
 

18 NOVEMBER 2012 in de AGNIETENKAPEL te GOUDA, aan de Nieuwe 
Markt 100: 
 
Dr. Paul van Heck over 
 
“MISVERSTANDEN OVER MACHIAVELLI” 
 

 

Niccolò Machiavelli is ongetwijfeld een van de bekendste politieke denkers in de Wester-
se cultuur. Ook wie zijn werk nooit echt gelezen heeft, meent niet zelden een zeker idee te 
hebben van zijn opvattingen. En het veronderstelde morele gehalte van die opvattingen is 
meestal bedenkelijk. Het naar hem genoemde machiavellisme wordt in een gezaghebbend 
naslagwerk getypeerd als “staatsleer van Machiavelli, die berust op de gedachte dat ook 
moreel afkeurenswaardige middelen, zoals moord, veroorloofd zijn om de macht van de 
regeerders te vergroten”, en in figuurlijke zin als “sluwe, gewetenloze staatkunde of onder-
neming (waarbij het doel de middelen heiligt)” (Van Dale, 13e uitgave, 1999). Maar in hoe-
verre is deze typering juist? In hoeverre correspondeert de bedenkelijke faam die Machia-
velli in de volksmond geniet met de feitelijke denkbeelden die in zijn werken te lezen 
staan? En wat kunnen die denkbeelden vandaag nog voor ons betekenen? Deze en ande-
re vragen zullen aan de orde komen in deze lezing, waarin ook een paar geruchtmakende 
fragmenten van Il Principe besproken zullen worden. 

 
Dr. Paul van Heck is hoofddocent Italiaanse letterkunde aan de Universiteit Leiden. Hij 

houdt zich met name bezig met de Italiaanse literatuur van de Middeleeuwen en Vroegmo-
derne Tijd. Over Machiavelli publiceerde hij een reeks wetenschappelijke artikelen, en ver-
der Nederlandse vertalingen (steeds met uitvoerige inleiding en commentaar) van diens 
belangrijkste werken: Discorsi. Verhandelingen over Staat en Politiek (Amsterdam 1997, 
5e dr. 2007); Il Principe en andere politieke geschriften (Amsterdam 2006, 5e dr. 2009); 
Toneel en verhalend proza (Leiden 2010). In november 2012 verschijnt bij Uitgeverij Ambo 
een herziene en vermeerderde uitgave van zijn vertaling van Il Principe. 
 
 
De bijeenkomst begint om 11.30 uur en duurt tot ongeveer 13.00 uur. De toegang is vrij. 
 
Zie voor het gehele lezingenprogramma van de Stichting Agnietenconvent: 
www.agnietenconvent.nl 
 

 
 
Inlichtingen: :  Herbert Pos, tel. 0182-394378 en Wouter ten Haaf tel. 0182-399111 

 

Het Agnietenconvent is een onafhankelijke stichting die in Gouda op zondagen en meestal in de 

Agnietenkapel lezingen organiseert over maatschappelijke en ethische kwesties, zinge-

vingvraagstukken, religie en filosofie. 


