Binnenland

Voor mij was het een bijzondere manier om
eer te betuigen aan mijn omgekomen grootouders. Ik had het verlangen om Auschwitz te
bezoeken, om beter te snappen wat daar heeft
plaatsgevonden. Ik ervoer veel verdriet toen
ik daar was, maar de retraite was daarmee
ook betekenisvol. Het heeft me geholpen om
de Holocaust een plek te geven. Dit voorbeeld
staat in het boek omdat het laat zien hoe je om
kan gaan met situaties van machteloosheid.
Auschwitz is ultieme machteloosheid.”
Je stelt in Macht! dat je zocht naar macht
en machteloosheid, maar ook naar goed en
fout. Je besluit: alle mensen hebben een
goed hart?
„Ja ik ben nu 49 en dat is mijn tussentijdse
conclusie: de natuur van mensen is niet
kwaadaardig. Kwaadaardigheid ontstaat
als gevolg van ervaringen die men opdoet,
maar ook door onkunde en onwetendheid
en trauma’s. Maar er is ook een ander aspect.
Ik beschrijf Hannah Arendt, zij nam opzien-

barend stelling tijdens het Eichmann-proces
door te zeggen dat het kwaad volgens haar onder meer functioneert doordat ‘gewone’ mensen loyaal zijn aan een fout systeem. Volgens
Arendt was Eichmann geen monster, maar
een gewone man die loyaal was aan zijn baas.
Iets dergelijks zie ik ook in organisaties. Bij
Shell bijvoorbeeld zijn enkele jaren geleden
oliereserves opgepompt. Men had die cijfers
gunstiger voorgesteld dan ze in werkelijkheid waren. Waarom? Dat was een combinatie van loyaliteit en angst. Dat is niet omdat
mensen slecht zijn, maar ze raken verstrikt
in situaties waarin ze bepaalde ervaringen
meenemen in beslissingen, en daardoor tot
afkeurenswaardig gedrag komen.”
In het boek worden voorbeelden van
omgaan met en de interpretatie van
macht, machthebbers en leiderschap
vanuit een boeddhistische, hindoeïstische,
Joodse en islamitische kijk genoemd.

Trekt die spirituele en religieuze kant van
interpreteren je aan?
„Wat interessant is in oosterse tradities
maar ook in het jodendom, is het belang van
reflectie. Kijk maar naar de sjabbat, een van
de krachtigste methodes van reflectie: een
dag per week niet bezig zijn met alledaagse
zaken en tijd nemen voor gebed en inkeer.
En natuurlijk Jom Kipoer, de belangrijkste
dag van reflectie van het jaar. Dit boek is een
pleidooi voor reflectie en inkeer om mechanismes te stoppen die tot vervormingen van
machtsuitoefening kunnen leiden.”
Macht van wie?
„Vanuit religieus perspectief heeft er maar
eentje de macht: de Almachtige. We leven in
een atheïstische tijd, waarin wordt gedacht
dat God alleen de macht heeft in gebedshuizen, maar daarbuiten in de werkelijke wereld
wijzelf de macht hebben. Naar mijn idee is er
wel een hogere macht. Verschillende religies
hebben daar verschillende bewoordingen
voor, maar zeker voor mij is het een bron van
inspiratie en ethiek.
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Waarom hebben veel Nederlanders vooral
negatieve connotaties bij macht?
„In Nederland, maar ook bijvoorbeeld in
Duitsland, is macht een beladen term. We
zijn in Europa zwaarbelast door machtsmisbruik in de Wereldoorlogen. Daarnaast
kennen wij Nederlanders een poldermodel.
De waterschappen zijn het oudste democratische instituut ter wereld. Wij moesten hier
wel samenwerken, bijvoorbeeld tegen het
water, polderen was belangrijk. Ook hebben
we geen lange traditie van koningen en
keizers. Onze samenleving is hierdoor veel
minder hiërarchisch ingericht. Mensen vinden macht snel slecht, daar moet je weg van
blijven. In Amerika is dat anders, daar mag
je zeggen dat je powerful bent. In Nederland
is het niet wenselijk te zeggen dat je machtig
bent. Krachtig kan wel. Maar dat is iets anders. Macht is het vermogen iets te bepalen.
Ikzelf vind macht machtig. Het hoort bij het
leven. Je kan zeggen: ‘ik heb er niks mee’, maar
het is er wel altijd. Mijn missie is om mensen
bewuster te maken van het fenomeen macht
en de werking ervan. Als je het leert kennen
kun je de potentie van macht gebruiken zonder tot misbruik over te gaan. De potentie
is het vermogen om vrede te maken, orde te
scheppen en dingen tot stand te brengen. Dat
is fantastisch.” n
Macht!, uitgegeven door Mediawerf,
248 pgs., € 29,50. Via www.oscardavid.
nl, www.managementboek.nl of in de
boekhandel.
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