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Machiavelli actueler dan ooit 

 
door Frans Holtkamp 

 

 

 

 
Laat ik dit opiniestuk over MACHIAVELLI’S LEF van Tinneke Beeckman be-

ginnen met een citaat.1 Het is te vinden op Wikipedia onder het lemma Machia-

vellisme: 

 

Machiavellisme kan verwijzen naar: 

• Machiavellisme (politiek), de politieke theorie die stelt dat alles is toegestaan voor het 

verwerven of behouden van macht, onafhankelijk van recht en moraal 

• Machiavellisme (psychologie), persoonlijkheidstrek die zich kenmerkt door de bereidheid 

om manipulatie en misleiding te gebruiken om eigenbelang 

• Machiavellistische intelligentie, het vermogen van een organisme om een succesvolle po-

litieke relatie aan te gaan met sociale groepen2 

 

Klik op de twee blauwe links en de negatieve connotaties vlie-

gen je om de oren. De derde link lijkt positief. Dat maakt 

nieuwsgierig. Voor je het weet druk je erop. Je leest vervol-

gens ‘de pagina bestaat niet’. Had je kunnen weten, want de 

link is rood. Er moet nog een tekst komen. Zou die het begin 

van de rehabilitatie van Machiavelli zijn? 

Een keerpunt in het denken en schrijven 

over deze grote Florentijn? Wordt hij 

misschien binnen afzienbare tijd de 

‘grootste politieke denker ooit’ genoemd? 

Als dát gaat gebeuren, levert Beeckman zeker een forse bij-

drage. En wie schrijft de tekst achter de rode link? Doe ik 

dat? Beeckman? Of iemand anders? 

 

 

Dit opiniestuk bestaat uit twee hoofdstukken: 1. Een must voor wie politiek be-

drijft en 2. Tot besluit. Het eerste hoofdstuk is het langt. Daarin volg ik het vijfde-

lige boek van Beeckman op de voet. Zo nodig lever ik persoonlijk commentaar of 

vul aan. Het tweede vermeldt kort en bondig wat mijn vervolgstap zal zijn. 

 

  

MACHIAVELLI OP WEG NAAR 

REHABILITATIE? 
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1. Een must voor wie politiek bedrijft 
MACHIAVELLI’S LEF is een vlot geschreven boek. 
Beeckman gidst je op een boeiende wijze door de twee 
hoofdwerken van deze scherpzinnige Florentijnse politie-
ke denker, Il Principe en Discorsi. Ze rekent af met het 
traditionele negatieve denken over Niccolò Machiavelli 
(3 mei 1469, Florence – 21 juni 1527, Florence). Beeck-
man is, zo schrijft ze in haar Voorwoord, door het lezen 
van Spinoza en zijn onverholen waardering voor de Flo-
rentijn, vastbesloten het werk van Machiavelli zo onbe-
vooroordeeld mogelijk te lezen. Met dit boek als resultaat. 
Het bevat pareltjes van inzichten die ik graag de mijne 
wil maken. Ik duik er zes op. 

 
Lang leve het conflict! 

Politicologie als wetenschap bestaat nog niet in Machiavelli’s tijd. Politiek als een 
eigen domein kan hij dus niet conceptualiseren. Toch is héél zijn denken ervan door-
drenkt. Enkele oneliners: Kerk en geloof dienen in de politiek geen speler te zijn. Het 
staatsbelang behoort voorrang te hebben op de belangen van de Kerk. Het politieke 
domein is principieel seculair. Alleen dáárom al is Machiavelli een moderne denker.  
 
