prachtige studie 
over conspicious consumption, het nog steeds gelezen The theory of the leisure class; an economic study of 
institutions (1899) – die de Amerikanen choqueerde en nog wel choqueert – en nauwelijks kunnen bevroeden 
dat een eeuw later tatoeages de normaalste zaak van de wereld zouden worden, niet voor de laatst overgebleven 
‘primitieve’ stammen maar voor de westerlingen. Een mode die werd toegestaan door de kudde. 
152 Hier deze lange zin geciteerd omdat het ook een eeuw later de kenmerken van de politiek-economische tijd 
goed omschrijft. 
‘To maintain an attitude of mind which could be called scientific in any complete sense, it is of cardinal 
importance to recognize that belief of affirmations sanctioned by the herd is a normal mechanism of the human 
mind, and goes on however much such affirmations may be opposed by evidence, that reason cannot enforce 
belief against herd suggestion, and finally that totally false opinions may appear to the holder of them to 
possess all the characters of rationally verifiable truth, and may be justified by secondary processes of 
rationalization which it may be impossible directly to combat by argument’. (p. 39).   
153 ‘For example, to the student of biology the principles of Darwinism may acquire the force of herd 
suggestion through being held by the class which he most respects, is most in contact with and the class which 
has therefore acquired suggestionizing power with him’. (p. 39). 
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possessions of the gregarious animal’.154 Trotter noemt hem nergens en het is niet duidelijk 
of hij diens werk kende, maar Nietzsche weet dit een kwarteeuw eerder nóg compacter te 
formuleren in zijn fröhliche Wissenschaft: ‘Moralität ist Herden-Instinkt im Einzelnen’. 
Briljant verwoord denkwerk en in feite de samenvatting van Trotters hele studie, in zes 
woorden. 
 Niet veel later werkte Edward Bernays, de ‘vader van de public relations’, in de USA 
de inzichten van zijn oom Sigmund Freud, van Le Bon en van Trotter uit tot de concepten 
over propaganda en pr die tot op heden worden gehanteerd; manipulatie was zijn inziens 
nodig in een irrationele en gevaarlijke samenleving – hij is er heel oud mee geworden. 
 
 
Afsluitende blik op de massa  
 

‘Es ist vieles wahr in Masse und Macht, besonders Nebensächliches, das dir nicht 
wichtig war’.                (Aufzeichnungen 1973-1984 (1984), p. 113; EC-W, V, 353). 

 
Canetti zal van Trotter betrekkelijk veel inhoudelijke, van Sighele vooral formele en van Le 
Bon enige (onvermijdelijke) sociologische invloed hebben ondergaan, zoveel lijkt wel vast te 
stellen. Hij is het met de laatste in ieder geval impliciet oneens om het begrip ‘massa’ 
onbeperkt op te rekken en universeel te hanteren, maakt zijn geheel eigen indeling en neemt 
de verschillen tussen de soorten massa’s veel serieuzer dan zijn voorgangers. Canetti is het 
met Le Bon, ook weer impliciet, wél eens dat massagebeurtenissen de belangrijkste 
aangelegenheden van de moderne tijden zijn. Hij koppelt landen met ideologieën zoals Le 
Bon dit verband bijvoorbeeld legde via onderwijssystemen. Maar Canetti wil weten waarin 
inwoners van een land geloven als het specifiek nationale, waarbij ‘naties dus zo moeten 
worden bekeken alsof het religies zijn’. Nationale ideologieën ‘willen vergroting, en ze 
motiveren deze met vermeerdering’, een essentiële trek van wat de massa van binnenuit ook 
altijd wil. Onder andere deze inzichten bieden hem, en daarmee de lezer, de objectieverende 
en meerduidige analysemogelijkheden van de massa.  
 Le Bon is mede geïnspireerd door Herbert Spencer en diens overtuiging dat toename 
van schijnbare de afname van werkelijke vrijheid tot gevolg moet hebben. Dit betekent, 
aldus Le Bon, dat de regeringsmacht steeds maar groeit terwijl de burger almaar 
onbeduidender wordt, zoals hij aan het einde van zij betoog vaststelt.155 Deze opvattingen 
zijn niet bij Canetti te traceren. Diens teksten handelen meestal, als ze niet over de massa 
gaan, over het individu of over de verderfelijke of in ieder geval bedenkelijke kanten van de 
macht, niet over de vrijheid van de burger. Die hoort volstrekt vanzelfsprekend te zijn en in 
dat opzicht kent zijn denken eenzelfde hypothetische facet als wel bij zijn Chinese denken is 
te ontwaren;156 theorie, concept, lijkt boven praktijk, alledaagsheid te gaan. Dat is zowel 
oorzaak als gevolg van zijn veelal onthechte, apolitieke denken maar blijkt niet strijdig met 
zijn benadrukking van het concrete, nabije en individuele. 

                                                 
154 Daarna wil hij aan de hand van hond- en katgedrag nog toelichten dat het begin van geweten ontstaat in de 
kudde, niet bij solitaire wezens. Dat klinkt geloofwaardig, maar helemaal overtuigend? Interpretatie van 
hondengedrag is toch meestal projectie van onze mens-ideeën; de hond paste zich aan aan onze wensen en 
leerde ons gedrag te interpreteren. Hond- en katgedrag zijn wat dit betreft in hun verschillen inderdaad nog 
steeds verbazend. 
155 ‘Cette création incessante de lois et de règlements restrictifs entourant des formalités les plus  byzantines les 
moindres actes de la vie, a pour résultat fatal de rétrécir de plus en plus la sphère dans laquelle les citoyens 
peuvent se mouvoir librement. Victimes de cette illusion qu’en multipliant les lois l’égalité et la liberté se 
trouvent mieux assurées, les peuples acceptent chaque jour de plus pesantes entraves’. (Le Bon, Psychologie 
des foules, p. 122).  
156 Zie hoofdstuk VI. 
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 Vóór Canetti zagen alleen Sighele en Hitler duidelijk dat nationalisme het atavisme 
van de massa is,157 dus daarin komt Canetti meer overeen met Sighele dan met diens 
criminaliteitsopvattingen over de massa.158 Want daar moet hij niks van weten omdat hij de 
materie op een andere, vrijwel autonome manier benadert. Wat hij wel met Sighele gemeen 
heeft, is dat zijn massa’s veelal op zich staan en op zichzelf zijn aangewezen, dus niet als bij 
Le Bon een contrecoeur contrast vormen van en voor de elite. En natuurlijk is er Canetti’s 
erkenning van de massa die zich zonder leider uitstekend weet te redden, een inzicht dat ook 
bij Sighele wel terug te vinden is. Voortschrijdend inzicht en politieke (post)risorgimento 
ervaringen hebben Sighele zijn aanvankelijke pessimisme over de massa al snel doen 
wijzigen in een veel gunstiger kijk. Daarbij kwam hij onder andere tot de conclusies dat 
collectief heldendom wel kan bestaan maar collectieve meesterwerken in kunst of 
wetenschap niet,159 maar vooral de ontdekking van de gelijkheid in de massa scherpte zijn 
inzichten. Dat was een visie die Canetti feitelijk al vanaf het begin van zijn onderzoek 
koesterde, dus kan hij dat alleen maar met Sighele eens zijn geweest. 
 Trotter heeft Freud beïnvloed en Canetti moet gevoelig zijn geweest voor Trotters 
visie, terwijl hij die gevoeligheid juist niet had voor Freuds ideeën. Dit is met name te 
verklaren uit Trotters nadruk op de almachtige kudde en op het bijbehorende kudde-instinct 
of -gevoel: zijn begrip gregariousness. Dat is een factor die bewust en vooral onbewust 
bijzonder veel menselijk handelen stuurt; een basisgegeven dat niet nader kan en hoeft te 
worden geanalyseerd volgens Trotter: ‘het is van wezenlijk belang te erkennen dat in dit 
proces van rationalisering van instinctief geloof, het geloof de primaire zaak is, terwijl de 
verklaring, hoewel de oorzaak van het geloof maskerend (…) volstrekt secundair is’.160 
Freud trok zijn massa-analyse – die hij opent met een schets van Le Bons ‘Massenseele’161 
terwijl hij in het hoofdstuk ‘der Herdentrieb’ Trotters kudde-instinct162 bespreekt – steeds 
door naar oervader-ideeën waar Canetti weinig van moest hebben, want daarmee wordt via 
een archaïsche achterdeur de leider binnengehaald. Die is onontbeerlijk in Freuds concept, 
maar de leider is de macht, waarvan Canetti juist zo’n afkeer heeft. De massa, in casu de 
meute, is zijns inziens veel ouder, authentieker en eigenstandiger en kan wel naar 
verandering streven maar niet naar (geïnstitutionaliseerde) macht.   
 
