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Il Principe (1513-15) van Niccolò Ma-
chiavelli geldt als een van de meest gele-
zen filosofische werken aller tijden. Een 
hoogleraar van onze faculteit bekende 
zelfs dat hij het werk ieder jaar een keer 
doorneemt, voor de aardigheid. Tegen-
woordig is het ook buiten de academie 
in de mode om Machiavelli aan te halen 
als inspirator. Zelfs Boris van der Ham 
zegt inspiratie te putten uit Il Principe.1 
Met een serieus gezicht citeert Van der 
Ham uit Il Principe om een actualiteit 
te duiden. Maar er bestaat ook een le-
zing van Il Principe die ervan uitgaat dat 
Machiavelli het werk als politieke satire 
bedoelde. Moeten we deze satirische le-
zing serieus nemen?

Door Thomas Heij

Een cynische verklaring voor de popu-
lariteit van Il Principe is dat het een kort 
boekje is: het leest makkelijk weg. Het feit 
dat Il Principe ook binnen de academi-
sche wereld serieuze aandacht krijgt, heeft 
waarschijnlijk meer te maken met de pa-
radox in Machiavelli’s werk. Die paradox 
is grofweg dat Il Principe als het beroemd-
ste werk inhoudelijk op fundamentele 
punten verschilt van zijn meer omvang-

rijke werken. Il Principe is een adviesboek 
voor een alleenheerser, terwijl Machiavelli 
in de Discorsi (1519) een overtuigd repu-
blikein lijkt te zijn. Ook maakte hij zijn 
eigen politieke carrière binnen de Floren-
tijnse republiek.

Deze ongerijmdheid is een van de be-
langrijkste kwesties in de literatuur over Il 
Principe. Interpretaties van allerlei soorten 
zijn keurig opgesomd in een essay van 
Isaiah Berlin.2 De meest gangbare inter-
pretatie is dat Machiavelli een republikein 

was, maar dat hij het noodzakelijk achtte 
dat een land stabiel en verenigd was voor-
dat het een republiek kon worden. Italië 
was rond 1500 verdeeld in stadstaten en 
werd verscheidene keren overlopen door 
troepen van buitenlandse grootmachten 
als Spanje en Frankrijk, wat tot frustratie 

leidde bij Machiavelli. Deze lezing komt 
overeen met de beroemde oproep aan het 
eind van Il Principe dat er een leider moest 
opstaan die Italië zou verenigen.

In de overweldigende hoeveelheid 
reacties op Il Principe is er een minder 
bekende, minder aannemelijke, maar ori-
ginele en interessante interpretatie. Deze 
interpretatie gaat ervan uit dat Il Principe 
bedoeld is als een satire. Het schijnt dat 
Rousseau ooit zei het werk zo te hebben 
gelezen.

Mislukte ironie
Op het eerste gezicht lijkt deze interpre-
tatie misschien niet zo serieus. Zeker te-
genwoordig zullen er weinigen zijn die bij 
het lezen van Il Principe schuddebuiken 
van het lachen. Il Principe komt niet direct 
grappig over. Als Machiavelli het werkje 
bedoelde als grap, dan is het waarschijn-
lijk een van de meest beroemde mislukte 
grappen aller tijden. Dat zou Machiavelli 
degraderen tot een slechte grappenmaker, 
wat onwaarschijnlijk is. 

Machiavelli schreef namelijk een aan-
tal komedies die in ieder geval in zijn ei-
gen tijd populair werden. Ergens tussen 
1504 en 1520 schreef hij bijvoorbeeld 
Mandragola, waarin een van de hoofdper-
sonen, Callimaco, zich voordoet als dokter 
om de vrouw van een Florentijnse jurist te 
verleiden. Callimaco koopt daarvoor een 
pater om en maakt gebruik van leugens, 
bedrog en een drankje gedistilleerd uit al-
ruinwortel – mandragola in het Italiaans. 