Uit zijn rijke bron van politieke inzichten duik ik nu mijn eerste parel op: conflict. 
Conflict hóórt bij politiek. Het is er de essentie van. Er zijn altijd tegenstrijdige belan-
gen, in zíȷń tijd – maar misschien ook wel weer in de onze – die van de elite en het 
volk. Dat conflict is onoplosbaar, dat wil zeggen als fenomeen, niet als feitelijke, 
eenmalige onenigheid. Ofwel: er zal altijd conflict zijn. Dat noopt je vanuit de actuele 
politieke werkelijkheid te denken, niet vanuit een of ander utopisch of religieus ideaal. 
Dat actuele denken dient perspectivisch te zijn: je moet je kunnen verplaatsen in het 
standpunt van de tegenstander. Die is immers jouw gelijke, want allen, elite en volk, 
delen dezelfde republiek. Het is een vast gegeven: de adel of het patriciaat heeft de 
neiging zichzelf te verrijken en het volk te overheersen, het volk verlangt ernaar om 
vrij te leven. Politiek is de kunst van het balanceren tussen deze twee umori of stem-
mingen. Daarom moet de vorst zich omringen met onafhankelijke raadgevers en die 
vrijuit laten spreken. Als hij zijn ‘vak’ verstaat geeft hij burgers inspraak in de tot-
standkoming van de wetten waaraan zij geacht worden te gehoorzamen. Anderzijds 
moet het volk begrijpen, dat een ordentelijk bestuur zonder burgers met aanzien niet 
mogelijk is.  
Daarom is factievorming, meent Machiavelli, funest. Groepsbelang mag niet prevale-
ren boven het belang van de republiek. Gloria, ofwel de eer die burgers nastreven om 
hun staat groot te maken, gaat bóven alles. 
 
De westerse deliberatieve of ‘absolute’ democratie die op dit moment hoogtij viert, 
zou zich door deze inzichten kunnen laten gezeggen: TINA ofwel ‘There is no alter-
native’ moet weer plaatsmaken voor het accepteren van legitieme vormen van verzet 
tegen de georganiseerde macht. Bovendien moet de macht van experts en technocra-
ten verkleind worden ten gunste van het publieke debat. 
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Ik kan het niet laten een vergelijking te trekken tussen Machiavelli en Hannah Arendt. 
Laatstgenoemde conceptualiseert politiek als een apart domein. De daarbij behorende 
activiteit noemt zij handelen. Het vertrekpunt van de zoon politikon – de mens als 
‘politiek dier’ – is pluraliteit. Het publieke domein wordt gedeeld door mensen met 
uiteenlopende opvattingen en belangen. Zij dienen sámen te handelen. En waar ge-

handeld wordt, worden fouten gemaakt. Maar er is altijd weer de mogelijkheid van 
een nieuw begin. Arendt noemt dat nataliteit. 
 
Machiavelli kán nog niet op die manier conceptualiseren: politiek als apart domein is 
bij hem een ‘intuïtieve vooronderstelling’. Pluraliteit evenzo, zij het in de vorm van 
de al eerder genoemde belangentegenstelling tussen elite en volk. Voor beide denkers 
is conflict essentieel voor de politiek. Maar waar Arendt nataliteit benadrukt als een 
soort ‘ontsnappingsroute’, wijst Machiavelli er met nadruk op dat het conflict er altijd 
zal zijn. Daarin lijkt hij radicaler dan Arendt. 
 
Noodzaak broodnodig! 

De tweede parel: politiek – eigenlijk héél het menselijk leven – wordt ‘geregeerd’ 
door fortuna of lot. Zij is een blinde kracht en respecteert geen morele graadmeter. Er 
zit geen goddelijke voorzienigheid en al helemáál geen rechtvaardigheid achter. For-

tuna kan bikkelhard zijn. Beklaag je daar niet over, houdt Machiavelli ons voor. Het 
hoort erbij.  
Soms zijn gebeurtenissen zó dringend, dat er van noodzaak gesproken moet worden. 
Die necessità is niet erg, meent Machiavelli, ze is een zegen. Ze voorkomt dat je zelf-
voldaan onderuitzakt, houdt je scherp en verbetert je keuzes. Een crisis moet je als 
een uitdaging zien. Actie en daadkracht blijken dan belangrijk. Omarm de noodzaak! 
Zij schenkt je zelfkennis, zelfdiscipline, versterkt je verantwoordelijkheid en haalt het 
beste in je naar boven. Daarbij is perspectiefwisseling belangrijk: als je oog hebt voor 
de noodzaak van je tegenstander, zul je hem anders tegemoet treden dan alleen maar 
met wapens. 
 