Is er na deze hoofdstukken een afgerond beeld te krijgen van invloeden op Canetti en van de 
massa, van massaonderzoek? Het dialectisch antwoord daarop luidt: ja en nee. Nee, voor 
zover voortschrijdend onderzoek straks nieuwe antwoorden op oude en nieuwe vragen zal 
opleveren – onderzoek staat nooit stil en in zoverre zijn alle inzichten voorlopig. Nee, voor 
zover niet alle facetten van Canetti’s werk aan bod kunnen komen – en als een persoonlijker 
benadering wordt gehanteerd: in hoeverre kent een mens een ander en in hoeverre is een 
complex oeuvre in z’n geheel te fileren en expliciteren? Naast deze relativeringen is er ook 

                                                 
157 McClelland, The crowd and the mob, p. 306. 
158 Zij het dat Sighele’s titels ook de nodige verwarring hebben veroorzaakt, zoals hiervoor is opgemerkt. 
159 Waarbij hij het concept voor ogen moet hebben gehad, want de uitvoering was juist wel vaak een werk van 
de massa (denk aan piramides, Versailles e.t.q.). 
160 ‘It is of cardinal importance to recognize that in this process of rationalization of instinctive belief, it is the 
belief which is the primary thing, while the explanation, although masquerading as the cause of the belief…is 
entirely secondary’. (Geciteerd in Van Ginneken, Mass movements, nt. 57, p. 151). 
161 Dat hoofdstuk eindigt hij met: ‘Man gewinnt nicht den Eindruck, daß bei Le Bon die Rolle der Führer und 
die Betonung des Prestiges in richtigen Einklang mit der so glänzend vorgetragenen Schilderung der 
Massenseele gebracht worden ist’. (Sigmund Freud, Massenpsychologie und Ich-Analyse in Gesammelte Werke 
XIII, Fischer, Frankfurt a. M. 1999 [1940], p. 87).  
162 Wat hij op eenzelfde manier afsluit als bij Le Bon: ‘Getrauen wir uns also, die Aussage Trotters, der Mensch 
sei ein Herdentier, dahin zu korrigieren, der Mensch sei vielmehr ein Hordentier, ein Einzelwesen einer von 
einem Oberhaupt angeführten Horde’. (Freud, Werke XIII, p. 135). 
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een volmondig ‘ja’-antwoord te geven op vragen over afgeronde beelden en inzichten met 
betrekking tot Canetti en de massa. Afgezien van massa-inzichten waartoe hij uit zichzelf 
toch wel zou zijn gekomen, inzichten die ieder die zich met de materie bezighoudt 
verworven zou hebben, is invloed van de drie uitvoeriger behandelde auteurs moeilijk te 
ontkennen, zoals dit met Marx ook het geval lijkt. Invloed van Le Bon dankzij de over-
donderende sociale aanwezigheid die hij de lezer voorschotelt – wat gevolgen voor het 
denken heeft, of men wil of niet. Invloed van Sighele vanuit diens juridische benadering 
(samen te vatten als differentiatie en onderscheid) die ook Canetti, die individualisering tot 
thema bij uitstek van zijn oeuvre maakt, niet onberoerd heeft gelaten. En tenslotte vooral de 
invloed van Trotter die de oeroude biologische wortels en daarmee de vanzelfsprekende en 
absolute groeps- en massadwang van de mens benadrukt – wat voor Canetti niet aan 
dovemansoren gericht is geweest. 

Voor wat betreft het massaonderzoek kan de tijd na 1960 als een keerpunt worden 
beschouwd. Niet alleen dankzij Massa & Macht maar ook dankzij voortschrijdend maat-
schappelijk en wetenschappelijk inzicht. De onderzoeker kwam in de laatste decennia van de 
twintigste eeuw weifelend en struikelend uit zijn (zelden: haar) ivoren toren; Europa bleek 
niet meer het centrum van de wereld en van het denken; multidisciplinair onderzoek bracht 
lucide inzichten; evolutionair onderzoek verhelderde historische vergezichten; hersen-
onderzoek bracht zaken aan het licht die men voorheen hoogstens kon vermoeden; het taboe 
op de massa werd heel voorzichtig terzijde geschoven; uiterst praktisch onderzoek leverde 
instrumenten voor de beheersing van massa’s; afzijdigheid van de macht bracht rust in de 
massa en massa’s bleken zeer effectief zonder leider te kunnen opereren.   
 

En tot slot, nu we een halve eeuw voorbij de hier besproken periode zijn, en als bewijs dat 
massa’s steeds veranderen, kunnen leren en nieuwe vormen vinden, nog enkele nouveautés – 
waarvan Canetti niet meer heeft gehoord. Ze vloeien direct en indirect, als oorzaak en als 
gevolg, voort uit de werkelijk oeverloze massa’s enen en nullen in de binaire computer-
systemen – die kolossale digitale dubbelmassa’s. Daarnaast lijkt het voor de (typisch 
economische/financiële) massa’s vaak of de leider is vervangen door de prijs, het netwerk als 
nieuwe dictator optreedt en de ‘multitude as a client’ wordt gezien, terwijl de top-down 
structuur volledig is omgekeerd. ‘Zoals het hoort’, zou Canetti aan dit laatste hebben kunnen 
toevoegen. 