In Mandragola zit een veelbesproken 
scène met een grap die enige voorkennis 
vergt om te begrijpen. In scène drie van 
de derde akte komt een vrouw bij de pater 
met het verzoek om twee maanden lang 
iedere maandag een mis te lezen voor de 
zielenrust van haar overleden echtgenoot:

Het was een bruut, maar toch 
blijft het vlees kriebelen. En elke 
keer als ik aan hem terugdenk, 
komt dat gevoel toch weer bij me 
terug. Maar denkt u wel dat hij 
in het vagevuur is?
[de pater] Ongetwijfeld.
Nou, ik weet dat nog niet zo 
zeker. U weet wat hij af en toe 
bij me deed. En hoe vaak heb ik 
daarover niet geklaagd bij u! Ik 

DE SUBTIELE SATIRE VAN 
MACHIAVELLI

Vrouw 

Timoteo
Vrouw 

“ Als Il Principe als grap 
is bedoeld, dan het een van 
de meest beroemde mislukte 

grappen aller tijden ”

Snow Storm: Hannibal and his Army Crossing the Alps (1812) door J.M.W.Turner



Qualia 2 / Jaargang 8 6

probeerde het zoveel mogelijk te 
beperken; maar godallemachtig, 
wat was hij lastig!
Twijfelt u niet, want Gods barm-
hartigheid is groot. Als een mens 
het verlangen heeft om tot in-
keer te komen, dan heeft hij ook 
de tijd daarvoor.
Denkt u dat de Turken dit jaar 
Italië zullen binnenvallen?
Als u niet genoeg bidt, dan wel 
ja.
Heremijntijd! God sta ons bij, 
met al dat duvelse gedoe! Ik ben 
als de dood zo bang voor dat 
spietsen […] 3

Om deze scène en vooral de vreemde 
vraag naar de eventueel binnenvallende 
Turken te begrijpen, moet het publiek 
weten dat de Turken destijds bekend 
stonden om een wrede executiemethode. 
De veroordeelde kreeg daarbij een paal 
in zijn achterste gespietst. Een man met 
een voorliefde voor de anale contreien van 
het lichaam werd daarom wel een turco 
genoemd.

In zijn komedies laat Machiavelli dus 
zien dat hij wel degelijk contextafhanke-
lijke grappen kon schrijven en inspeelde 
op de kennis van zijn publiek. Ook het 
plot van Mandragola laat op een begrij-
pelijke manier zien dat bedrog loont. Het 
lijkt dus onwaarschijnlijk dat Machiavelli 
Il Principe als satire bedoelde maar dat dit 
hem niet lukte.

Onfortuinlijke helden
Toch valt er het een en ander te zeggen 
voor de satirische lezing van Il Principe. 

Machiavelli geeft namelijk een aantal 
vreemde adviezen. Een voorbeeld daar-
van is de zogenaamd vaardige heersers die 
hij in Il Principe aandraagt als rolmodel. 

Wanneer we ons inleven in Machiavelli 
en een groot heerser zoeken die we als 
voorbeeld willen stellen, denken we waar-
schijnlijk aan een Griekse held, een Ro-
meinse keizer of desnoods Djengis Khan, 

maar niet aan Cesare Borgia. Borgia is in 
ieder geval niet de geschiedenis ingegaan 
als de meest succesvolle heersers. Waarom 
modelleerde Machiavelli zijn ideale heer-
ser dan naar Cesare Borgia?

Cesare was in het Italië van Machia-
velli wel een bekend en gevreesd heerser. 
Hij had veel te danken aan zijn vader, 
Rodrigo Borgia, die als paus Alexander 
VI bijzonder veel macht en rijkdom had 
vergaard voor de familie. De door Machi-
avelli geroemde slinkse handelswijzen van 
de Borgia’s spreken zelfs tegenwoordig 
nog tot de verbeelding. Vorig jaar werd er 
zelfs een tv-serie4 gemaakt over de Bor-
gia’s, waarin benadrukt wordt hoe corrupt 
en immoreel de familie was. Ondanks zijn 
sluwheid lukte het Cesare niet een echt 
groot heerser te worden, laat staan Italië 
te verenigen. 

Een ander voorbeeld dat Machiavelli 
aandraagt is de Carthaagse generaal Han-
nibal. Hannibal is tegenwoordig beter be-
kend dan Cesare Borgia en kan toch op 
zijn minst worden gezien als tactvol gene-
raal. Nadat Hannibal de Alpen was over-
gestoken, drong hij met zijn legers diep 
door in het Romeinse rijk, plunderend en 
rovend. Machiavelli noemt en roemt de 
harde hand waarmee Hannibal leiding gaf 
en verkiest deze boven de zachter, meer 
menselijke aanpak van de Romeinse ge-
neraal Scipio. Het is echter bekend hoe 
het tussen die twee is afgelopen: Scipio 
versloeg Hannibal en Carthago werd met 
de grond gelijk gemaakt. 