Necessità, onwillekeurig moet ik aan de stoïcijnen en Benedictus de Spinoza denken. 
Maar vooral aan de amor fati van Friedrich Nietzsche. Laat hij het zelf maar zeggen: 
‘Als eerste het nodige – en dit zo mooi en volmaakt als je kunt! ‘Heb datgene lief, wat 
noodzakelijk is’ – amor fati dat zou mijn moraal zijn, doe hem al het goede aan en til 
het boven zijn verschrikkelijke herkomst uit naar jezelf’. 
 
Wat kunnen we in ónze tijd van gedroomde maakbaarheid met deze lofzangen op de 
noodzaak? Ik denk: wakker worden! Ik ben in 1945 geboren. Vanaf díe tijd kent 
West-Europa geen oorlog meer. Historisch gezien is dit een ongekend gegeven. Zo 
óók de welvaart waarin we leven. Jongere generaties weten niet beter of het hoort zo. 
Alsof je er recht op hebt. Wie historisch geschoold is, weet dat deze uitzonderlijke 
toestand van vrede en welvaart verre vanzelfsprekend is, dat er abrupt een einde aan 
kan komen. Noodzaak, bijvoorbeeld in de vorm van de coronapandemie die begin 
2020 uitbreekt, kán wakker schudden. Maar als die beteugeld is, zouden we zo maar 
weer in slaap kunnen sukkelen. Noodzaak broodnodig? Ik hoop van niet. Nood is niet 
leuk. Maar het beséf dat noodzaak bij politiek hoort, dát is broodnodig! 
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Voortreffelijkheid 

Virtù, de derde parel, is noodzakelijk voor wie politiek bedrijft. Dit begrip is niet een-
voudig te definiëren. Het ‘snoept’ van de vier kardinale deugden prudentia, fortitudo, 

iustitia en temperantia, maar valt er niet mee samen. Jawel, het siert ieder mens wijs, 
moedig, rechtvaardig en voorzichtig te zijn, maar in de politiek werken die vier niet 
automatisch in je voordeel. Noem virtù desnoods politieke deugdzaamheid. Die moet 
jou in alle omstandigheden helpen, zowel als het een land voor de wind gaat als wan-
neer zich penibele situaties voordoen. Als je virtù hebt, besef je dat fortuna wispeltu-
rig is, weet je dat politieke situaties snel veranderen, moet je die kunnen inschatten, 
dien je rekening te houden met de belangen van je tegenstanders, kom je snel tot actie, 
vermijd je daarbij uitersten als cynisme en ideologische gedrevenheid, neem je de 
verantwoordelijkheid voor je handelen op je, verheerlijk je het geweld niet maar ge-
bruik je dat wél als het land erom vraagt, doe je je weleens anders voor dan je in wer-
kelijk bent als het staatsbelang daarmee gediend is en houd je constant voor ogen dat 
het uiteindelijk om de vrijheid van de burgers gaat. Dus heiligt het doel juist níet alle 
middelen: mensen zijn wispelturige wezens, maar moeten ervoor waken dat ze om-
wille van de veiligheid die de overheid biedt hun vrijheid inleveren. Alsjeblieft geen 
veiligheid schenkende en menselijke vrijheid verslindende Leviathan bóven burgers à 
la Thomas Hobbes! Dus werpt Machiavelli de christelijke deugd nederigheid verre 
van zich. Wie zich in de politiek nederig opstelt, maakt zichzelf zwak en daagt zijn 
tegenstander uit hem te overweldigen. Niet doen! Ook van religieus geïnspireerde 
bestrijding van natuurlijke verlangens, zoals fra Girolamo Savonarola dat in Florence 
tracht door te voeren en het uiteindelijk met de brandstapel moet bekopen, gruwt 
Macchiavelli. Het politieke werkt mét en niet tégen passies. 
 