Flashmobs (open massa, snelle massa) kennen we sinds begin eenentwintigste eeuw: 
een grote groep mensen, veelal opgeroepen via de nieuwe communicatiemiddelen, komt op 
enig moment, dus plotseling, bijeen om iets weinig alledaags te doen, en valt daarna snel 
uiteen.163 Later kwamen er ook politieke bedoelingen bij en vervolgens wist de commercie 
zich ervan te bedienen. Het verschijnsel lijkt mede daardoor intussen over zijn hoogtepunt. 
Ook bestaat de carrotmob (zowel een open als een gestremde massa), een netwerk van 
consumenten die producten kopen van ondernemingen die de meest sociaal verantwoorde 
beslissingen nemen. (‘How organized consumer purchasing can change business’.) Dan de 
hype over de ‘wijze massa’ (een open massa die tot een gesloten massa kan evolueren), 
mede veroorzaakt door de bestseller van James Surowiecki die met bewuste verwijzing naar 
Mackay’s werk zijn boek The wisdom of crowds noemt.164 Die hype is wellicht te verklaren 

                                                 
163 Wikipedia info: ‘De eerste flashmob werd in mei 2003 georganiseerd in Manhattan, New York door een 
redacteur van Harper’s Magazine, Bill Wasik. In augustus van dat jaar waaide het fenomeen over naar de rest 
van de wereld.  
164 James Surowiecki, The wisdom of crowds. Why the many are smarter than the few. Abacus/Hachette, 
London 2009 [2004], door P.H. van Huizen in het Nederlands vertaald als Twee weten meer dan één (Contact, 
Amsterdam 2006). Ook hij geeft geen nauwkeurige definitie van een massa, eerder die van group-think (dat 
inderdaad wonderbaarlijke resultaten maar evenzo grote rampen kan veroorzaken): ‘A “Crowd” in the sense 
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uit de internet en sociale-media verwachtingen, theorieën en hoopvolle stemmingen. De 
massa zou meer afgewogen en verstandige, kortom: intelligenter beslissingen – dankzij 
collective intelligence – kunnen nemen dan de enkeling. De auteur concentreert zich op 
kennis-, ordenings-  en samenwerkingproblemen.165 Daar zijn kanttekeningen bij te plaatsen, 
maar het tekent in ieder geval de ommekeer in denken want het accentueert het tegendeel 
van wat Mackay, Le Bon en consorten een eeuw eerder proefondervindelijk beweerden.   
 Crowd-management, met name voor festivals, is intussen een invloedrijke sociale en 
economische factor geworden en computermodellen spelen een belangrijke rol in crowd-
control (van zowel open als gesloten massa’s); bezoekersstromen worden afgestemd op de 
infrastructuur. In Mekka kon men het aantal jaarlijkse slachtoffers van de hadj terugbrengen 
door uitgekiende bouwaanpassingen en bij de Wereldtentoonstelling in Sjanghai bewezen de 
modellen hun bruikbaarheid in stroomlijning van de zeventig miljoen bezoekers in zes 
maanden tijd.166    
 Een Engelstalig neologisme als crowdsourcing werd begin deze eeuw snel bekend: 
publiek wordt (veelal via internet) bij processen van organisaties betrokken – waarbij de 
wijsheid der massa een duidelijke rol speelt. Ook crowdfunding (eveneens een open, digitale 
massa) is snel populair aan het worden: via internet particulieren enthousiasmeren om geld 
in een project te steken.167 Bij crowdsurfing ten slotte wordt, heel lichamelijk, degene die 
over de massabranding golft doorgegeven boven de hoofden van de toeschouwers die het 
gewicht van de man of vrouw dragen, meestal in de eerste rijen van het publiek; die eenling 
is lonely on the crowd. Dat is in ieder geval iets waarmee Canetti in zijn massaonderzoek 
geen rekening heeft gehouden, zoals hier alsnog blijkt in de in noot 1 genoemde verant-
woording van zijn studie van massapsychologische werken.168 
                                                                                                                                                     
that I use the word in the book, is really any group of people who can act collectively to make decisions and 
solve problems’. (zie: www.wisdomofcrowds.com). Jaap van Ginnekens inspirerende Brein-bevingen. Snelle 
omslagen in opinie en communicatie uit 1999 is een voortreffelijk gedocumenteerd exposé om langs de 
opvattingen in Surowieckis werk te leggen.  
165 Surowiecki, Wisdom of crowds, pp. XVII-XVIII, cognition problems (‘What would be the best place to build 
this new public swimming pool?’); coordination problems (‘How do companies organize their operations? How 
can you drive safely in heavy traffic?’); cooperation problems (‘the challenge of getting self-interested, 
distrustful people to work together, even when narrow self-interest would seem to dictate that no individual 
should take part’).  
166 Zie bv. C. Reinewald in EOS-magazine (maandblad over wetenschap), voorjaar 2011, pp. 26-31: ‘Controle 
over de massa’. 
167 Via het grootste crowdfundingplatform van Amerika, Kickstarter.com, is in 2011 voor bijna 12.000 
projecten een kleine 100 miljoen dollar opgehaald, vier keer zoveel als het jaar ervoor. 
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168 Elias Canetti, De fakkel in het oor (1980), uit de § ‘De rechtvaardiging’, pp. 147-150 (EC-W, VIII, 141-144):
  

‘Het hoofdschudden van mijn gastheer [op het vakantieadres] en de zijnen verbaasde me niet, ik 
verbaasde me veeleer over mezelf dat ik het klaarspeelde om hier dat boek open te slaan, dat me vanaf het 
eerste woord tegenstond en me nu nog, vijfenvijftig jaar later, niet minder tegenstaat: Freuds 
Massenpsychologie und Ich-Analyse.  

Ik trof er, zoals gebruikelijk bij Freud, eerst citaten in aan van schrijvers die zich met dezelfde materie 
hadden beziggehouden, het meeste van Le Bon. Alleen al de manier waarop de zaak was aangepakt, irriteerde 
me. Vrijwel al die schrijvers sloten hun ogen voor het verschijnsel massa: dat was hun vreemd of ze schenen 
het te vrezen, en zo ze er al toe overgingen de massa te onderzoeken, dan was hun gebaar: Blijf tien passen bij 
me uit de buurt! De massa scheen iets melaats voor ze te hebben, die was een soort ziekte, en het ging er om 
haar symptomen te vinden en te beschrijven. Met de massa geconfronteerd was het voor hen van beslissende 
betekenis het hoofd koel te houden, zich niet te laten misleiden en er zich niet aan te verslingeren. Le Bon, die 
als enige een uitvoerige beschrijving trachtte te geven, stond de vroege arbeidersbeweging en waarschijnlijk 
ook de Parijse Commune voor ogen. Bij wat hij las stond hij onder invloed van Taine, hij was idolaat van diens 
geschiedenis van de Franse Revolutie en daarin vooral van de geschiedenis der septembermoorden. Freud stond 
onder de weerzinwekkende indruk van een ander soort massa. Hij had, als gerijpt man van tegen de zestig, in 
Wenen het oorlogs-enthousiasme meegemaakt. Dat hij zich tegen dit soort massa, dat ook ik als kind had 
gekend, te weer stelde was begrijpelijk. Maar hem stond voor zijn onderneming geen bruikbaar gereedschap ter 
beschikking. Tijdens zijn leven had hij zich beziggehouden met gebeurtenissen in het individu, in de 
afzonderlijke mens. Als arts zag hij patiënten in het verloop van een langdurige behandeling steeds weer voor 
hem verschijnen. Zijn leven speelde zich in zijn spreek- en werkkamer af. Aan het soldatenleven nam hij 
evenmin deel als aan dat van de kerk. Die twee verschijnselen, het leger en de kerk, onttrokken zich aan de 
begrippen die hij tot dusver had gevormd en toegepast. Hij was te serieus en te nauwgezet om hun betekenis 
over het hoofd te zien en ging ze in dit late onderzoek te lijf. Maar wat hem aan eigen ervaring ontbrak, 
ontleende hij aan de beschrijving van Le Bon, welke gevoed was uit volkomen andere verschijningsvormen van 
de massa. 

