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Bijlagen 321

Aan de Japanse lezer  
 
 

Massa en Macht, waarvan de Japanse vertaling nu uitgekomen is, is het boek dat ik als mijn levenswerk in 
de letterlijke zin van het woord beschouw. Ik heb vijfendertig jaar van mijn leven besteed aan dit werk. 
Derhalve zie ik het als mijn plicht om de Japanse lezer van te voren op de hoogte te brengen van de 
ontstaans-geschiedenis van dit boek. 

Ik heb mijn jeugd doorgebracht in verschillende Europese landen en ben in Engeland, 
Oostenrijk, Zwitserland en Duitsland op school geweest. De eerste twee jaar van mijn opleiding bracht ik 
door in Engeland. Hier leerde ik lezen en al snel las ik het ene na het andere Engelse boek met veel 
plezier. Op mijn achtste ging ik naar Oostenrijk en leerde Duits om een school in Wenen te kunnen 
volgen. Naast de Engelse werken vulden Duitstalige werken mijn boekenplanken. In 1914, een jaar na 
mijn aankomst in Wenen, brak de Eerste Wereldoorlog uit. Engeland en Oostenrijk werden vijandige 
staten. In de straten van Wenen verschenen massa’s van mensen die bezeten waren van de oorlog en in 
koor “Dood aan het Engelse volk” riepen.  Ik zag dergelijke taferelen altijd van nabij, maar ik kon het 
hoe dan ook niet bevatten. Het lag ook niet voor de hand dat mijn opvattingen opeens zouden 
veranderen. Ik was begonnen me te hechten aan een nieuwe taal en een nieuw land maar ik kon mijn 
herinneringen aan het oude land niet uitvegen. Op dat moment bestonden deze beide landen tegelijkertijd 
in mij. In de twee, drie jaar na de uitbraak van de oorlog werd op school in Wenen elke gelegenheid benut 
om  haat-gevoelens ten opzichte van de vijand aan te wakkeren. Deze openlijke vijandige verhouding 
tussen de twee naties die mij beide een dierbare taal hadden geschonken kon niet anders dan de eerste 
van pijn vervulde breuk in mijn leven teweeg brengen.  

In 1916,  toen de Eerste Wereldoorlog in alle hevigheid woedde, stuurde mijn familie mij naar 
Zwitserland, daar zij bang waren voor de invloed die een dergelijke breuk op een jongenshart kon 
hebben. Zwitserland was neutraal. In dit land nam een ieder een houding van complete desinteresse in de 
oorlog aan. Op de neutrale school die ik bezocht bekwaamde ik mij verder in de mij dierbare Engelse en 
Duitse taal en begon bovendien de Franse taal te leren zonder dat er ook maar sprake was van kritiek 
vanuit mijn omgeving. Het gebeurde ook niet dat ik aangezet werd om iemand te haten. Ik kon mij aan 
mijn studie wijden zonder ook maar door iemand gehinderd te worden. Derhalve heb ik in deze tijd veel 
kennis opgedaan. Dit land was als een paradijs voor mij. De vijf rijke jaren die ik in dit land doorbracht 
vormden de basis voor mijn latere geestelijke leven. Vervolgens ging ik naar een Duitse school. Op 
zestienjarige leeftijd verhuisde ik van Zürich naar Frankfurt. Duitsland had de oorlog en zijn leger 
verloren. Ik kwam in Duitsland op het hoogtepunt van de periode van hoge inflatie, toen het land kolkte 
van onrust en agitatie. De Duitse mark was gekelderd tot een miljardste van de vroegere waarde. Het 
contrast tussen het vredige leven in Zwitserland en de hongersnood en armoede alhier was schokkend.  
De tegenstellingen tussen de nationalisten, die de bittere ervaring van de oorlogsnederlaag en het verlies 
van een eigen leger niet konden vergeten, en de socialisten die een geheel nieuw Duitsland voor ogen 
hadden, waren dermate dat de situatie op springen stond. Na de moordaanslag door nationalisten op de 
Duitse Minister van Buitenlandse Zaken Rathenau was ik ooggetuige van de eerste massademonstratie 
van arbeiders, die georganiseerd was als protest tegen deze aanslag. Ik vond dat deze massa compleet 
verschillend was van de massa’s die ik eerder aanschouwd had. Ik verbaasde mij dat ik deze massa met 
mijn eigen lichaam voelde, dat ik mijzelf voelde als een onderdeel van deze massa. Tot dan had ik massa’s 
als een bedreiging gevoeld, alsof ze het op mij gemunt hadden. Maar op dat moment gebeurde precies het 
tegenovergestelde en had ik het gevoel dat ik door een onweerstaanbare kracht in de massa gezogen werd 
en zelf een lid van die massa werd. Toen de demonstratie ten einde kwam, de massa zich verspreidde en 
een ieder zich wederom huiswaarts begaf, kreeg ik een gevoel alsof ik afdaalde naar een miserabeler 
bestaan dan voorheen, alsof ik iets waardevols verloren had.  

Vanaf dit moment was het beeld van de massa in mijn geheugen gegrift. Ik had het voorgevoel 
dat het niet anders kon zijn dan dat een massa bestond die allerlei verschillende gedaantes had en nam mij 
voor om het verschijnsel ‘massa’ zoveel mogelijk te observeren. Het gebeurde regelmatig dat ik de massa 
met mijn eigen lichaam hevig beleefde, maar desalniettemin restte er in mij altijd een gedeelte dat zich niet 
gemakkelijk kon assimileren en dat mij de vraag stelde wat een massa nu eigenlijk is, hoe een massa tot 
stand komt, en waaruit een massa bestaat. 