Voortreffelijkheid of aretè dekt het begrip virtù misschien nog het best. Je moet be-
paalde intellectuele vermogens en vaardigheden hebben om politiek juist te handelen. 
In het citaat waarmee dit opiniestuk begint, is de term machiavellistische intelligentie 
de positieve tegenhanger van machiavellisme. Schrappen, dit laatste begrip! Weglak-
ken, deleten en voorgoed vergeten! 
 
Schijn die niet bedriegt 

Aan mijn vierde pareltje, schijn, besteedt Beeckman geen apart deel. Maar het belang 
ervan keert regelmatig terug in haar tekst. Schijn hoort bij iemand die een machtsposi-
tie inneemt. Want, zo schrijft zij op pagina 156: 
 

De regels die publieke figuren etaleren, inspireren anderen, ten goede of ten 
kwade. Schijn is in politiek dus enorm belangrijk. Zo doet het ertoe dat de 
vorst vroom lijkt, ongeacht zijn persoon-
lijk geloof. Dat klinkt cynisch en oneer-
lijk, maar deze suggestie bevat een waar-
schuwing: de vorst moet beseffen dat hij 
een rol speelt. Hij is slechts een tijdelijk 
personage in een schouwspel dat hem ver 
overstijgt, en waarin hij niet uitsluitend 
zijn eigen belangen mag dienen. 

 
  

 
Soms komen in de politiek geheimen aan het licht! 



MACHIAVELLI OP WEG NAAR REHABILITATIE?                                  5                                       Machiavelli actueler dan ooit  

Schijn hoort erbij? In eerste instantie hik ik ertegenaan. Een politicus moet toch trans-
parant en eerlijk zijn? Ik spring een gat in de lucht op het moment dat Donald Trump 
het veld moet ruimen voor Joe Biden. Maar Beeckman weet mij te bekeren. Met hulp 
van Hannah Arendt. Politiek is een apart domein. Je moet het gescheiden houden van 
je privéleven. Het is theater. Je speelt een rol. Daar horen maskers bij. Wat áchter dat 
masker zit doet er niet toe. Maar wat het in het politieke theater wil verbeelden, dáár 
gaat het om. Daarop word je afgerekend. Een politicus moet zijn privéleven zoveel 
mogelijk buiten het publieke domein houden. Het gaat om zijn voortreffelijkheid of 
aretè als machthebber. Er is maar één vraag die ertoe doet: weet hij die rol overtui-
gend en met een zo groot mogelijke instemming van het volk te spelen? Daarom blij-
ken twee ontwikkelingen vandaag de dag contraproductief: het overdadig voor het 
voetlicht brengen van het privéleven van politici door tabloids, roddelbladen en praat-
programma’s op tv én de hypernerveuze communicatie van politici met hun achterban 
en derden via de (a)sociale media. 
Laat ik duidelijk zijn: ik breek een lans voor schijn die niet bedriegt – want die nega-
tieve functie kan hij ook hebben – maar die in politiek opzicht functioneel blijkt. 
 