Zowel Borgia als Hannibal hanteerde 

de methode van Machiavelli, maar beiden 
werden verslagen. Deze keuze van Machi-
avelli is op zijn minst vreemd, zeker voor 
iemand die bekend staat om het credo 
‘het doel heiligt de middelen’. Het is niet 
moeilijk voorbeelden te geven van meer 
succesvolle heersers die machiavellisme 
toepasten. 

Het blijft dus de vraag waarom Ma-
chiavelli voor Borgia en Hannibal als 
voorbeelden koos. Een gangbaar ant-
woord is dat Machiavelli met deze keuze 
het belang van fortuna –  het (nood)lot of 
geluk –  bij het succes van de heerser wil 
benadrukken. Zo zou Borgia op een be-
slissend moment in de strijd geveld zijn 
door een griep, iets wat niet in zijn handen 
lag. Machiavelli wil hiermee volgens een 
gangbare interpretatie zijn eigen adviezen 
nuanceren: soms kun je als heerser niets 

meer doen en ben je overgeleverd aan de 
grillen van fortuna. 

Maar Machiavelli’s adviezen zijn juist 
gericht op het inperken van deze invloed 
van fortuna, aangezien fortuna niet te ver-
trouwen is. Wanneer het succes van een 
heerser door één griepje verpest kan wor-
den, kun je wat mij betreft niet spreken 
van het succesvol indammen van fortuna. 
Door de voorbeelden van Borgia en Han-
nibal slaat Machiavelli in mijn ogen door 
in het nuanceren van de effectiviteit van 
zijn eigen adviezen. Een overtuigend al-
ternatief voor de satirische lezing is er op 
dit punt niet.

Absurde inconsistenties
De adviezen die Machiavelli in Il Principe 
geeft, bevatten ook een paar innerlijke te-
genstrijdigheden. Machiavelli is bijvoor-
beeld sceptisch over stabiele principes 
voor de heerser. Er is volgens hem niet één 
juiste manier van regeren, maar de heerser 
moet adequaat reageren op verschillende 
situaties. Volgens Machiavelli heeft elke 
politieke actie een zeker risico in zich en 
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heeft de heerser inzicht nodig om die ri-
sico’s zo veel mogelijk te beperken. 

Maar geldt dit niet ook voor Machi-
avelli’s adviezen? De machiavellistische 
kijk op politiek is dat het een amorele 
aangelegenheid is. De strijd om politieke 
macht is een harde strijd waarin de heerser 
uiteindelijk alleen staat. Daarom probeert 
Machiavelli zo veel mogelijk praktische 
tips en zo min mogelijk algemene regels 
te geven in Il Principe.

Tegelijkertijd gaat ook hij uit van het 
principe dat politiek amoreel is. Als dit 
daadwerkelijk zo is, doen zich twee vra-
gen voor. Ten eerste waarom zou iemand 
dan nog de moeite doen? Niets lijkt zo 

onaantrekkelijk als een heerser te zijn zo-
als Machiavelli hem beschrijft. De heerser 
van Machiavelli moet haast wel paranoïde 
zijn. Ten tweede waarom zou iemand niet 
méér moeite doen? Waarschijnlijk vragen 
sommige situaties juist om een sterke mo-
raal, meer dan alleen de schijn van morali-
teit die Machiavelli voorstond.

Hetzelfde principe geldt voor het volk. 
Waarom zou het volk nog moreel ver-
plicht zijn een heerser te volgen, wanneer 
die heerser de moraal zelf aan de kant zet 
om aan de macht te komen? De heerser 
die op amorele wijze aan de macht komt, 
schept een situatie waarin niemand el-
kaar nog kan vertrouwen. Een heerser die 
heerst op basis van efficiënt gebruik van 
macht, zal onherroepelijk geconfronteerd 
worden met een andere macht. Zo zal 
er geen stabiele regering ontstaan, maar 
een eindeloze burgeroorlog. Met andere 
woorden, Machiavelli’s machtspolitiek 
heft zichzelf op. Volgens sommigen is dit 

de kritiek die Shakespeare in zijn toneel-
stukken – bijvoorbeeld Richard III – geeft 
op het machiavellisme.