Wat aldus ontstond, maakte zelfs op de ongeschoolde lezer van twintig jaar een onbevredigende en 
incongruente indruk. Weliswaar schortte het mij theoretisch aan iedere ervaring, maar praktisch kende ik de 
massa van binnenuit. In Frankfurt was ik voor het eerst zonder verzet aan de massa ten prooi gevallen. En 
sindsdien was mij altijd bij gebleven hoe graag men aan de massa ten prooi valt. Juist dat was het onderwerp 
van mijn verbazing geworden. Ik zag de massa om mij heen, maar ik zag de massa ook in mijzelf en vond geen 
baat bij een verklarende afbakening. In de verhandeling van Freud miste ik vooral de aanvaarding van het 
verschijnsel. En dat leek mij niet minder elementair dan de libido en de honger. Het ging er niet om het uit de 
weg te ruimen door het terug te voeren op bijzondere constellaties van het libido. Integendeel, het ging er om 
het ten volle onder ogen te zien, als iets dat altijd had bestaan, maar nu méér dan ooit bestond, als een gegeven 
dat vanaf de bodem onderzocht, namelijk eerst beleefd en daarna beschreven moest worden, en waarvan de 
beschrijving die niet op eigen ervaringen teruggingen een soort misleiding was. 

Ik had nog iets gevonden, het enige wat er was gebeurd, was dat ik me iets had voorgenomen. Maar 
achter dat voornemen stond de wil er een heel leven voor in te zetten, net zoveel jaren en decennia als nodig 
zouden blijken om dit probleem op te lossen. Om het fundamentele en onontkoombare van de zaak uit te 
drukken, sprak ik toen van een massadrift, die ik op één lijn stelde met de geslachtsdrift. Mijn eerste 
kanttekeningen bij het onderzoek van Freud waren aftastend en onhandig. Ze drukten niet veel meer uit dan 
mijn ontevredenheid met wat ik las, dan mijn verzet ertegen en mijn vastbeslotenheid me niet te laten 
overreden of zelfs om de tuin te laten leiden. Want waar ik het meest bang voor was, was het verdwijnen van 
dingen, aan het bestaan waarvan ik niet kon twijfelen omdat ik ze zelf had meegemaakt. Uit de gesprekken 
thuis was ik er achter gekomen hoe blind je kon zijn als je blind wilde zijn. Ik begon te begrijpen dat het bij 
boeken niet anders ligt, dat je waakzaam moet zijn; dat het gevaarlijk is om uit laksheid kritiek tot later uit te 
stellen en eerst te aanvaarden wat je wordt voorgezet. 

Zo leerde ik gedurende die tien ochtenden in het Sellraingebergte om waakzaam te lezen. In die tijd van 
1 tot 10 augustus 1925 plaats ik het eigenlijke begin van mijn onafhankelijke geestelijke leven. Mijn 
afbakening tegen Freud stond aan het begin van mijn werk aan het boek, dat ik pas vijfendertig jaar later, in 
1960, voor publicatie zou afstaan.’   
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Adler  1870 
Ahrendt 1906 
Allport  1890 
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Baldwin 1861 
Baschwitz 1886 
Bechterew 1857 
Béhaine 1880 
Bernays 1891 
Bernstein 1850 
Bettelheim 1903 
Blondel  1876 
Bohn  1868 
Broch  1886(k) 
Canetti  1905 
Centers  1912 
Christensen 1875 
Colette  1873 
Conway 1856 
Delbrück 1848 
Dewey  1859 
Du Camp 1822 
Durkheim 1858 
Ehrenstein 1899 
Engels  1820 
Espinas  1844 
Ferri  1856 
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Foster  1898 
Fournial 1866 
Freud  1856(e) 
Freyer  1887 
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Geiger  1891 
Hagemann 1900 
Hardy  1840 
Hellpach 1877 
Hoffer  1902 
Hofstätter 1913 
Huysmans 1848 
Jung  1875 
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Mackay 1814(a) 
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Moede  1888 
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Münster 1906 
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Orano  1875 
Ortega y Gasset 1883(h) 
Park  1864 
Parsons  1902 
Piaf  1915 
Poe  1809 
Pugliese 1852 
Rae  1914 
Reich  1897(l) 

Reiwald 1895 
Riesman 1909 
Ross  1866  
Rossi  1867 
Rudé  1910 
Sergi  1841 
Sighele  1868(f)   
Sombart 1863 
Sorel  1847 
Sprott  1897 
Stoetsel  1910 
Stoll  1849  
Szende  1879 
Taine  1828 
Tarde  1843 
Tchakhotine 1883 
Tillich  1886 
Toller  1893 
Tönnies 1855 
Tocqueville 1805  
Trotter  1872(g) 
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Vierkandt 1867  
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MASSA-AUTEUR
*)  LEVEN  LAND

**)                   
OPLEIDING/     BELANGRIJKSTE MASSA-TITEL ≤ 1960 

chronologisch              BEROEP      (OF MASSA BEHANDELD IN STUDIE)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tocqueville, Alexis de 1805-1859 Frankrijk  filos./historicus/ • De la démocratie en Amérique  
       politicus  (dl. I: 1835, dl. II: 1840) 
Poe, Edgar Allan*)  1809-1949 USA   schrijver/  • The man of the crowd (1840)/ 
       dichter/criticus   De man van de menigte (kort 

verhaal) 
Mackay, Charles 1814-1889 Schotland journalist/ • (Memoirs of) Extraordinary

    liedschrijver popular delusions and the madness  
of crowds (1841;1980) 

Marx, Karl □  1818-1883 Duitsland1)/ filosoof/journ./ • Werke & Briefe  
Frankr./België/ social./commun. (fragmenten uit de veeldelige  
Engeland    M&E-uitgaven) 

Engels, Friedrich  1820-1895 Duitsland1)/ ondernemer/ • Werke & Briefe  
     Engeland  journal./theor. (fragmenten uit de veeldelige 

M&E-uitgaven) 
Opitz, Theodor  1820-1896 Duitsland2)/ schrijver/vert. • Die Helden der Masse.  

