Omslagartikel
Luiheid, vraatzucht of jaloezie: leiders kunnen hun schaduwzijde beter leren
kennen door een mentale reis aan de hand van de zeven hoofdzonden. Welke
lessen leert de louteringsberg? En wanneer nemen vrouwelijke leiders eindelijk
eens afstand van het Maria Magdalena-syndroom? » Marike van Zanten
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De zonden
van het
leiderschap
I

n de slaapkamer van Philips II hing een
groot schilderij van Hiëronymus Bosch.
Met in cirkelvorm de zeven hoofdzonden: trots, afgunst, woede, luiheid, wellust, gulzigheid en hebzucht. Aan begin en
einde van elke dag werd de Spaanse vorst en
landsheer der Lage Landen zo onontkoombaar herinnerd aan de zwarte zijde van de
ziel en de vreselijke straffen die de zondaar in
het hiernamaals ten deel zouden vallen. Die
straffen heeft Bosch meteen ook maar afgebeeld, in een handzaam apart cirkeltje.
Het schilderij van Bosch zou in moderne
boardrooms niet misstaan. Ook 21ste-eeuwse leiders hebben behoefte aan morele bezinning in een geseculariseerde samenleving
die normen en waarden niettemin meer dan
ooit ter discussie stelt. Dat geldt ook voor het
bedrijfsleven, waar de boekhoudschandalen
het debat over topsalarissen, winstmaximalisatie en eenzijdig aandeelhoudersbelang de
laatste jaren op scherp hebben gezet. Geconfronteerd met de morele eisen van de maatschappij en de eigen medewerkers kan geen
enkele leider zich nog langer vrijblijvendheid
permitteren. Integriteit, geloofwaardigheid
en authenticiteit domineren inmiddels het
lijstje onmisbare leiderschapskwaliteiten.
Voor dit collectieve en persoonlijke wordingsproces bieden de zeven hoofdzonden
nog steeds een verrassend actueel toetsingskader, bijna vijftienhonderd jaar nadat ze
waren opgesteld door paus Gregorius I. Zo
wijdde muziekzender MTV een special aan
het thema en jagen Brad Pitt en Morgan Freeman in de film Se7en op een seriemoordenaar die zich bij het uitzoeken van zijn slachtoffers laat leiden door de zeven zonden. Unilever introduceerde zelfs een serie Magnumijsjes onder de naam ‘Seven Deadly Sins’.
De zeven zonden laten zich ook uitstekend
vertalen naar leiderschap. In hun boek De zeven doodzonden van management beschrijven
Jonathan Ellis en René Tissen op cynische

