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Voorwoord

De grootste manager aller tijden; het is een gedurfde claim, maar 
weinigen zullen ontkennen dat Mozes er recht op heeft. Met Gods 
hulp versloeg hij de machtige Egyptische farao en leidde hij zeshon-
derdduizend slaven uit de slavernij naar een bestaan als zelfstan-
dige natie. Zijn wetten, gemaakt tijdens de veertig jaar die hij en de 
Israëlieten doorbrachten in de woestijn, leveren het ethisch funda-
ment voor het jodendom, de islam en het christendom. Maar als 
Mozes vandaag de dag zijn aanvankelijke curriculum vitae zou moe-
ten overleggen, zou zelfs de meest doorgewinterde headhunter 
niet in staat zijn om hem een baan te bezorgen. Stel je eens voor dat 
je een manager in dienst zou nemen met een persoonsbeschrijving 
waarin het volgende staat: 

• afkerig van leiderschap
• stottert
• afstandelijk
• geneigd lange wakes te houden bovenop een berg
• zo temperamentvol, dat hij de missieverklaring van zijn onder- 

neming vernielt
• slaat erop los in plaats van te praten
• maakt op snelle, gewelddadige manier een eind aan geschillen
• bereikt nooit zijn uiteindelijke doel.

Uit wat wij over hem weten, door de Bijbel en de volkscultuur, lijkt 
Mozes een vat vol tegenstrijdigheden te zijn. Is hij de tegenstribbe-
lende herder uit Exodus of is hij de goddelijke bevrijder, zoals hij in 
beeld is gebracht door Charlton Heston in de film The Ten Com-
mandments? Het ene moment smeekt hij de Heer om iemand 
anders te kiezen voor de taak, het volgende moment loopt hij, zoals 
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Zeus, met grote passen door de Rode Zee. De Bijbel schetst een 
beeld van een feilbare en vaak gefrustreerde leider, wiens medele-
ven met zijn volk vaak op gespannen voet staat met zijn toewijding 
aan de Heer. Mozes was in ieder geval een zeer complex mens, die 
optrad in een enorm onzekere wereld. Juist om die reden voorziet 
zijn verhaal ons van inzichten en leiderschapsinstrumenten die van-
daag de dag nog van onschatbare waarde zijn.

Elk aspect van het moderne leven – van morele duisternis tot onze-
kerheid en cynisme – kwam tien keer zo vaak voor in de tijd van 
Mozes. Al zijn wij onzeker over ons morele kompas, Mozes moest 
een moreel kompas uitvinden. Al worden wij met moeilijke manage-
mentdoelen geconfronteerd, Mozes moest de koppige en hulpeloze 
Israëlieten door een onbekende woestijn leiden en hen aansporen 
om naar een ‘beloofd’ land te gaan. Onderweg ontstond zijn missie, 
naarmate hij zich bewust werd van de reikwijdte van zijn taak: het 
omvormen van een groep wanhopige ex-slaven tot een volk van 
optimistische vrijheidsstrijders. Als dát geen totaal andere manier 
van denken is!

Mozes wordt bewonderd als bevrijder, wetgever en bemiddelaar bij 
uitstek. Maar weinig vluchtige lezers van de Bijbel merken de 
belangrijke leiderschapslessen op die uit zijn verhaal kunnen wor-
den afgeleid. Dit boek probeert enkele van deze lessen tot leven te 
brengen. De bijbelse vertelling is op sommige plaatsen sober, ter-
wijl ze op andere momenten rijke details verschaft over Mozes’ uit-
dagingen en roemrijke daden. Om meer inzicht te krijgen in het 
leven van Mozes onderzocht ik zowel traditionele commentaren als 
meer hedendaagse werken van de schrijvers Aaron Wildavsky, 
Daniel J. Silver, Emil Bock en anderen. De verhalen in Louis Ginz-
bergs Legends of the Jews onthulden de invloed die Mozes op het 
Joodse gedachtegoed heeft gehad. Bijbelse wetenschappers en 
fundamentalistische vertalers hebben vaak meningsverschillen 
over de betekenis en echtheid van de Bijbel, maar het doel van dit 
boek is niet om die discussie aan te gaan. En ik wil Mozes ook niet 
als voorbeeld stellen van deugdzaamheid en vroomheid. In plaats 
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daarvan richt ik me op hem als geïnspireerd leider en als praktisch, 
zeer menselijk manager, die strijd moest leveren met fundamenteel 
niet-meewerkend personeel: de ‘halsstarrige’ Israëlieten. 