Zwitserland journalist  Charakteristiken(1847) 
Du Camp, Maxime 1822-1894 Frankrijk  schrijver  • Les convulsions de Paris (1878- 

80)  (= Gesch. van de Commune) 
Taine, Hippolyte  1828-1893  Frankrijk  historicus/ • Les origines de la France  

filosoof   contemporaine (1875-93) 
Lombroso, Cesare □ 1835-1909  Italië  arts/psych. • L’ uomo delinquente (in rapporto  
         all’antropologia(…))(1876)/ 
         Criminal anthropology: 
         its origin and application (1895)  
Hardy, Thomas*)  1840-1928 Engeland  schrijver  • Far from the madding crowd  

(novels) (1912) 
Le Bon, Gustave  1841-1931  Frankrijk  (leger)arts • Psychologie des foules (1895)/ 

Psychologie der Massen 
(1908;198215;2007)/ The crowd: 
 a study of the popular mind (1908) 

Sergi, Giuseppe  1841-1936 Italië  antropoloog/ • Psicosi epidemia: prolusione  
psycholoog  (1889) 

Tarde, Gabriel (de) 1843-1904  Frankrijk  socioloog/ • Les lois d’ imitation (1890)/ The  
criminol./sociaal  laws of imitation (1903)   
psycholoog  • ‘Les crimes des foules’ (1892) 

 • L’ opinion et la foule (1901;  
  19224) 

Espinas, Alfred  1844-1922 Frankrijk  dierpsychol./ • Des sociétés animales (1878) 
       socioloog  
Sorel, Georges  1847-1922 Frankrijk  ingenieur/ • Réflexions sur la violence (1908  

filosoof  [1906])/ Reflexions on violence 
(1999;2002)   

Delbrück, Hans  1848-1929 Duitsland  historicus  • Geist und Masse in der  
Geschichte (1922) 

Huysmans, Joris Karel*) 1848-1907 Frankrijk  schrijver  • Les foules de Lourdes (1906)/  
Lourdes en de massa (1992) 

Stoll, Otto  1849-1922 Zwitserland linguïst/etnoloog • Suggestion und Hypnotismus in  
der Völker-psychologie (1894)  

Bernstein, Eduard  1850-1932 Duitsland  soc.dem.theor./ • Die Voraussetzungen des  
polit./redacteur  Sozialismus und die Aufgabe der 

Sozialdemokratie (1899; N: 1981) 
Pugliese, Giuseppe Alb. 1852-1931 Italië  jurist/  • Del delitto collettivo (1887) 
       criminoloog  
Kautsky, Karl  1854-1938 Hong./Oostenr./ filosoof/  • Die Diktatur des Proletariats  

Duitsl.3)/Ned. historicus  (1918) • Der politische  
Massenstreik (1914) 

Tönnies, Ferdinand 1855-1936 Duitsland  socioloog/filos. • Kritik der öffentliche Meinung  
       econoom   (1922)  
Ferri, Enrico  1856-1929  Italië  jurist/criminol. • Sociologia criminale (1892 e.v.)/  

La sociolo gie criminelle (1893 ev.) 
/Criminal sociology(1895 e.v  
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Freud, Sigmund □ 1856-1939  Oostenrijk4) psychoanalyt. • Massenpsychologie und Ich- 
Analye (1921)/ Het ik en de psy-
chologie der massa (1924; 198313)  

Conway, (Sir) Martin 1856-1937 Engeland  kunsthist./carto- • The crowd in peace and war  
       graaf/alpinist/  (1915)  
       politicus 
Lowell, Abbott Lawr. 1856-1943 USA  pres. Harvard • Public opinion in war and peace  

Univ./educ./legal  (1923)   
Lévy-Bruhl, Lucien 1857-1939  Frankrijk  filos./historicus/   • La morale et la science des  

antropoloog moeurs (1903)  
Bechterew, Wladimir 1857-1927 Rusland  neuro/psychol. • Die Bedeutung der Suggestion im 

sozialen Leben (1905) • Das Ver-
brechertum im Lichte der objek-
tiven Psychologie (1914) • Die 
kollektive Reflexologie (Dts: 1928)  

Durkheim, Émile  1858-1917  Frankrijk  socioloog/ • De la division du travail social  
       pedagoog  (1893)/ Over de verdeling van de  

arbeid (1990)  
• L’ education  morale (1925) 

Mosca, Gaetano  1858-1941 Italië  politicoloog/ • Elementi di scienza politica  
journalist  (1896)  

• The ruling class (1939;1980)   
Dewey, John  1859-1952 USA  filosoof  • Human nature and conduct. An  

introduction to social psychology 
(1922) 

Baldwin, James Mark 1861-1934 USA  psycholoog • Social and ethical interpretations  
in mental development. A study in 
social psychology (1897)   

Mead, George Herbert 1863-1931 USA  filosoof/  (alle werk postuum verschenen:) 
soc.psycholoog  • On social psychology 

(1956;1964;1977) 
Sombart, Werner  1863-1941 Duitsland  econoom/histor./ • Der proletarische Sozialismus  

socioloog  (1924) (I. Die Lehre, II. Die 
Bewegung) 

Weber, Max  1864-1920 Duitsland  sociol./econoom/  • Gesam. Politische Schriften  
jurist/historicus  (1921); • Ges. Aufs. zur Soziologie 

und Sozialpolitik (1924)  
• Staatssoziologie (1956)   

Park, Robert Ezra  1864-1944 USA  socioloog/ • The crowd and the public (1904)/ 
       journalist  Masse und Publikum (1904)  
Fournial, Henry  1866-1932  Frankrijk  arts  • Essai sur la psychologie des  

foules. Considérations medico-
judiciaires sur les responsabilités 
collectives (1892) 

Ross, Edward Alsworth 1866-1951 USA  socioloog/ • Social control (1901) 
criminoloog • Social psychology (1908) 

Vierkandt, Alfred  1867-1953 Duitsland  socioloog/filos./ • Gesellschaftslehre. 
soc.psycholoog  Hauptprobleme der Philosohischen 

Soziologie (1923) 
Rossi, Pasquale  1867-1905  Italië  medicus  • L’ animo della folla (1898;1909) 

• Psicologia collettiva. Studii et 
ricerche (1899) • Psicologia  
collettiva morbosa (1901)  
• I suggestionatori e la folla (1902) 
 • Sociologia e psicologia collettiva 
(1904;1909) 

Sighele, Scipio  1868-1913  Italië  jurist/   • La folla delinquente. Studio di  
       criminoloog  psicologia collettiva (1891;1895)/  

La foule criminelle (1892;1901)/ 
De menigte als misdadigster. Een 
studie over collectieve psychologie 
(1906)  
• I delitti della folla (1902;1910)  
• L’ intelligenza della folla (1903) 
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Bohn, Georges   1868-1943 Frankrijk  (dier)psycholoog • La nouvelle psychologie animale  
(1911)/ Die neue Tierpsychologie 
(1912) 
• La foule (1934)  

Lenin, Wladimir Iljits 1870-1924 Rusland  jurist/revolut./ • Sjto delat? (1902)/ Wat te doen?/  
(= W.I. Uljanov)      tiran   Was tun?/ What is to be done? 
Adler, Alfred  1870-1937 Oostenrijk psychiater   • Zur Massenpsychologie (1934)  
 
McDougall, William 1871-1938  Engeland/USA soc.psychol. • Introduction to social psychology  

(1908; 194829) • The group mind 
(1920;1921) • Psychoanalysis and 
social psychology (1933)   

Mann, Heinrich*)  1871-1950  Duitsland  schrijver  • Der Untertan. Roman des  
Bürgertums (1918) 

Trotter, Wilfred  1872-1939  Engeland  arts/chirurg • Instinct of the heard in peace and  
war (1916;...1924;1947;2003;2005) 

Colette, Sidonie Gabr.*) 1873-1954 Frankrijk  schrijfster • Dans la foule (1918) 
 
Jung, Carl Gustav  1875-1961 Zwitserland psychiater • Gestaltungen des Unbewussten  

(1950) 
Christensen, Arthur 1875-1945 Denemarken oriëntalist • Politics and crowd-morality. A  

study in thephilosophy of politics 
(1915) (vert: A.C. Curtis) 

Mann, Thomas  1875-1955 Duitsland  schrijver  • Mario und der Zauberer (novelle,  
1930) 

Orano, Paolo  1875-1944 Italië  psychol./synd. • Psicologia sociale (1902) 
fasc.polit./journ.   