wijze de verboden vruchten van de moderne
bedrijfsvoering: wellust bij de directie (het
maximaliseren van aandeelhouderswaarde
en het incasseren van een vette bonus), woede of toorn (de concurrent in het stof laten
bijten), luiheid bij managementbesluiten
(het heden verwaarlozen door een eenzijdige fixatie op de toekomst), hebzucht (de
voortdurende hang naar het nieuwe, veranderingsdrift en goeroegekte), vraatzucht
(ongebreidelde expansie en overnamelust),
afgunst (op het kwaliteitsniveau van een an
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der) en tot slot: trots of hovaardigheid aan de
top (het vooringenomen geloof in eigen kunnen en het niet dulden van tegenspraak).
Ellis en Tissen geven diverse voorbeelden
van ‘zondaars’. Zo keerde de Britse geprivatiseerde spoorwegmaatschappij Railtrack in
de jaren negentig alle winst uit aan de aandeelhouders in plaats van geld te besteden
aan het onderhoud van het spoor. In 1999
leidde de slechte staat van de rails tot het
ergste treinongeluk in de Britse geschiedenis. KPN Qwest bleef lui investeren in capaciteitsuitbreiding in plaats van te gaan werken
aan verbetering van omzet en winstmarges
en de Duitse Kirch-Gruppe leed aan vraatzucht en slokte alles op wat haar voor de voeten kwam. Recentere voorbeelden zijn niet
moeilijk te bedenken: de wellust waarmee
hedgefondsen een concern als Stork aan
stukken willen scheuren en de hebzucht die
managers van beursfondsen doet overstappen naar private equity-investeerders, omdat ze daar nog veel meer kunnen verdienen.
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Ook Twan van de Kerkhof beschrijft in De 7
zonden/deugden van leiderschap trotse, jaloerse en vraatzuchtige leiders, maar hij doet
dat zonder een beschuldigende vinger. De
zonden en deugden zijn vooral bedoeld als
spiegel om een beter zelfinzicht te krijgen en
zo een effectiever leider te worden. Elke zonde heeft daarbij ook een keerzijde, een positieve kant. Van de Kerkhof noemt bij de zonde ‘woede’ het voorbeeld van ex-Philips-topman Cor Boonstra, die zijn managers keihard
aansprak op hun resultaten in zogenaamde
barrel meetings. ‘De discussie of Cor Boonstra per saldo een vloek of een zegen voor
Philips is geweest, is nog niet uitgekristalliseerd’, aldus Van de Kerkhof, ‘maar het staat
onomstotelijk vast dat zijn energie heeft geleid tot belangrijke veranderingsprocessen
bij het bedrijf. Als hij zijn kracht had weten te
gebruiken zonder zijn woede uit te leven,
waren de effecten van zijn bewind misschien
nog groter en langduriger geweest.’
Een ander voorbeeld van een zowel scheppend als destructief leider was scheepsbouwer Cornelis Verolme. Bij Verolme lijken alle
zeven doodzonden om voorrang te strijden.
Met zijn tomeloze energie en ambitie en zijn
vermogen om mensen aan zich te binden
wist hij in vijfentwintig jaar uit het niets een
wereldconcern uit de grond te stampen.
Maar Ariëtte Dekker schetst hem in haar biografie ook als een ijdel, zelfingenomen, megalomaan leider met een opvliegend karakter, die niemand naast zich duldde en alle eer
voor zichzelf opeiste. Daardoor hielp hij zijn
bedrijf uiteindelijk naar de verdoemenis.
Nog een voorbeeld van die dualiteit is terug
te vinden in de visionaire Apple-topman
Steve Jobs. Die richtte een uniek concern op
en vond het zelfs opnieuw uit door na ruim
tien jaar afwezigheid met de iPod te zorgen
voor een revolutionaire turnaround. Tegelijkertijd stapt hij in de zondeval van de hebzucht door opties te antedateren.

De 7 zonden van leiderschap
Zonde
Trots (Superbia)
Woede (Ira)
Jaloezie (Invidia)
Luiheid (Acedia)
Wellust (Luxuria)
Vraatzucht (Gula)
Hebzucht (Avaritia)

Deugd
Nederigheid
Geduld
Ruimhartigheid
Toewijding
Kuisheid
Discipline
Vrijgevigheid

Godsdienstpsychologe, mystica, soefi en
executive coach Karin Jironet geeft bij de
Baak de leiderschapstraining The Art of Personality. Tijdens een van de sessies staan de
zeven zonden en deugden van Dante (12651321) centraal. Deze maakt in zijn Divina
Commedia een reis door de hel en het vagevuur (‘Purgatorio’) om ten slotte het paradijs
te betreden. In het vagevuur worden mensen
gezuiverd van hun zonden door de louteringsberg te beklimmen: de zeven omgangen
naar boven symboliseren de hoofdzonden.
‘Dantes reis langs de menselijke zonden en
deugden leidt tot zelfinzicht, het afleggen
van individuele verantwoordelijkheid en innerlijke groei. Die metafoor leent zich goed
voor persoonlijke ontwikkeling’, motiveert
Jironet de keuze voor het zondeconcept.