Mozes moest de kinderen van Israël leiden en managen. Tientallen 
zakelijke boeken hebben geprobeerd het verschil uit te leggen tus-
sen deze twee termen, maar ik heb er één gevonden – het boek 
Leaders van Warren Bennis en Burt Nanus – dat bijzonder verhelde-
rend is. Volgens de auteurs ‘zijn managers mensen die de dingen 
goed doen, en zijn leiders mensen die de goede dingen doen. Het 
verschil kan worden samengevat als: activiteiten die getuigen van 
visie en gezond verstand – effectiviteit – tegenover activiteiten die 
getuigen van routinematige beheersing – efficiëntie.’ 

Tegenwoordig wordt er vaak een beroep op mensen gedaan om te 
leiden en te managen, zoals Mozes dat deed. De ondernemer die 
zijn of haar eigen bedrijf begint, moet een visionair zijn die ook de 
dagelijkse activiteiten van het bedrijf begrijpt. De manager, die per-
soneel aanneemt bij een grote onderneming, moet de visie van de 
algemeen directeur delen en steunen, anders loopt hij het risico dat 
hij het vertrouwen van het personeel verliest. Een deel van Mozes’ 
genialiteit bestaat hieruit, dat hij in staat was om in deze rollen te 
groeien. Hoewel hij beschikte over bepaalde aangeboren kenmer-
ken van leiderschap, zoals toewijding, vasthoudendheid en een pas-
sie voor gerechtigheid, moest hij veel elementen van leiderschap en 
management in de praktijk leren. Door te analyseren hoe hij dit 
deed – hoe hij conflicten oploste, regels en rituelen tot stand bracht, 
met klachten en gebrek aan vaardigheden van zijn volk omging en 
ervoor zorgde dat iedereen meer dan veertig jaar geïnspireerd bleef 
– krijgen we een schat aan praktische informatie.

Mozes had geen hoogdravende ideeën over zijn positie. Hij ver-
trouwde gewoon op God en bleef in beweging. De Bijbel beschrijft 
hem als de bescheidenste van alle mensen. Misschien is dat de reden 
waarom hij bereid was om te experimenteren, om raad van anderen 
aan te nemen en om vanuit geloof te handelen daar waar meer  
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ervaren leiders wellicht zouden hebben tegengestribbeld. Telkens 
opnieuw toonde Mozes leiderschapkwaliteiten die tegenwoordig 
hoog gewaardeerd worden. Omdat we in het tijdperk van de infor-
matie leven, waarin ‘feiten’ zich dagelijks ontwikkelen en het mon-
diale marktplein voortdurend van plaats verandert, zijn de 
vaardigheden die Mozes gebruikte om zijn volk door de woestijn te 
leiden uiterst relevant: flexibel zijn, snel denken, het vertrouwen 
van je volk behouden in onzekere tijden en het opstellen van regels 
die effectief zijn voor mensen met zeer verschillende achtergron-
den. Wanneer wij de keuzes die hij maakte aandachtig bestuderen 
en de redenering achter zijn regels begrijpen, kan deze kennis ons 
de weg wijzen door soortgelijke omstandigheden in onze eigen 
woestijn.

Bennis en Nanus zetten vijf mythes over management op een rij, 
die ik opvallend relevant vond voor het verhaal van Mozes, om ze 
vervolgens te ontzenuwen. Het gaat om de volgende mythen:

1.  Leiding kunnen geven, is een zeldzame vaardigheid.
2.  Leiders worden geboren, niet gemaakt.
3.  Leiders zijn charismatisch.
4.  Leiderschap komt alleen voor aan de top van een organisatie.
5.  De leider controleert, geeft opdrachten, spoort aan en manipu-

leert.

Terwijl je de volgende 50 leiderschapslessen doorleest, zul je zien 
dat deze mythen een voor een weerlegd worden. Mozes leerde niet 
alleen de leiderschapsvaardigheden van God, maar onderwees 
deze vaardigheden ook aan anderen. Hij was zeker niet voor die rol 
in de wieg gelegd. In tegenstelling tot de filmversies van zijn leven, 
suggereert de Bijbel nooit dat Mozes aanleiding zag om méér dan 
de schapen van zijn schoonvader te leiden voordat hij God ont-
moette. Er is ook geen bijbels bewijs dat hij charismatisch was, hoe-
wel hij ongetwijfeld hartstochtelijk geloofde. En liever dan mensen 
te controleren en te manipuleren, besefte Mozes vanaf het begin, 
dat hij het vertrouwen en de medewerking van de Israëlieten zou 



moeten krijgen voordat zij God zouden vertrouwen. Farao contro-
leerde en manipuleerde; Mozes inspireerde en leerde anderen om 
voor zichzelf op te komen. 

