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WIE IS DE BAAS? 
 
Deze tekst gaat over macht en hoe men daarmee om kan gaan, zowel positief als negatief. 
 
 
MACHT: PERSOONLIJK EN POSITIONEEL 
Macht is een neutrale term. Men bedoelt er doorgaans mee: het vermogen om 
anderen te (be)sturen en/of te leiden. Dat vermogen kan persoonlijk of posi-
tioneel bepaald zijn. In het eerste geval gaat het om mensen met een natuur-
lijk gezag. De uitwerking ervan wordt door anderen als weldadig ervaren. Na-
tuurlijk gezag is het duidelijkst zichtbaar in egalitaire verhoudingen, d.w.z. 
verhoudingen waarin mensen gelijkwaardig zijn aan elkaar. 
In het tweede geval hangt het uitoefenen van de macht af van de positie die 
men bekleedt. Te denken valt aan de functies van directeur, leraar, chirurg, 
jurist, minister enzovoort. Positioneel bepaald gezag wordt meestal uitgeoe-
fend binnen hiërarchische verhoudingen. In zekere zin hoort de opvoedingsre-
latie hier ook bij: er is immers sprake van een asymmetrische relatie tussen 
opvoeders en kinderen. 
 
MACHTSMIDDELEN 
Bij macht horen machtsmiddelen: wie natuurlijk gezag heeft, werkt bijvoor-
beeld met inspirerende ideeën, vriendelijkheid, empathie en overtuigings-
kracht. Ook kinderen kunnen over andere kinderen een natuurlijk gezag uitoe-
fenen: ze zijn initiatiefrijk, leggen gemakkelijk contact, komen prettig over en-
zovoort.  
Persoonlijke macht kan ook négatief worden aangewend: dwingen, bedriegen, 
bedreigen, autoritair optreden en dergelijke kunnen hiertoe gerekend worden. 
Kinderen zullen in dat geval schreeuwen, driftig worden, stampvoeten, onge-
hoorzaam zijn, slaan, schoppen en pesten.. 
Bij positioneel bepaalde macht gaat het net zo: het effect kan echter sterker 
zijn, omdat de machtsruimte doorgaans groter is tengevolge van de positie 
die men bekleedt. 
 
HOE GA IK MET MACHT OM? 
Macht op zich, zowel de persoonlijk als positioneel bepaalde, is nóch goed 
nóch verkeerd. Het gaat om de vraag: hoe ga ik met macht om? Maak ik er 
gebruik of eerder misbruik van? Leg ik mijn wil aan anderen op omdat ik in de 
positie van  ‘de baas’ verkeer? Of oefen ik mijn macht zo uit, dat mijn ‘onder-
geschikten’ maximale ontplooiingsruimte hebben? Waarom doen dictators 
(bijna) nooit vrijwillig afstand van de macht? Waarom corrumpeert macht zo 
gemakkelijk? Is democratie de ultieme garantie tegen machtsmisbruik? Is een 
samenleving van ‘herrschaftsfreie Communication’ (Habermas, Theorie des 
kommunikativen Handelns) eigenlijk wel mogelijk? 
Deze en nog veel meer vragen komen spontaan naar boven bij het thema 
‘Hoe om te gaan met macht?’. 
 



In de machtsuitoefening bij mensen kan veel mis gaan. Op een wonderlijke 
manier kan het gedrag van dieren soms ten voorbeeld worden gesteld: de 
wolf die het onderspit delft, biedt de sterkere wolf zijn keel aan. Deze zal de 
zwakkere echter niet doden!  
 
GEBRUIK EN MISBRUIK VAN MACHT 
Macht en het gebruik of misbruik ervan doen zich op alle mogelijke manieren 
voor: wie er oog voor heeft, ziet oneindig gevarieerde en subtiele ‘netwerken 
van macht’. Alleen al de communicatie tussen twee of meer mensen kan veel 
daarvan zichtbaar maken.  
De wijze waarop kinderen met elkaar omgaan, is eveneens een boeiend terrein 
voor observatie van ‘netwerken van macht’. Er zijn leiders en volgers, bange-
riken en durfallen. Diverse machtsmiddelen worden ingezet: ‘n aantrekkelijk 
fysiek voorkomen, intelligentie, specifieke talenten, veel speelgoed thuis, een 
vriendelijke uitstraling, paaien of omkopen, bazig zijn, boos worden, pes-
ten.....Dit laatste machtsmiddel roept associaties op met het fenomeen ‘zon-
debok’, illustratie van het gegeven dat ook machtsverhoudingen tussen kin-
deren héél scheef kunnen liggen. 
 