Wanneer Machiavelli’s adviezen niet 
leiden tot een stabiele heerschappij van 
een vorst, dan ontkracht dit de eerder ge-
noemde these dat er eerst een alleenheer-
ser nodig is voordat er een republiek op-
gericht kan worden. De mogelijk vreemde 
uitwerkingen van Machiavelli’s adviezen 
kunnen dus pleiten voor de satirische le-
zing.

Verstopte verwijzing
Een vleugje satire in Il Principe waarover 
weinig discussie bestaat, is een impliciete 
verwijzing naar een klassieke auteur. Deze 
verwijzing springt niet in het oog en lijkt 
meer een grapje voor schriftgeleerden dan 
voor bijvoorbeeld het publiek van Machi-
avelli’s toneelstukken. 

De passage waar het om gaat is een 
van de beroemdste passages in Il Principe. 
Machiavelli stelt daarin dat de heerser zich 
moet kunnen gedragen als een leeuw en 
een vos. Met de leeuw wordt brute kracht 
bedoeld – dus hard en daadkrachtig optre-
den – en met de vos wordt slinksheid, tact 
en inzicht bedoeld. Machiavelli was niet 
de eerste die deze allegorie gebruikte en 
hij verwijst hiermee naar Cicero.

Cicero maakte een onderscheid tus-
sen menselijke eigenschappen enerzijds 
en dierlijke eigenschappen anderzijds. 
Kracht en slinksheid waren volgens Ci-
cero twee typisch dierlijke eigenschappen, 
vandaar de vergelijking met de leeuw en 
de vos. Een menselijke eigenschap was 
bijvoorbeeld eerlijkheid. Volgens Cicero 
moest de heerser zich menselijk en dus 
eerlijk gedragen. De heerser moest dus 
afzien van de oneervolle, dierlijke eigen-
schappen.

Volgens Machiavelli daarentegen 
moet de heerser niet alleen menselijke, 
maar juist ook dierlijke eigenschappen 
hebben. De heerser moet zo gezegd half 
mens, half dier zijn. De dierlijke eigen-
schappen die Cicero verwierp, zijn volgens 
Machiavelli precies de kwaliteiten die een 
heerser succesvol maken. Machiavelli’s 
beroemdste uitspraak is dus een satirische 
verwijzing naar Cicero. 

Conclusie
Over de satirische bedoeling van de alle-
gorie van de leeuw en de vos hoeft weinig 
controverse te bestaan. Dat Machiavelli 
exact de eigenschappen roemt die Cicero 
verwierp, is daarvoor voldoende bewijs. 
Dit grapje betekent echter niet dat Ma-
chiavelli niet achter de inhoud van het 
advies stond. Il Principe volledig als satire 
lezen ligt niet voor de hand. Daarvoor is 
het werk simpelweg niet grappig genoeg, 
terwijl Machiavelli met zijn toneelstukken 

bewees in ieder geval grappiger te kunnen 
schrijven dan in Il Principe. 

De satirische lezing is desalniette-
min een origineel alternatief op minder 
controversiële interpretaties en werpt 
een licht op de eigenaardigheden van Il 
Principe. Het daagt andere interpretatoren 

op zijn minst uit een beter antwoord te 
vinden, bijvoorbeeld op de vraag waarom 
Machiavelli zijn voorbeelden zo onge-
lukkig koos of waarom de uitwerkingen 
van zijn adviezen zo inconsistent lijken. 
Bovendien en bovenal valt de satirische 
interpretatie van Il Principe aan te raden 
voor de aardigheid.
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Noten
1 In een wat knullig filmpje gebruikt 
Van der Ham een uitspraak van Machi-
avelli om WikiLeaks te rechtvaardigen: 
zoek op YouTube op “Machiavelli” en 
“Boris van der Ham”
2 The Question of Machiavelli ver-
scheen in 1971 bij The New York Re-
view of Books en is integraal en gra-
tis te vinden en downloaden via  
http://www.nybooks.com/articles/ar-
chives/1971/nov/04/a-special-supple-
ment-the-question-of-machiavelli/ 
3 Dit citaat van Mandragola is af-
komstig uit de bundel Machiavelli, toneel 
en verhalend proza (vert. Van Heck. Lei-
den: Primavera Pers, 2010) die een wat 
slordige maar uitgebreide inleiding van 
Paul van Heck bevat.
4 De tv-serie The Borgias krijgt ko-
mend zomer een tweede seizoen, met Je-
remy Irons in de rol van paus Alexander 
VI.
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