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ONZE HUIDIGE DEMOCRATIE BEKEKEN VANUIT MACHIAVELLI’S
POLITIEKE DENKEN

Spreker: Dr. Tinneke Beeckman (Antwerpen)
‘Niccolo Machiavelli, tragische figuur, liefhebber van de vrije republiek, controversieel
denker’. In deze eerste lezing bespreekt Tinneke Beeckman de woelige tijden en het
opmerkelijke leven van Niccolo Machiavelli. En was hij een cynische machtsdenker, of een
liefhebber van de vrije republiek? Om hierop een genuanceerd antwoord te geven, overloopt
Beeckman Machiavelli’s methode, en zijn belangrijkste politieke werken: ‘Il Principe’, zijn
bekendste werk over hoe een heerser macht moet verwerven, en behouden; en de ‘Discorsi’,
waarin Machiavelli de essentie van de politiek tracht te begrijpen door een scherpe terugblik
op de Romeinse republiek. Tot slot geeft ze enkele suggesties voor hedendaagse lessen uit
deze eigenzinnige werken.
‘Machiavelli’s denken: noodzaak, deugd en fortuin’. In deze tweede lezing onderzoekt
Tinneke Beeckman deze drie originele concepten, waarmee Machiavelli politieke situaties in
kaart brengt. Noodzaak is volgens de Florentijn geen vorm van tegenslag, maar het is juist een
zegen, want het brengt het beste in de mens naar boven. Met zijn interpretatie van ‘virtù’,
deugd, introduceert Machiavelli een alternatieve visie op moraal en politiek. En tot slot
gebruikt hij het noodlot, de fortuin, als onvoorspelbare, maar onmisbare factor in het politieke
leven. Beeckman geeft niet alleen een heldere kijk op Machiavelli’s denken, ze belicht ook de
actualiteit van zijn denken, door de concepten aan hedendaagse vraagstukken te koppelen.
Literatuur:
Machiavelli, N.
- .’Discorsi. Gedachten over Staat en politiek’.
- ‘De Heerser’
Benner, Erica. ‘Als een vos. Machiavelli’s levenslange zoektocht naar vrijheid.’

Dr. Tinneke Beeckman studeerde moraalwetenschappen aan de VUB en filosofie aan de
ULB. In 2012 verscheen ‘Door Spinoza’s Lens’ (zesde druk, hernieuwde versie 2016), dat de
Liberales-prijs kreeg. In 2015 publiceerde ze ‘Macht en Onmacht. Een verkenning van de
hedendaagse aanslag op de Verlichting’. Momenteel bereidt ze een werk voor over
Machiavelli.
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