In 1924 ging ik studeren aan de universiteit van Wenen. Ik had mij voorgenomen dichter en 
filosoof te worden en bracht derhalve de avonden door met schrijven. De eerste keer dat op een dag, op 
straat, bij mij de gedachte opkwam om de massa te gaan bestuderen, was niet lang nadat ik twintig 
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geworden was. Het was als een ingeving. Op dat moment besloot ik mijn leven te wijden aan de studie 
van de massa. Ik raakte geheel geobsedeerd door deze gedachte en er was niets dat mij er van kon 
afbrengen. De inmenging van allen die iets anders van mij verwachtten behendig ontwijkend, zette ik 
standvastig door. De externe ervaring die van het grootste belang was voor de voortgang van mijn 
onderzoek was op 15 juli 1927, de dag dat het Paleis van Justitie in Wenen in vlammen opging.  

Ik was me ervan bewust dat een lang en veeleisend onderzoek beslist noodzakelijk was. Ik wilde 
alle soorten van massa die er ooit geweest waren omvatten en bestuderen. Met andere woorden: politieke 
massa’s en religieuze massa’s, huidige massa’s en historische massa’s, kortom de massa’s die voorkomen 
in alle culturen – van de primitieve cultuur tot en met de hoogst ontwikkelde culturen van Oost en West. 
Terwijl ik begon materiaal te verzamelen uit zeer veel wetenschappelijke gebieden, observeerde ik zowel 
thuis als op reis allerlei verschijnselen zonder mezelf een moment rust te gunnen. Na twee, drie jaar 
begreep ik dat hoe lang ik ook zou volharden in mijn studie van de massa, ik stellig slechts onvolledige 
resultaten zou verkrijgen. Mijn onderzoek moest aangevuld worden met een veelomvattende en grondige 
studie van macht. Massa en macht zijn dermate nauw aan elkaar gerelateerd, dat als een van beide 
ontbreekt men de ander niet kan begrijpen. Het was onvermijdelijk dat met de uitbreiding van mijn 
onderzoek de tijd die ik er in moest steken navenant sterk toenam.     Het was echter niet zo dat dit werk 
gedurende mijn verblijf in Wenen – tot 1938 – het enige onderdeel van mijn leven vormde. Ik was er 
trots op tegelijkertijd het leven van een dichter te leiden. Als dichter verzonk ik herhaaldelijk in weidse 
gedachten en als ik niet oppaste verloor ik, betoverd door de duizelingwekkend snel veranderende fictieve 
wereld, de wereld van de realiteit geheel uit het oog – soms enkele weken, soms enkele maanden en soms 
zelfs een heel jaar. De intocht van Hitler in Wenen in 1938 maakte een eind aan deze situatie. Het was 
een ieder op dat moment duidelijk dat het uitbreken van oorlog, sterker nog, van een oorlog die 
gevaarlijker zou zijn dan de wereld tot dan toe had gekend, niet lang meer op zich zou laten wachten. 
Derhalve werden de zaken waarmee wij ons dienden bezig te houden van een veel kritiekere aard. Ik 
poogde zolang als mogelijk in Wenen te blijven, met als doel om het nazisme te bestuderen zoals het zich 
voor mijn ogen afspeelde. Tot eind november 1938 was ik in Wenen. Wat ik daar met mijn eigen ogen 
verifieerde was voor mijn onderzoek van zeer grote waarde. Het werd mij als jood echter onmogelijk om 
nog langer te blijven en ik vertrok naar Engeland, waar ik tot op de dag van vandaag nog steeds woon. 

De twintig jaar sinds mijn verhuizing naar Engeland heb ik zo goed als geheel gewijd aan de 
studie van massa en macht. De situatie in de wereld legde alle denkende mensen een van kommer en kwel 
vervulde verantwoordelijkheid op. Met de jaren leek de oplossing van deze taak steeds urgenter te 
worden. Ik heb vele malen opnieuw, dat wil zeggen vanuit een ander gezichtspunt, geprobeerd de zaak te 
herbezien. Ik had geen enkel model dat mij van pas kwam bij de opzet van mijn boek; iets dergelijks 
bestond zelfs in het geheel niet. Op alle mogelijke manieren heb ik gepoogd de twee fenomenen massa en 
macht te benaderen. Dit is geen verspilde moeite gebleken. Werkzaamheden die ik op een bepaald 
moment genoodzaakt had gezien te beëindigden bleken zonder uitzondering in een later stadium, op een 
volkomen onverwacht moment, wederom van nut voor mijn onderzoek. Ik ben tot velerlei inzichten 
gekomen en deze inzichten waren meer dan slechts voorgevoelens. De bewijzen voor deze inzichten 
waren namelijk overal zichtbaar en zij waren tevens tastbaar duidelijk. In de loop der tijd heeft zich een 
overstelpende hoeveelheid materiaal opgestapeld. In de definitieve versie van mijn boek heb ik hier echter 
slechts een zeer klein gedeelte van gebruikt. Daar ik overtuigd ben van de geldigheid van de nieuwe 
kennis die het doel vormt van mijn onderzoek, moesten helderheid en leesbaarheid mijn eerste motto 
zijn. 

Ook na het schrijven van dit boek is er niets dat erop wijst dat de crisissituatie die de mensheid 
confronteert afneemt. Mocht dit werk kritisch opgenomen worden door de denkende mensen van Japan, 
dan zal dat van grote betekenis zijn voor schrijver dezes, die zijn denken op dit gebied zal blijven 
verdiepen.   
 
Elias Canetti          

 (MuM = Gunshû to kenryoku, vertaler: Iwata Kôichi 
(uit het Japans vertaald door Dick Stegewerns)              Orion Press, 1e dr. 1971, 11e dr. 1996, p.  I-VI) 
 
 
 