Het toepasselijkste van Bennis en Nanus’ mythes is dat ‘leiderschap 
alleen voorkomt aan de top van een organisatie’, wat alleenheer-
schappij impliceert. Mozes was gezegend met een uitgebreid 
managementteam dat hem hielp en adviseerde gedurende zijn hele 
reis. Hij zag in hoe waardevol het was om leiderschapskwaliteiten 
op alle niveaus van zijn organisatie te ontwikkelen. Vanaf de eerste 
dagen van de uittocht uit Egypte begon Mozes macht en verant-
woordelijkheid te delegeren. Hij stelde overheidsfunctionarissen en 
rechters aan, zodat het volk kon leren om zichzelf te regeren. Zijn 
hele onderneming was ervan afhankelijk dat de ‘kinderen’ van 
Israel zouden opgroeien en volwassen verantwoordelijkheden op 
zich zouden nemen.

Als rabbijn hoor ik maar al te vaak: ‘Natuurlijk neem ik zitting in het 
bestuur, maar ik wil geen voorzitter zijn.’ De maatschappij heeft 
ontzettend behoefte aan leiders op alle niveaus. We hebben man-
nen en vrouwen nodig, die niet alleen bereid zijn om de dingen 
goed te doen, maar ook om de goede dingen te doen. Als we iets 
van het verhaal van Mozes kunnen leren, dan is het wel dat je niet 
perfect hoeft te zijn om een briljant leider te zijn. Sterker nog, er 
bestaat niet zoiets als een perfecte leider. In jouw bedrijf, in de 
oudercommissie op school, in je plaatselijke wijkcentrum, kerk of 
synagoge kun je actie ondernemen en leidinggeven, al is het maar 
voor een seizoen of een semester. Zonder leiders die visie en een 
sterk moreel kompas hebben, zullen we als maatschappij nooit 
vooruit komen, hoe rijk we ook worden.

In dit boek heb ik geprobeerd de ideeën en strategieën samen te 
vatten die het meest in aanmerking komen om mensen te bemoe-
digen om succesvol te zijn als managers en leiders. Het boek is ver-
deeld in drie delen. In Deel Eén worden vraagstukken behandeld op 
het gebied van communicatie en motivatie. Deel Twee brengt de 
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strategie aan het licht die Mozes gebruikte om zijn volk aan te spo-
ren tijdens de lange tocht in de Sinaïwoestijn. Deel Drie verkent een 
aantal ethische richtlijnen die Mozes opstelde. Ik hoop dat de 
inzichten, die de lezers uit deze lessen verwerven, zullen helpen om 
succesvol te zijn in wat voor leiding gevende rollen ze ook op zich 
nemen.

David Baron
Los Angeles, 1999
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Mozes: curriculum vitae  
van een leidinggevende 

Mozes werd ongeveer drieduizend jaar geleden geboren in Egypte 
dat werd bestuurd door een bloeddorstige en paranoïde farao. Ter-
wijl hij wanhopig probeerde om het Joodse volk, waarvan hij 
vreesde dat ze tegen hem in opstand zouden komen, uit te dunnen, 
verordende de farao dat elke pasgeboren Joodse jongen ter dood 
zou worden gebracht. Om haar zoon te redden, legde Mozes’ moe-
der hem in een mandje en liet hem de Nijl afdrijven. Hij werd gered 
door farao’s dochter en aan het koninklijk hof opgevoed als haar 
zoon. Toen hij volwassen was geworden, waagde Mozes zich buiten 
het paleisterrein en zag dat een Egyptische opzichter een Joodse 
slaaf in elkaar sloeg. Mozes doodde de opzichter. Als gevolg daar-
van moest hij wegvluchten uit Egypte. Hij zocht bescherming in 
Midjan, een nabijgelegen woestijngebied. 

In Midjan begon Mozes een nieuw leven als herder. Terwijl hij op 
een dag zijn schapen hoedde, werd zijn aandacht getrokken door 
een struik die in brand stond, maar niet verteerd werd door het 
vuur. Hij kwam dichterbij, en God maakte zichzelf aan Mozes 
bekend. Hij gaf hem de opdracht om de Joodse slaven uit Egypte te 
leiden en hen te brengen naar Kanaӓn, het beloofde land. 

Mozes’ eerste taak was om de confrontatie met farao aan te gaan 
en vrijheid te eisen voor de Israëlieten. Toen farao weigerde, liet 
God tien plagen op Egypte neerdalen. Ten slotte gaf farao toe, en de 
Israëlieten vertrokken. De volgende dag veranderde de heerser 
echter van mening en zond zijn legers uit om de Israëlieten te her-
overen die juist bij de Rode Zee waren aangekomen (de Schelfzee). 


