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De schoonheid van macht
Psycholoog Oscar David werkt als organisatieadviseur en executive coach. Zijn nieuwe boek
Macht!, over leiderschap, kwam vorige maand uit en werd direct een bestseller.
Lisa Goudsmit

G

a je mee wandelen?”
vraagt mijn vader. Ik ben
twaalf en het is de laatste
dag van de zomervakantie.
Dan vertelt hij wat hem is
overkomen toen hij zo oud
was als ik. Hij vertelt over de oorlog, hoe
zijn ouders met hem al snel nadat de nazi’s
aan de macht kwamen Duitsland zijn ontvlucht.
Al op een van de eerste pagina’s van
Macht!, een boek dat gebruikt kan worden
bij bedrijfstrainingen, maar ook voor ‘leken’
interessant is, haalt David (Waalre, 1965) er
de Tweede Wereldoorlog bij. Bijzonder voor
een professioneel handboek over macht,
maar niet onlogisch. David is kind van twee
Joodse overlevenden van de Sjoa. Zijn familiegeschiedenis blijkt een belangrijke motivatie
voor zijn werk en een van de aanleidingen
voor het schrijven van dit boek. David werkt
al 25 jaar als psycholoog en consultant op het
gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling. Ook zijn beroepskeuze is direct
te herleiden tot zijn ouders. „Mijn moeder
studeerde psychologie en gaf het vak groepsdynamica aan een opleiding voor maatschappelijk werk. Vanaf mijn twaalfde las ik heel
veel van haar boeken over psychologie. Mijn
vader werkte bij IBM, een heel groot computerbedrijf. Zo’n grote organisatie fascineerde
mij. Na de middelbare school heb ik een jaar
aan de Vrije Hogeschool gestudeerd, een antroposofisch instituut. Bernard Lievegoed,
de initiator van de school, had ook een antroposofisch adviesbureau opgericht. Het veld
van organisatieontwikkeling interesseerde
mij, dus ben ik psychologie gaan studeren.
Ik liep stage en gaf als student al trainingen
bij Shell. Na mijn afstuderen was Shell mijn
eerste opdrachtgever.”
Eerder schreef je een boek over het
enneagram, een methode die via negen
persoonlijkheidstypes de drijfveren en het
gedrag van mensen beschrijft. Waarom nu
een boek over macht?
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„Voor mij is macht de essentie van dynamiek in een organisatie: wie bepaalt wat en
hoe? Er zijn verschillende verklaringen voor
mijn fascinaties, mijn Joodse herkomst speelt
zeker een rol. Mijn ouders waren slachtoffer
van de meest ultieme vorm van machtsmisbruik. Mijn vader is een Duitse Jood. Zijn
familie vluchtte naar Nederland, waar mijn
grootvader een aanstelling kreeg aan de
Leidse universiteit. Hij werd daar in 1933 benoemd tot docent in oosterse rechtsgeschiedenis en Grieks-Egyptische papyrologie, en
in 1937 tot bijzonder hoogleraar. Door geluk
hebben ze de Holocaust overleefd. Ze behoorden tot de Barneveld Groep, een groep van
‘verdienstelijke Nederlanders’ die bescherming genoot van de Joodsche Raad. Achteraf
gezien was dat slechts uitstel van executie,”
zegt David waarna hij een stilte laat vallen en
duidelijk naar woorden zoekt.

‘Dat wat het
verdriet van
mijn familie
was, is de kracht
en inspiratie
voor mijn werk
geworden’
„De geschiedenis van de Joodsche Raad is
complexe materie als het gaat om macht: hoe
gaat men om met een regime dat macht misbruikt? Het was een afgedwongen orgaan,
maar zoals voor alles geldt: doe je eraan mee
of niet? In Barneveld werd een deel van deze
groep van ‘verdienstelijke Nederlanders’
ondergebracht in een kamp, zo ook mijn
grootouders en vader. Er was geen hek of
bewaking. Ze hadden weg kunnen lopen,

maar dat deden ze niet. Ze belandden uiteindelijk toch in Westerbork en daarna Theresienstadt. Hier werd echt een psychologisch
machtsspel gespeeld. Mijn moeders ouders
vluchtten naar Zwitserland, maar zijn tegengehouden en alsnog in Auschwitz vermoord,
mijn moeder was ondergedoken.
Thuis werd er over de familiegeschiedenis
gesproken, dat was bijzonder. Mijn ouders
verdiepten zich in psychotherapie, ze leerden
er met ons over te praten. Juist macht fascineerde me: hoe kan het dat het zo misbruikt
wordt? Dit motiveerde me om een bijdrage
te leveren aan de wereld: eerst begrijpen
hoe machtsmisbruik plaats kan vinden, en
dan proberen om de situatie waarin mijn
ouders en grootouders terecht zijn gekomen
te voorkomen. Dat is mijn werk geworden: ik
werk met machthebbers. Mijn hoop is dat ze
door reflectie op een verstandigere en meer
integere wijze macht uitoefenen. Dat wat het
verdriet van mijn familie was, is de kracht en
inspiratie voor mijn werk geworden.”
Waarom heb je deze persoonlijke aspecten
opgenomen in je boek?
„Er is veel over macht geschreven, vaak als
iets abstracts en theoretisch. Mijn ervaring
is dat als we bewuster en verstandiger met
macht om willen gaan, het begint bij onszelf:
onze eigen relatie tot macht. Die is heel bepalend voor hoe we de wereld zien en hoe we ons
gedragen. Ik nodig mijn cliënten, toch vaak
machthebbers, ook altijd eerst uit bij zichzelf
te rade te gaan hoe ze macht beleven, voordat
we ons richten op de macht buiten ons.”
Je beschrijft ook een retraite in Auschwitz
waar je aan meegedaan hebt, georganiseerd door Bernie Glasman, een Jood die
boeddhist is geworden. Hoe ging dat?
„Er werd veel gemediteerd, en elke dag werden er namen gereciteerd van omgekomen
familieleden. Elke avond was er een gespreksgroep om belevenissen te delen. Wat ook bijzonder was, was dat er zowel Joden meededen
als nakomelingen van oorlogsmisdadigers.
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