Gebruik en misbruik van macht in alle mogelijke schakeringen doen zich duide-
lijk waarneembaar voor op macroniveau, soms met ernstige gevolgen, omdat: 
elke staat op eigen territoir het geweldsmonopolie claimt, bepaalde groot-
machten (VS)hun wil aan andere staten op kunnen leggen, multinationals ‘n 
staatsoverstijgende, internationale en nauwelijks te controleren macht hebben 
enzovoort. 
Er zijn ook allerlei instituties om ongebreidelde macht te remmen en te con-
troleren: de Veiligheidsraad, het Internationale Hof van Justitie enzovoort. Tel 
daarbij de meer ideële instituten op die zich vooral op het vlak van de menta-
liteitsbeïnvloeding bewegen en niet zelden wantoestanden aan de kaak stel-
len: Amnesty International, Green Peace, Interkerkelijk Vredesberaad, Pax 
Christi enzovoort. 
 
JOODSE EN CHRISTELIJKE VISIES OP MACHT 
In de joodse en christelijke traditie is macht een belangrijk thema. Veel bijbel-
verhalen getuigen heel realistisch van hoe mensen omgaan met macht: het 
geweld wordt soms breeduit gemeten. Ook het tegendeel ervan: macht die 
ingezet wordt om recht en gerechtigheid te bevorderen. 
Macht kan zelfs een hoofdthema worden genoemd: er is héél de bijbel door 
een realistische observatie van alle mogelijke vormen van machtsmisbruik en 
tegelijkertijd een hartstochtelijk pleidooi voor bevrijdende macht. Het ‘ideale 
geloven’ wordt er ten zeerste door gekleurd. 
 
PROFETEN 
Typerend voor de joodse traditie is de profeet: het gaat om mensen die van-
uit een sterk godsgeloof een zesde zintuig ontwikkelden voor alle mogelijke 
vormen van onrecht. Zij durfden dat onrecht aan te klagen, óók als koningen 



hen met de dood bedreigden. Profeten zijn luizen in de pels van de macht! 
Lastig voor machthebbers die het met de mensenrechten niet zo nauw ne-
men. 
De bijbelse profeten hebben een sterke invloed gehad op de ontwikkeling van 
het godsbesef waarin God steeds meer gezien en beleefd wordt als een par-
tijdige God die hart heeft voor de weduwen en de wezen, de armen, de 
vreemdelingen en alle andere onderdrukten. 
De bijbel kent talloze verhalen waarin het machtsmisbruik van hooggeplaats-
ten wordt aangeklaagd. Een voorbeeld: 
 
De profeet Natan verschijnt op zekere dag voor koning David en vertelt hem 
het volgende verhaal: ‘Er waren twee mannen in dezelfde stad, de een was 
rijk, de ander arm. De rijke had schapen, geiten en koeien in overvloed, maar 
de arme bezat niets anders dan één enkel lammetje dat hij gekocht had. Hij 
had het opgefokt en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at 
van zijn bord, het dronk uit zijn beker en het lag bij hem op schoot, ja, het 
was voor hem evenveel als een dochter. Op een keer kreeg de rijke bezoek, 
maar hij kon het niet over zijn hart verkrijgen een van zijn eigen schapen, gei-
ten of koeien klaar te maken voor zijn gast. Daarom nam hij het lam van de 
arme en maakte dat voor zijn bezoeker klaar (2 Sam.12,1B-4).’  
Koning David veert woedend op: ‘Bij de levende Heer, de man die dat heeft 
durven doen, verdient de doodstraf. Omdat hij zo meedogenloos heeft ge-
handeld , zal hij het lam viervoudig moeten vergoeden.’ 
‘Die man bent ú!’ repliceert Natan. Koning David is verslagen. Ineens ziet hij 
zichzelf in de rol van diegene die op een listige manier overspel pleegt: in de 
hoop dat hij zal sneuvelen, heeft hij immers zijn legeroverste Uria de oorlog 
ingestuurd, zodat hij op een ‘wettige’ manier het bed kan delen met Uria’s 
aantrekkelijke vrouw. 
 
MACHTSVERHOUDINGEN ONDERSTEBOVEN 
Bijbelschrijvers hebben er kennelijk plezier in machtsverhoudingen voortdu-
rend op hun kop te zetten: 
* de eerste koning van Israël, Saul, wordt door de profeet Samuël geko-
zen uit de meest onaanzienlijke familie uit de kleinste stam van Israël (de 
stam Benjamin), aldus 1Sam.9,21 
* de volgende koning, David, is de jongste zoon uit het gezin van Isaï: niet een 
oudere, meer ervaren broer, maar juist híj wordt door Samuel als opvolger van 
Saul aangewezen 
* veel ‘onvruchtbare vrouwen’ worden moeder van zonen die later uit-
munten door hun dienende macht:  Sara, de moeder van Isaak, Hanna, de 
moeder van Samuël, Elisabeth, de moeder van Johannes de Doper enzovoort 
* in de geslachtslijst met betrekking tot Jezus’ afkomst in Matt.1,1-17 
zijn mannen alléén kennelijk niet in staat tot een ononderbroken keten: het 
inschakelen van heel opmerkelijke vrouwen - Tamar, Rachab, Ruth en de 
vrouw van Uria(!) - is noodzakelijk om de geboorte van Christus te verzekeren 