Spiegeltheater 

Spiegels fascineren me. In mijn woning hangen 
er vele aan de wand. Ze maken de ruimte groter 
en bieden onverwachte inkijkjes. Buiten fotogra-
feer ik graag water dat de omgeving reflecteert: 
vennen, meren, plassen. Dat levert soms betove-
rende plaatjes op. Zulke spiegels hebben een 
esthetische functie. Maar Beeckman heeft het 
over de kritische soort: vorstenspiegels. Die kun-
nen bogen op een uiterst lange traditie. Van de 
oudheid tot aan de renaissance schrijven denkers 
voor vorsten teksten met morele raadgevingen, 
geïllustreerd met historische voorbeelden. Zij 
denken nog in termen van een keurig geordende 
werkelijkheid of kosmos. Christelijke denkers 
vertrekken vanuit de vanzelfsprekendheid van 
twee rijken: een ‘aards rijk’ dat als voorbereiding 
op het ‘hemelse rijk’ dient. De vorst heerst over 
het eerstgenoemde met een door God gelegiti-
meerd gezag. Daar komt geen burger aan te pas! 
Maar dat gaat veranderen: Machiavelli – hij zit een tijd gevangen, wordt gemarteld op 
verdenking van verraad jegens het nieuwe bewind in Florence, wordt op grond van 
collectieve amnestie vrijgelaten en trekt zich terug op zijn boerderij Sant-Andrea in 
Percussina voor denk- en schrijfwerk – stuurt zijn hoofdwerk Il principe naar Lorenzo 
II de’ Medici.  Het is Realpolitik avant la lettre. De spiegel die hij De’ Medici voor-
houdt geeft een schaamteloos eerlijke inkijk in het politieke spel. Vanuit het perspec-
tief van de burger. En dát is nieuw in de traditie van de vorstenspiegels. De vorst heeft 
een spiegel vanuit het volk nodig, meent de Machiavelli.  
Il principe is ook bedoeld als ‘sollicitatiebrief’. De schrijver houdt zichzelf voor ie-
mand die het politieke bedrijf door en door kent. Maar Lorenzo zwijgt. Als raadgever 
komt Machiavelli niet meer aan de bak.  
 
  

 
Spiegeltheater op de Sint-Jansberg te Plasmolen 
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Inmiddels zijn we enkele eeuwen verder. De liberale democratie is in veel landen een 
vanzelfsprekend gegeven. Vorstenspiegels à la Il principe worden niet meer geschre-
ven. Niet omdat er geen vorsten meer zijn – ze heten nu president en hebben zichzelf 
soms voor het leven aangesteld – maar omdat hedendaagse machthebbers op een an-
dere manier een spiegel voorgehouden krijgen. Natuurlijk, zij moeten zich omringen 
met spindoctors, raadgevers en deskundigen. Maar dat is onvoldoende voor het spie-
gelwerk. Onafhankelijke journalistiek is in dezen van levensbelang. Beeckman 
schrijft daar behartigenswaardige woorden over. Ik ben zo vrij er een spiegel aan toe 
te voegen: die van het politieke debat. Politici zouden met elkaar en met burgers veel 
meer in debat moeten gaan. Niet via de media, maar fysiek. Spetterend spiegeltheater 
revitaliseert onze sukkelende democratie. Wat ook goed kan spiegelen? Burgerfora 
oftewel incidenteel samengestelde groepen van ervaringsdeskundigen. 
 
