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Enkele indrukken van de eerste 

bijeenkomst van leergang 3 van de 

serie Waardegedreven Leiderschap, 

varen op het moreel kompas. 

 

Macht en Machiavelli:  Spiegels 

voor de Ziel 

 

Het was opnieuw een boeiende 

bijeenkomst vrijdagmiddag jl. in Kasteel 

Huize Harmelen. Een groep van 9 mensen 

was bijeen om te spreken met elkaar over 

de verhouding macht en moraal. Door 

welke factoren laten we ons gedrag 

leiden? Wat is de verhouding tussen de 

rede en het gevoel? 

 

Een deelnemer constateerde dat we als 

mensheid nog niet veel verder zijn dan 

‘overleven’.  

Paul Meijs was weer uitstekend in staat 

om de deelnemers uit te dagen met 

behulp van citaten van Sartre, Hobbes, en 

Rousseau. Macht is niet iets buiten ons, 

wij vallen samen met macht. Wij zijn dus 

de macht. Praten over macht als een 

abstractie, als iets van anderen, heeft 

geen zin. Paul Meijs hanteert als definitie 

van macht ‘het vermogen om je belangen 

te realiseren’. De vraag is dan welke 

belangen dat kunnen zijn. Tijdens het 

gesprek komen Hobbes voorbij, die het 

over de mimetische begeert heeft, het 

verlangen naar datgene wat de ander 

heeft, als drijfveer en  Rousseau met 

prachtige citaten over de natuurlijke staat 

van de mens en het vinden van de balans 

tussen vermogens en verlangens als weg 

naar het geluk. Want alleen als de 

verlangens in balans zijn met het 

vermogen om die verlangens te realiseren, 

dan opent dat de weg naar geluk, aldus 

Rousseau.  

 

‘Ken Uzelve’ 

 

Een belangrijke constatering in het 

gesprek dat ontstond, was dat de aloude 

wijsheid ‘ken uzelve’ niets aan betekenis 

heeft verloren, maar ook al te vaak wordt 

vergeten. Het spreken over macht en de 

wellust die macht veroorzaakt, voelt 

aanvankelijk ongemakkelijk. Want “we 

doen ons graag beter voor dan we zijn”, 

stelt Paul Meijs, ‘uit welbegrepen 

eigenbelang’, voegt hij er dan 

onverbiddelijk aan toe.  
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Uiteindelijk is onze grootste opdracht om 

onszelf te kennen, volgens Balthasar 

Gracian: ‘Er bestaan spiegels voor het 

gezicht, maar niet voor onze ziel: 

zelfonderzoek dient die taak te vervullen’.  

Het erkennen van het feit dat macht er 

wel degelijk toe doet in de persoonlijke 

motieven om iets al dan niet te doen, is 

een eerste stap naar waardegedreven 

leiderschap. En daarvoor hebben we ook 

anderen nodig, die ons helpen aan die 

‘spiegel voor de ziel’.   

 

Kortom, de middag was een uitdaging aan 

onszelf om opnieuw te reflecteren op de 

vraag ‘wie ben ik en waardoor laat ik mij 

leiden’?  

 

 

 

 

 

 

De volgende module in deze reeks vindt 

plaats op vrijdagmiddag 31 oktober vanaf 

13.30 uur tot 17.00 uur.  

Dan is onze gastspreker dr. Jan Willem 

Brinkman, hij schetst parallellen tussen 

leiderschap in een ziekenhuis en 

leiderschap in het leger: 

 ‘Lessen uit het leger, over 

dynamiek en onzekerheid als kans’.  

 