Michels, Robert  1876-1936  Duitsl./Italië socioloog/ • ‘Begriff und Aufgabe der Masse’  
politicoloog  (1902) • La sociologica del partito 

politico nella democrazia moderna 
(1911)/ Zur Sociologie des 
Parteiwesens in der modernen 
Demokratie (1911;1925;1989)  
• Psychologie der antikapitalisti-
schen Massenbewegungen (1925)   
• Masse, Führer, Intellektuelle. 
Polit.-soziol. Aufsätze 1906-1933 
(1987) 

Blondel, Charles  1876-1939 Frankrijk  psychiater/ • Introduction à la psychologie  
filosoof   collective (1928) 

Marr, Heinz  1876-1950 Duitsland  socioloog  • Die Massenwelt im Kampf um  
ihre Form. Zur Soziologie der 
deutschen Gegenwart (1934) 

Hellpach, Willy  1877-1955 Duitsland  arts/psycholoog/ • Die geistigen Epidemien (1906) 
       politicus  
Szende, Pá(u)l  1879-1934 Hong./Oostenr./ jurist/politicus • ‘Die Krise der mitteleuropäischen  

Roemenië5)  Revolution. Ein massenpsycho-
logischer Versuch’ (1921) 

Béhaine, René*)  1880-1966 Frankrijk  schrijver  • Dans la foule horrible des  
hommes (1932) (roman, uit 16 dl. 
cyclus  “l’Histoire d’une Société”)  

Joussain, André  1880-1969 Frankrijk  filosoof/  • Psychologie des Masses (1937) 
       schrijver 
Kelsen, Hans  □  1881-1973 Oostenrijk6)/ jurist/  • ‘Der Begriff des Staates und die  

Zwitserl./USA  rechtsfilosoof  Sozialpsychologie (m.n. Freuds  
Theorie der Masse)’ (1922) 

Ortega y Gasset, José 1883-1955  Spanje  schrijver/  • La rebellion de las masas (1929)/  
filosoof  De opstand der horden (1933 

Tchakhotine, Serge 1883-1973 Rusland/  microbioloog/ • Le viol des foules par la  
Duitsland  socioloog  propagande politique (1939;1952)/  

The rape of the masses (1940)  
 
 
 
 
 



 149

Baschwitz, Kurt □ 1886-1968 Dtsl.7)/Nederl. econoom/journ./ • Du und die Masse. Studien zu  
perswetensch. einer exakten Massenpsychologie 

(1938;1951)/Denkend mens en 
menigte (1940;19512)  
• Hexen und Hexenprozesse. Die 
Geschichte eines Massenwahns und 
seiner Bekämpfung (1963)/Heksen 
en heksenprocessen (1964;1981)  

Broch, Hermann  □ 1886-1951 Oostenrijk8)/ industr./ing./ • Massenwahntheorie. Beiträge zu  
     USA   schrijver/filos.  einer Psychologie der Politik  

(1959, postuum; 1979) 
Tillich, Paul  1886-1965 Duitsl.9)/USA theoloog/filos. • Masse und Geist. Studien zur  

Philosophie der Masse (1922) 
Mennicke, Carl A.  1887-1959 Duitsl.10)/Ned. sociaal pedag./ • Sociale psychologie. De algemene  

filosoof  grondslagen en de toepassing 
daarvan op de maatschappelijke en 
politieke verschijnselen, vooral van 
de tegenwoordige tijd (1935;19544) 

Freyer, Hans  1887-1969  Duitsland  socioloog/filos. • Theorie des gegenwärtigen  
historicus  Zeitalters (1955;19673)/Mens en 

massa in deze tijd (1958) 
Moede, Walther  1888-1958 Duitsland  arbeids-  • Experimentelle Massenpsycho- 

psycholoog  logie. Beiträge zur Experimental-
psychologie der Gruppe (1920) 

Lippmann, Walter  1889-1974 USA    psych./journal./ • Public opinion (1922)  
publicist 

Kracauer, Siegfried  □ 1889-1966 Duitsl.11)/Frkr./    architect/sociol./ • Das Ornament der Masse (1927)/  
     USA  filmtheoreticus The mass ornament   

• Die Angestellten (novelle, 1930)/ 
The salaried masses  

Alverdes, Friedrich W. 1889-1952 Duitsland  bioloog/dier- • Tiersoziologie (1925) 
socioloog • Die Tierpsychologie in ihren 

Beziehungen zur Psychologie des 
Menschen (1932) 

Künkel, Fritz  1889-1956 Duitsl.12)/USA psycholoog/ • Charakter. Einzelmensch und  
therapeut Gruppe (1933)/ Groepskarakter-

kunde (1935) 
Allport, Floyd Henry 1890-1978  USA  sociaal-politiek • Social psychology (1924) 

psycholoog  • Institutional behavior (1933) 
Geiger, Theodor  1891-1952 Duitsland      socioloog   • Die Masse und ihre Aktion. Ein  

Beitrag zur Soziologie der 
Revolution (1926;19672)  

Bernays, Edward  □ 1891-1995 Oostenr./USA agrar./journalist/ • Crystallizing Public Opinion  
       propag. & p.r.  (1923;2011) • Propaganda  

expert  (1928;2004) • Public Relations 
(1945;1952;2004) 

Toller, Ernst*)  1893-1939 Duitsl.13)/Zw.l./ dichter/  • Masse Mensch. Ein Stück aus der  
Engeland  toneelschrijver  sozialen Revolution des  

zwanzigsten Jahrhunderts   
(1920)/ Massa Mensch. Een stuk 
uit de sociale revolutie der 20e 
eeuw’ (toneel, 1921) 

Mannheim, Karl  1893-1947 Hong.14)/Dtsl./ socioloog/ • Mensch und Gesellschaft im 
Engeland  filosoof   Zeitalter des Umbaus (1935)  

• Essays on sociology and social 
psychology (1953)   

Young, Kimball  1893-1972 USA   soc.psycholoog • Handbook of social psychology   
(1946;1948; 1951); • Social 
psychology. An analysis of  social 
behavior (1930 e.v.)  