Republikeinse vrijheid 

Vrijheid is de parel waar het uiteindelijk om draait. Machiavelli laat er geen gras over 
groeien: vrijheid is het doel van de politiek. Het liberale vrijheidsbegrip dat momen-
teel hoogtij viert, vertrekt vanuit één criterium: een mens moet zo onbeperkt mogelijk 
kunnen handelen. Externe dwang is uit den boze. Het gaat om vrijheid ván, door 
Beeckman negatieve vrijheid genoemd. Die kan een positief randje krijgen, als je een 
bevredigend antwoord kunt geven op de vraag ‘Wat stimuleert mij om als mens te 
doen wat ik kan doen?’ Om vrij te zijn moet je zeker niet de status van een slaaf heb-
ben, kan Machiavelli gezien zijn tijd nog invullen. Maar hij voegt dít eraan toe: je 
moet ook iets te zeggen hebben over de wetten waaraan je dient te gehoorzamen. Dit 
is vrijheid tót, zeg maar: positieve vrijheid. Naast individuele rechten zijn ook burger-
rechten van belang: droits de l’homme et du citoyen klinkt het in het Frans terecht. 
Dat is republikeinse vrijheid. Om vrij te zijn moet je in een vrij politiek systeem leven. 
Wij kennen dat in de vorm van de parlementaire democratie. Er is een pluraliteit aan 
partijen en visies. Het conflict tussen umori of stemmingen krijgt een politieke verta-
ling. Daarnaast is het systeem gezegend met de trias politica: de wetgevende, uitvoe-
rende en rechterlijke macht zijn in principe onafhankelijk van elkaar. De overheid 
staat niet boven de wet en kan zelfs voor de rechter worden gedaagd (Urgenda weet 
dat als de beste!). Dat betekent niet, dat alles op rolletjes loopt. Democratie vraagt om 
permanent onderhoud. Machiavelli levert daarbij deze essentiële vraag: is de demo-
cratie republikeins genoeg? 
Als ik zijn republikeinse maatlat hanteer, ontwaar ik twee grote problemen in onze 
tijd: afkeer van en wantrouwen in politiek bij velen en dús te weinig bereidheid om 
deel te nemen aan het publieke debat. Het tweede probleem is de verharding van 
standpunten en het vasthouden aan het eigen gelijk. De Volkskrant van donderdag 3 
juni 2021 kopt met Polarisatie in de klas. Op pagina 13 tot en met 15 worden de re-
sultaten van een enquête onder leraren geschiedenis en maatschappijleer weergegeven 
en becommentarieerd: controversiële onderwerpen – de onthoofding van Samuel Paty, 
de aanslag op het satirisch weekblad Charlie Hebdo, de dood van George Floyd, het 
conflict tussen Israëli’s en Palestijnen enzovoort – kunnen steeds minder besproken 
worden in de klas. Een open dialoog met perspectiefwisseling lijkt in toenemende 
mate onmogelijk. Ik verbaas me er niet over: de klas is in zekere zin de spiegel van de 
maatschappij. Maar God bewaar me dat de klas kraamkamer van toekomstige politici 
zal blijken!  
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2. Tot besluit 
Ik schreef het al: MACHIAVELLI’S 
LEF is een lezenswaardig boek. De 
vijf delen,  ieder opgehangen aan een 
belangrijk aspect van Machivelli’s po-
litieke denken, werken verhelderend. 
Die delen hadden korter gekund, want 
Beeckman valt vaak in herhalingen. 
De waarde van haar boek is vooral, dat 
ze Machivelli in een positief daglicht 
plaatst. Wat zij op pagina 255 onder 
het begrip virtù opsomt, kan als het 
portret worden beschouwd van Machi-
avelli’s ideale politicus. Het is onver-
kort van toepassing op politici in onze 
tijd. Daarom zou Beeckmans opsomming een mooie invulling kunnen zijn van het 
lemma Machiavellistische intelligentie op de site van Wikipedia.  
 
Of de visie van Beeckman op Machiavelli klopt, is een ánder verhaal. Ik neem mij 
voor Il Principe opnieuw te lezen, nú door haar bril. Daarbij zal ik stijlfiguren als de 
hyperbool of overdrijving – een machthebber wordt overdreven geprezen, terwijl Ma-
chiavelli hem een onbenul vindt – nauwlettend in de gaten houden. Ook zal ik bedacht 
zijn op metaforisch taalgebruik: waar Machiavelli over de Romeinse republiek schrijft 
kan Florence als republiek (1494-1512) – het ongelukkige intermezzo van Savonarola 
even buiten beschouwing gelaten – worden gelezen. En als hij over het Romeinse 
keizerrijk schrijft, stel ik mij het Florence onder Lorenzo II de’ Medici en zijn opvol-
gers voor. Wordt vervolgd! 
 
 
Rijswijk, 
maandag 7 juni 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Beeckman, Tinneke, MACHIAVELLI’S LEF, LEVENSFILOSOFIE VOOR DE VRIJE MENS, Boom uitgevers Amsterdam, 

20204 

2De bron is https://nl.wikipedia.org/wiki/Machiavellisme (20 mei 2021). 

 
Beeckman vermeldt maar liefst zeventien kwalificaties bij het 

begrip virtù 