* een zinsnede uit het Magnificat, de lofzang van Maria op God klinkt al-
dus: ‘Hij heeft zijn kracht getoond: de hoogmoedigen uiteengejaagd, hun 
plannen verijdeld, de machtigen van hun voetstuk gestoten, maar de geringen 
heeft Hij verheven (Lc.1,51-52)’ 
* uit Mt.25,31-46 blijkt, dat man alleen kan zeggen, dat men Jezus 
gekénd heeft, als men zich daadwerkelijk heeft ingelaten met naakten, honge-
rigen, dorstigen, vreemdelingen enzovoort 
* Lucas vertelt over een weduwe die zó vaak bij een rechter aanklopt en om 
haar recht vraagt, dat de laatstgenoemde zich tenslotte gewonnen geeft 
(Lc.18,1-8) 
* de rijke man in Lc.16,19-31 moet na zijn dood lijden wat hij de arme 
Lazarus tijdens zijn leven heeft aangedaan, terwijl Lazarus een ‘ereplaats 
naast Abraham’ krijgt. 
 
BERGREDE 
In de hoofdstukken 5 tot en met 7 in Matteus wordt de z.g. bergrede weer-
gegeven. Hierin toont Jezus zich op z’n radicaalst. Een voorbeeld: ‘Maar ík zeg 
u: heb uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen Matt.5,44).’ Je niet 
alleen inlaten met minderbedeelden en kansarmen, maar óók nog je vijanden 
liefhebben, is dat niet teveel gevraagd? Wie van ons kan dat opbrengen? 
De tekst die eraan voorafgaat (Mt.5,38-42) lijkt ‘n ‘opstapje’ te zijn. Zomaar 
een vers (Mt.5,41): ‘En dwingt iemand u een kilometer zijn bepakking te dra-
gen, ga dan twee kilometer met hem mee.’ 
Aan de Joodse nieuwtestamenticus Pinchas Lapide is de volgende uitleg van 
dit vers ontleend: in de tijd van Jezus was Palestina bezet door de Romeinen. 
Deze laatsten waren veelgodendienaars en daarom onrein naar Joodse begrip-
pen. Joden meden zoveel mogelijk het contact met hen. Van de ándere kant 
hadden de Romeinen bepaalde ‘rechten’: Romeinse militairen mochten hun 
bepakking over een afstand van één kilometer door ingezetenen laten dragen.  
De volgende reconstructie is voorstelbaar: een Romeinse soldaat vraagt op de 
bekende afstandelijke en dwingende manier aan een Jood om zijn bepakking 
te dragen. ‘Nee,’ zegt de Jood, ‘staat u mij toe, dat ik twee kilometer met u 
oploop.’ De Romein staat verbaasd. Hij voelt zich als mens behandeld. Er ont-
wikkelt zich een gesprek. De vicieuze cirkel van het vijandsdenken is doorbro-
ken. 
Een dergelijke uitleg maakt de tekst minder radicaal. Misschien dat ze op die 
manier door gelovige christenen kan worden verstaan als een inspirerende op-
roep om onophoudelijk scheefgegroeide machtverhoudingen te doorbreken! 
 
 
SAMENVATTING 
 
Hoeveel macht ken ik mezelf toe? Komt door persoonlijke eigenschappen of door de positie 
die ik bekleed? Ben ik tevreden over de manier waarop ik met mijn macht omga? Waarom 
kunnen mensen soms zo’n misbruik maken van hun macht? Waarom kunnen mensen bij tijd 
en wijle zo wreed zijn? 
Weet ik wel hoe kinderen met macht omgaan?Léér ik hen voldoende op een goede manier 
met macht om te gaan? 



 
Daar waar mensen met elkaar omgaan, wordt macht uitgeoefend: in het klein én in het groot. 
Voorbeelden van goede en verwerpelijke vormen van machtsuitoefening krijgen wij dagelijks 
via de media voorgeschoteld. Voor opvoeders is er eveneens veel te ontdekken aan hoe kin-
deren met macht omgaan. Machtsmiddelen als fysieke kracht, behendigheid, een sociale in-
stelling, agressiviteit, omkoperij, dwang, insluiting, uitsluiting, lichamelijke aantrekkelijkheid, 
bravoure enzovoort laten zich onophoudelijk observeren. 
 
In de bijbelse en joodse traditie is ‘macht’ een hoofdthema. Enerzijds weet de bijbel machts-
misbruik heel reëel in kaart te brengen, ánderzijds wordt ‘dienende macht’ als ideaal uitgete-
kend. Vooral profeten kwamen en komen op voor machtsuitoefening die récht doet aan ande-
ren. Mede daardoor is het beeld van God als een partijdige God, als een God die de kant van 
de ontrechten kiest sterk beïnvloed. 
 