Vleugels, Wilhelm  1893-1942 Duitsland  socioloog/ • ‘Masse und Führer’ (Diss., 1921)  
       econoom   • ‘Wesen und Eigenschaften der  

Masse’ (1922) • ‘Der Begriff der 
Masse’ (1926) • Die Masse.   
Beitrag zur Lehre v.d. sozialen 
Gebilden (1930)  
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Vidor, King  1894-1982 USA  filmmaker/ • The Crowd (film, 1928) 
       scriptschrijver 
Leavis, Frank Raymond 1895-1978 Engeland  schrijver  • Mass civilisation and minority  

culture (1930)  
Jünger, Ernst*)  1895-1998 Duitsland  schrijver/  • Der Arbeiter. Herrschaft und  

(entomoloog) Gestalt (1932)/ De arbeider, 
heerschappij en gestalte (2008) 

Reiwald, Paul  1895-1951  Dtsl./Zwitserl. psycholoog/ • Zur Psychologie der Massen-  
criminoloog/ aggression (1945); • Vom Geist der  
jurist  Massen. Handbuch der Massen-

psychologie (1946)/ De geest der 
massa 

Fleck, Ludwik  □  1896-1961 Polen/Israël arts/bioloog • Entstehung und Entwicklung  
einer wissenschaftlichen Tatsache. 
Einführung in die Lehre vom 
Denkstil und Denkkollektiv (1935) 

Reich, Wilhelm □ 1897-1957 Oostenrijk15)/  psychoanalyt. • Massenpsychologie des  
Noorwg./USA  Faschismus. Zur sexualökonomie 

der politischen reaktion und 
 zur proletarischen sexualpolitik 

(1933;1934;1971;1986)/ Fascisme 
en massapsychologie (selectie, 
1970) 

Sprott, Walter John H. 1897-1971 Engeland  psycholoog/ • Social Psychology (1952)  
(socioloog)  • Human groups (1958)/ De mens 

in groepsverband. Studie van 
gedrag van man & vrouw in gezin,  
dorp, massa en vele andere 
samenlevingsvormen (1960) 

Foster, Lewis R.  1898-1974  USA  scenarist/  • Two in a crowd (komediefilm,  
       filmmaker  1936) met Joan Bennett en Joel  

McCrea. 
LaPiere, Richard T. 1899-1986 USA  socioloog  • Social psychology (1936;1942) 
         • Collective behavior (1938) 

• A theory of social control (1954)  
Ehrenstein, Walter 1899-1961 Duitsland  psycholoog • Die Entpersönlichung. Masse und  

Individuum im Lichte neuerer 
Erfahrungen (1952), waarin o.a: 
‘Dämon Masse’. 

Hagemann, Walter 1900-1964 Duitsland  mediawetensch./ • Vom Mythos der Masse. Ein  
politicus  Beitrag zur Psychologie der 

Öffentlichkeit (1951) 
Kolnai, Aurel □  1900-1973 Hong./Oostenr.16) filosoof/  • Psychoanalyse und Soziologie. 

Frkr./Can./Eng politicoloog  Zur Psychologie von Masse und  
Gesellschaft (1920)  

Gallup, George  1901-1984 USA  psycholoog/ • The pulse of democracy. Public 
journalist  Opinion and how it works (1940) 

(met Saul Rae) 
Hoffer, Eric □  1902-1983 USA  schrijver  • The true believer. Thoughts on  

the nature of mass movements 
(1951;1960)/ De ware gelovige. 
Beschouwingen over het wezen van 
massabewegingen (1952)  

Parsons, Talcott  1902-1979 USA  socioloog/ • The structure of social action  
(econoom)  (1937) 

Bettelheim, Bruno  □ 1903-1990 Oostenr.17)/USA filosoof/  • Aufstand gegen die Masse. Die  
       (kinder)psych. Chance des Individuums in der  

modernen Gesellschaft    
(1960)/ The informed heart. 
Autonomy in a mass age (1960)/ 
Massificatie en zelfbehoud (1965) 

Gehlen, Arnold  1904-1976 Duitsland  filosoof/sociol./ • Sozialpsychologische Probleme in  
       antropoloog  der industriellen Gesellschaft  

(1949)  
Canetti, Elias □  1905-1994 Bulg./Oostenr.18)/ schrijver/chem./ • Masse und Macht (1960;200630)/ 
     Engel./Zwitserl.  polyhistor Massa & Macht (1976;1983;1995)   
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Ahrendt, Hannah □ 1906-1975 Duitsland19)/USA filosofe  • The origins of totalitarianism  
(1951;1958;1979) 

König, René  1906-1992 Dtsl./Zwitserl.20) socioloog  • Masse und Vermassung (1956)  
     /Dtsl. 
Münster, Clemens  1906-1998 Duitsland  fysicus/media- • Mengen, Massen, Kollektive  

man./schrijver  (1952) 
Riesman, David   1909-2002  USA  socioloog/jurist • The lonely crowd. A study of the  

changing American charakter 
(1950)/ De eenzame massa. Over 
cultuur en karakter in de moderne 
samenleving (1959) 

Rudé, George  1910-1993 Noorwg./Engel. historicus  • The crowd in the French  
Revolution (1959;1972) 

Stoetsel, Jean  1910-1987 Frankrijk  socioloog  • (Esquisse d’une) Theorie des  
opinions (1943) 

Centers, Richard  1912-1981 USA  psycholoog • The psychology of social classes. 
A study of class consciousness 

(1949;1961) 
Hofstätter, Peter R.  1913-1994 Oostenrijk/Dtsl. soc.psycholoog • Einführung in die Sozialpsycho- 

logie (1954) • Gruppendynamik. 
Kritik der Massenpsychologie 
(1957;1986) 

Rae, Saul Forbes  □ 1914-1999 Canada  econoom/ • The pulse of democracy (1940)  
       diplomaat  (met George Gallup) 
Piaf, Edith  1915-1963 Frankrijk  zangeres  • La foule (1957) tekst Michel  
(= Edith Giovanna Gassion)        Rivgauche, compositie Angel  

Cabral 
Whyte, William H.  1917-1999 USA  journalist/ • The Organization Man  

urbanist   (1956;1957;1960; 2002) 
Maisonneuve, Jean 1918-20xx Frankrijk  psycholoog • Psychologie sociale (1950;19678) 

/ Sociale Psychologie. Mens en 
medemens, aspecten der sociale 
werkelijkheid (1961) 

 
ANNOTATIE: 
 
□  = Joods  
*) Zie voor een overzicht van achttien literaire schrijvers (* tussen 1771 en 1862, en † tussen 1832 en 
1946) die de massa in hun werk beschrijven (‘composite pictures’ of mob scenes): Van Ginneken, Mass 
movements, p. 12. Reiwald bespreekt op pp. 560-614 van Vom Geist der Massen zo’n vijftien schrijvers, en 
John Carey behandelt in The intellectuals and the masses vrijwel uitsluitend schrijvers, indachtig de ondertitel 
‘Pride and prejudice among the literary intelligentsia 1880-1939’. 

Ook in Schnapp & Tiews’ sterk op Europa gerichte Crowds worden enkele schrijvers van voor de 
wetenschappelijke benadering besproken.    