Ieder zijn Waterloo
Het persoonlijke verhaal van de cursisten
vormt het vertrekpunt voor de mentale reis:
de ervaringen in hun eigen ‘hel’. ‘We hebben
allemaal “privé-Waterloo’s” in ons verleden’,
aldus Jironet. ‘Dat bepaalt hoe ieder van ons
persoonlijk omgaat met de zonden en de
deugden.’ Vervolgens analyseren de deelnemende leiders wat voor hen de belangrijkste
zonde en deugd is en hoe zij als persoon en
als leider meer in balans kunnen komen. De
sessie vormt dus eigenlijk een symbolisch
‘vagevuur’ waarin de tijd even wordt stilgezet voor reflectie en bewustwording.
Jironet benadrukt dat het bij de zonden en
deugden niet gaat om morele veroordeling,
maar om zelfinzicht. ‘Zonde is niet per definitie slecht en deugd goed. Het is de overdrijving van de zonde of de deugd die leidt tot
onevenwichtig leiderschap. De kunst is om
zonde en deugd met elkaar in balans te brengen en daarnaar te leren leven en leiden.’
De moeder der zonden is trots: de overtuiging dat je niemand nodig hebt en het zelf
wel kunt omdat er niemand intelligenter,
creatiever of machtiger is dan jij. Trotse leiders zijn vaak narcisten: ze zien alleen zichzelf en dat ontneemt hun het zicht op anderen. ‘Dit gedrag is vaak een consequentie van
jeugdervaringen of een andere cruciale periode in het leven, waarin ze zich niet gezien
voelen’, zegt Jironet. De bijbehorende deugd
is nederigheid. Dat roept spanning op: ‘Trots
is de angst om nederigheid te tonen. Dat leidt
tot overcompenseren: nóg harder werken,
altijd zelf verantwoordelijkheid nemen, onafhankelijk van anderen opereren.’ De gevolgen laten zich raden: een dominante, eenzame leider die zich niet laat corrigeren door
medemanagers of toezichthouders. Maar het
spiegelbeeld is evenmin aantrekkelijk: een
leider die altijd het compromis zoekt en zich
afhankelijk opstelt. De balans: slagvaardigheid, gepaard aan dienend leiderschap.
De tweede zonde, woede, komt voort uit
een excessief rechtvaardigheidsgevoel. Woedende leiders kunnen altijd wel een goede
reden aanwijzen om hun boosheid te rechtvaardigen en rusten niet voor ze wraak op de
ander hebben genomen. ‘Woede verblindt je
en haalt je als leider volledig uit balans’, aldus Jironet. ‘Maar gedoseerde woede kan
ook grootse dingen tot stand brengen. En hoe
effectief is het andere uiterste: gedweeheid?’
De derde zonde is afgunst: je misgunt de
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ander iets wat je zelf niet hebt of je voelt leedvermaak bij andermans ongeluk. De moeder
van jaloezie is gebrek aan zelfvertrouwen.
Het afkammen van het succes van de ander
of het zien van diens falen doet het eigen ego
beter afsteken. De bijbehorende deugd is
ruimhartigheid. ‘Mensen zijn soms bang voor
degene die jaloers op ze is’, aldus Jironet. ‘Ze
gunnen hem of haar alles, opdat hij of zij
maar niet meer jaloers hoeft te zijn.’
Het was een van de inzichten die Mirjam
Sijmons, algemeen directeur van Content,
opdeed tijdens de leiderschapstraining: ‘Ik
ben vroeger vaak het voorwerp geweest van
jaloezie van mijn vader. Ik moest van mezelf
enorm ruimhartig zijn om dat te compenseren. Durven delen is op zichzelf een effectieve eigenschap voor leiders, maar het vormt
een belemmering als je het gevoel hebt dat je
nooit genoeg geeft. Ik heb geleerd dat het wél
genoeg kan zijn.’
De vierde zonde, luiheid, is volgens Jironet een vergiftiging van de wil die zich uit in
onverschilligheid, een houding van: het zal
wel. Het is geestelijke luiheid, geboren uit
escapisme. Luie leiders zijn bang hun eigen
onwil tot innerlijke groei onder ogen te zien
en actie te nemen. Daartegenover staat de
deugd toewijding: keihard werken, om maar
aan de verwachtingen te kunnen voldoen.
‘Het is een verkapte vorm van nederigheid’,
legt Jironet uit. Toewijding kan gemakkelijk
ontaarden in fanatisme en tunnelvisie.

Hard werken en toch stilstaan
Marike van Lier Lels, ex-coo van Schiphol en
commissaris bij onder meer KPN, USG
People, Connexxion, Twentsche Kabel, Slavenburg Bouwbedrijf en Maersk, heeft tijdens de training ervaren hoe dicht zonde en
deugd bij elkaar liggen. ‘In mijn tijd bij Schiphol was ik zo geïnvolveerd in mijn werk dat ik
geen tijd meer nam voor reflectie. Ik was te
weinig in staat om afstand te nemen. Het was
alsof ik tachtig uur per week een wedstrijd