Overigens zijn Stalin (1879-1953), Hitler (1889-1945) en Mao (1893-1976) hier niet opgenomen 
omdat zij niet echt (en zeker niet op de eerste plaats) als auteurs kunnen worden gezien; Marx en Engels 
daarentegen wel, en Lenin is meer voor de volledigheid vernoemd. 
 Auteurs die slechts een enkel artikel aan de massa wijdden, zijn in de regel niet opgenomen.  
**)
1)  Marx: 1843 gevlucht/uitgezet naar Frankrijk; 1845  
    naar België; 1849 naar Engeland 
    Engels: na 1842 voornamelijk in Engeland wonend 
2) 1863 gevlucht naar Zwitserland  
3)  1938 gevlucht naar Nederland 
4)  1939 gevlucht naar Engeland  
5) 1934 gevlucht naar Roemenië  
6) 1933 ontslag Duitsland, 1934 naar Zwitserland,  
    1940 geëmigreerd naar USA 
7)  1933 gevlucht naar Nederland, 1955 genaturaliseerd 
8)  1940 gevlucht naar Amerika  
9)  1933 gevlucht naar Amerika  
10) 1933 gevlucht naar Nederland, 1950  
    genaturaliseerd 

11)  1933 gevlucht naar Frankrijk, 1941 naar  
     Amerika 
12)  1939 in Amerika gebleven 
13)  1933 gevlucht naar Zwitserland, 1934 naar  
      Engeland 
14)  1933 gevlucht naar Engeland  
15)  1939 gevlucht naar Amerika, vanuit  
      Scandinavië, waar hij sinds ’33 woonde 
16)  1937 gevlucht naar Frankrijk 
17 ) 1939 gevlucht naar Amerika  
18)  1939 gevlucht naar Engeland 
19)  1941 gevlucht naar Amerika 
20)  1937 emigratie naar Zwitserland, 1949 weer  
      naar Duitsland 
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NEDERLANDSE AUTEURS OVER DE MASSA  (≤ 1960) 
 
-Mannoury, Gerrit (1867-1956)    • Massa-edukatieve bestrijding van ultra- 

   agressieve groepstendenties (Memorie aan  
   Ned. regering & volk) (1946) 
• Massapsychologie en -psychiatrie (1946)  
• De dood als zegepraal. Opstellen over de 
   massa-educatieve 
  zijde van het doodstrafprobleem (1948) 

-Roland Holst-van der Schalk, Henriette (1869-1952) • De revolutionaire massa-aktie (1918) 
-Visser, Herman Lod. Alex. (1872-1943)  □   • ‘Over collectieve psychologie’, De Gids, jrg. 

   68, 1904, p. 20-45. 
• De psyche der menigte. Bijdrage tot de studie  
  der collectief  psychologische verschijnselen  
  (1911) 

       • De collectieve psyche in recht en staat (1916) 
       • Collectief-psychologische omtrekken (1920) 
-Mourik Broekman, Michiel C. van (1878-1945)  • Het karakter der massa (1926) 
-Kranenburg, Roelof (1880-1956)    • Politieke organisatie en groeps-psychologie  

  (1956) 
-Stoffel, Simon Henri (1881-?)1)    • De massa-mensch en zijn toekomst. Proeve van  

een analyse onzer samenleving (1946) voorw:  
 W. Schermerhorn 

-Man, Hendrik de (1885-1953)  (Belg)   • Massen und Führer (1932)/Massa en leiders  
  (1932)  

       • Vermassung und Kulturverfall (1951) 
-Baschwitz, Kurt (1886-1968)  □  • Denkend mens en menigte (1940)  

• Heksen en Heksenprocessen (1964) –  
   zie verder voorgaande  

-Hoop, Johannes Herm. van der (1887-1950)  • Massa, democratie en staat (1948)  
-Loveren, Jan van (=  Dr. Jan de Vries (1890-1964))  • Een enkeling in de massa (roman) (1918)  
-Woltring, Julius (rond 1910? - ?)    • Massa-actie en massa-mentaliteit (1940) 
-Regensburg, A.C. (?-?) Ned.    • Massa en individu voor, tijdens en na den  

oorlog (1945) in de reeks ‘Geestelijke weder-  
opbouw’ (3) (20 pp.) 

 
NA 1960:   

 
-Wertheim, Willem Frederik (1907-1998)   • Elite en massa. Een bijdrage tot ontmaskering 

  van de elitewaan (1975) 
-Boef, Cornelis (*1932)     • Van massapsychologie tot collectief gedrag 

  (1984)  
-Vonderen-van Staveren, Marie Laura van (*1938)  • Protesteren in actiegroepen (1974) 
-Gaus, Helmut (*1942) & Jacqueline Van Hoe • Film en tijdgeest (1939-2004). Filmgenres,  

   conjunctuur en het gevoel van de massa (2006) 
-Ginneken, Jaap van (*1943)     • De kracht van de zwerm (2009)  
       • Strijden om de publieke opinie (2008)  

• Mass movements in Darwinist, Freudian and  
   Marxist  perspective (2007) en uit (1999): 
• Brein-bevingen.  Snelle omslagen in opinie en  
  communicatie 
• De uitvinding van het publiek (1993) 
• Crowds, psychology and politics 1871-1899  
  (1989) 

-Sande, Hans van de (*1943) • On crowds. The social psychology of crowd  
  behaviour (2005 internet) 

-Cieraad, Irene (*1952)     • De elitaire verbeelding van volk en massa.  
  Een studie over  cultuur (1988;19962) 
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-Boomkens, René (*1954)       • Kritische massa. Over massa, moderne ervaring  
  en popcultuur (1994) 

-Vonk, Roos (*1960)     • Sociale psychologie (2004, 20072) 
-Peeters, Michel (*1965)     • Beelden voor de massa. Kunst als wapen in het  

  Derde Rijk  (2007) 
-Jaeger, Toef (samenst.) (*1971)    • Massa- en elitecultuur (1994) 
 
 
En dan is er nog de ‘Reeks toegepaste Sociale Psychologie’ (VUGA Den Haag 1990-2001) en zijn er de nodige 
Nederlandse (studie)boeken over Sociale psychologie (Dik van Kreveld, J.F.M. Jaspers, René van der Vlist, 
W.G. Hagens, Henri van Praag, Pol Craeynest, R.W. Meertens en J.v. Gumbkow e.a.)  
 
Bronnen voor Two is a crowd: Reiwald, van Ginneken, McClelland, Schnapp & Tiews, Van de Sande,  
Stanford Humanities, KB & UB’s, diverse naslagwerken en veel internetsites. 
 
NB:   - Dit overzicht pretendeert geen volledigheid, wel dat de belangrijkste (westerse F, D, E, N, I)  

     theoretische massa-exercities chronologisch worden weergegeven voor de periode 1860-1960. 
- Eerste drukken zijn vermeld; niet alle herdrukken en vertalingen zijn opgenomen.   

 
 
1) [Stoffel, ir. Simon Henri (geb. 1881). 1910-1946 directeur machinefabriek Reineveld te Delft; voorzitter Kamer van Koophandel te Delft  
(uit Ernst Heldrings Herinneringen & dagboek) sociaal bedrijf, gedeeltelijk in handen van Van  Marken.]   

 
 
 
 
 