Jeroen Bosch: ‘De zeven hoofdzonden en laatste oordeel (circa 1480)

speelde. Ik had het op het moment zelf niet in
de gaten, maar achteraf zie ik dat als je zo
leeft, je eigenlijk stilstaat, ondanks het haasten en harde werken.’
De zeven zonden en deugden genereren
universele inzichten voor leiderschap, zowel
bij mannen als vrouwen. Toch wordt de training van Jironet alleen gevolgd door vrouwen. Toeval? Niet helemaal, zo blijkt. ‘Vrouwen zijn eerder geneigd tot zelfreflectie en
bereid om die inzichten met anderen te delen’, aldus Jironet. ‘Vrouwelijke kwaliteiten
zijn per definitie eigenschappen die met ontvankelijkheid te maken hebben, zoals luisteren en empathie. Het is goed om deze kwaliteiten te integreren in leiderschap.’
Hoewel ze nogmaals benadrukt dat de
zonden en deugden in gelijke mate op mannen en vrouwen van toepassing zijn, ziet Jironet ook verschillen. Mannen bezondigen
zich vaker aan wellust, heb- en vraatzucht,
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zonden die zich alle drie kenmerken door excessief gedrag. Vrouwen worstelen juist vaker met het vinden van een balans bij trots,
woede en afgunst, de zonden met geremd
gedrag en onderdrukte gevoelens als gemeenschappelijke noemer. ‘Zo zijn vrouwen
banger voor jaloezie dan mannen en daardoor soms te ruimhartig. Ze zijn bereid hun
“tegenstander” beter uit de verf te laten komen, zodat deze zich minder bedreigd voelt.
Maar zo’n houding ontkracht je. Je kunt niet
de hele tijd bezig zijn om in de potentiële
behoeften van andere mensen te voorzien.’
Zouden vrouwen dus niet vaker hun deugdelijkheid moeten laten varen en zich wat
‘zondiger’ opstellen? Het zou hun carrière
geen kwaad doen als ze eens wat minder nederig, geduldig en ruimhartig zouden zijn.
Dan zouden wellicht meer vrouwen naar de
boardroom weten door te stoten. FNV-voorzitter Agnes Jongerius, katholiek opgevoed,

beaamt dat: ‘Niet trots, maar nederigheid is
een van de grootste belemmeringen voor
vrouwelijk leiderschap. Vrouwen hebben
nog steeds last van het Maria Magdalenasyndroom: je wegcijferen en dienstbaar maken. Uit valse bescheidenheid melden vrouwen zich niet uit zichzelf voor functies, maar
wachten ze tot ze gevraagd worden en dan
zeggen ze soms nog nee ook. Ik hoop juist dat
vrouwen iets meer trots op zichzelf leren zijn,
zonder door te schieten naar hoogmoed.’
Jironet wijst erop dat de zonden en deugden een cultureel bepaald dilemma met zich
meebrengen. Mensen mogen van hun ‘persona’, dat deel van zichzelf dat ze aan de buitenwereld willen laten zien, alleen de deugd
weerspiegelen. De schaduwzijde van hun
persoonlijkheid onderdrukken ze en mag
niemand zien. Vrouwen zijn bijvoorbeeld net
zo competitief en politiek ingesteld als mannen, aldus Jironet. ‘Alleen geven ze dat niet
graag toe, omdat ze dan hun persona geweld
aandoen. Als vrouwen zich bewust worden
van hun schaduw, dan kunnen ze een balans
vinden tussen zonde en deugd.’
Ook Jonathan Ellis en René Tissen komen
weinig vrouwelijke zondaars tegen in het bedrijfsleven. Niet omdat vrouwen nog niet geleerd hebben openlijk te zondigen, maar omdat ze zich niet thuis zouden voelen in de
cultuur aan de top van bedrijven en liever
voortijdig afhaken dan zichzelf ontrouw te
zijn. Vrouwen wíllen niet meegaan in de zondeval, aldus Ellis en Tissen. ‘In de paradijstuin van het management treft Eva dit keer
minder schuld dan Adam.’ 

De Rode Hoed, de Baak Management Centrum VNO-NCW en Het Financieele Dagblad
organiseren op woensdag 21 februari de bijeenkomst ‘De zonde en de deugd’. De eerste
van vier bijeenkomsten in 2007 over vrouwelijk leiderschap, met steeds als thema een
van Dantes hoofdzonden. Woensdag staat
FNV-voorzitter Agnes Jongerius centraal.

