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Leiderschap is meesterschap:
de deugd

Leiderschap is meesterschap. Meesterschilder Jeroen Bosch heeft in

zijn triptiek ‘De hooiwagen’ voor het eerst in zijn tijd aangegeven hoe

de dagelijkse en menselijke zwaktes van mensen zich iedere dag

openbaren aan ons. Deze menselijke zwakten vormen een uitdaging

als zij ons belemmeren in ons handelen meesterschap uit te oefenen. 

Om een sterke, gezonde en authentieke schoolleider leider te worden

is het volgens Paul Donders belangrijk te werken aan karaktervorming.

Daarmee bedoelt hij: ‘het ontwikkelen van deugden die noodzakelijk

zijn om ons potentieel en onze kernpersoonlijkheid om te zetten in

ethisch positief gedrag’. Dat is het thema van deze bijdrage: deugden.

Wat zijn  deugden en hoe kunnen we een deugdzaam leven als

schoolleider kunnen leven.

Ontstaan van de deugden
Sinds zijn bestaan is de mens bezig met een zoektocht naar een manier om gezond te
worden en gelukkig te leven. Deugd betekent eigenlijk ‘virtuositeit’. Een deugdzaam
leven leiden betekent eigenlijk het leiden van een voortreffelijk leven. De ethiek van
de levenskunst kent eigenlijk een lange traditie. Vanaf de oude Grieken volgens hoog-
leraar wijsgerige ethiek, Paul van Tongeren. 

Het Griekse woord voor deugd is ‘areté ‘ en het beschrijft de wezensaard van een
edel en goed opgeleid persoon. Ter bescherming van de stadstaat stelden filosofen
als Plato en Aristoteles een deugdenethiek op om de wilde energie van de vroegere
helden wat te kanaliseren. Plato schrijft over de deugden in zijn boek ‘Politea’. Plato
beschreef vier deugden’:

Wijsheid
Dapperheid
Gerechtigheid
Bezonnenheid

De Romeinen spreken over de ‘deugd’ als ‘virtus’: de standvastigheid waarmee een
voornaam persoon in het leven staat en zijn plaats in neemt, als een rots in de bran-
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ding. Cicero beschrijft dezelfde deugden als Plato in ‘De finibus bonorum et malorum’
(P. Donders)

In de Joodse en Christelijke cultuur is het denken over deugden sterk ontwikkeld. Voor
haar is de deugd de meest eigenlijke uitdrukking van het goede dat de mens met
Gods hulp kan verwezenlijken. "Zij maakt het voor de persoon niet alleen mogelijk om
goede daden te stellen, maar om het beste van zichzelf te geven". De deugd is in de
Joods-Christelijke filosofie niet een eenvoudige gewoonte; zij is de voortdurend ver-
nieuwende houding om het goede te kiezen. Deugd is geen emotie, het is geen vaar-
digheid die wordt verworven door een opfriscursus en nog het minst van alles een
biochemisch mechanisme, maar het is de meest verheven uitdrukking van de mense-
lijke vrijheid. 

Deugd is het beste wat het mensenhart te bieden heeft. Als het hart zich van het
goede afkeert (…) dan loopt het zoveel gevaren. Het blijft verstoken van oriëntatie en
riskeert, dat het goed kwaad noemt en kwaad goed. Dan gaat de deugd verloren en
neemt de zonde het over. (deugden in de ethiek van het leven). Vier deugden vervul-
len een scharnierfunctie volgens de Kerk. Daarom worden ze "kardinaal" genoemd;
alle andere deugden vinden hun plaats rond deze vier. 

Verstandigheid
Rechtvaardigheid
Sterkte/moed
Matigheid

Boven de kardinale deugden staan de zo genoemde ‘Goddelijk deugden’ van Thomas
van Aquino die de Kerk heeft overgenomen: 

Geloof
Hoop
Liefde

De Liefde is hierbij de belangrijkste. Je kunt alle deugden uitvoeren, maar als er geen
liefde bij zit dan heeft het geen betekenis. Maar ook de kardinale deugden moeten bij
alle andere deugden aanwezig zijn om betekenis te krijgen. Wat is integriteit bijvoor-
beeld zonder rechtvaardigheid, matigheid en hoop?
Volgens Van Tongeren zijn in de loop van de tijd deugden verandert en komen er
nieuwe bij. De  theologale deugden zijn eigenlijk niet aan te leren, zij moeten gegeven
zijn. Het zijn volgens hem deugden die niet zozeer vorm geven aan de natuurlijke ver-
mogens van mensen maar die ze boven hun natuurlijke krachten uittillen, zodat er een
houding ontstaat die je ‘heilig’ of ‘dwaas’ kunt noemen. Deugden zijn daarmee geen
handelingen volgens Van Tongeren, maar een houding. Dan gaat het over waarnemen
wat er met ons gebeurt en hoe we daar gevoelsmatig op reageren. De deugd komt
dan ook tot stand niet door een cursus te volgen, een beslissing, een daad of een in-
zicht  maar door geleidelijke vorming.

Deugden ontwikkelen
De ethiek van de deugd gaat er van uit dat de menselijke natuur goed is. ‘Dit goede
dat de mens doet is niet het resultaat van berekeningen of strategie, ook is het niet
het product van genetische ordening of maatschappelijke conditionering, maar het is
de vrucht van een goed ingesteld hart, van de vrije keuze die tot het werkelijk goede
neigt. Om goed te doen is de wijsheid van het hart noodzakelijk’. In de Joods-Christe-
lijke filosofie is het hart niet alleen het orgaan van de gevoelens, maar ook van de
geestelijke vermogens, het verstand en de wil. Het is de zetel van de besluiten, van de
manier van denken en handelen. Bij de keuzewijsheid (..) is ook het hart betrokken.
Daar worden goede werken geboren, maar ook verkeerde, wanneer de waarheid en
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de ingevingen van de Geest verworpen worden. (deugden in de ethiek van het leven)
Een bepaalde deugd kan aangeboren zijn. In dat geval ontwikkelt zich een typerende
karaktereigenschap van iemand. Maar het is wel belangrijk dit te blijven ontwikkelen.
Het kan ook een bewuste keuze zijn een bepaalde deugd te ontwikkelen, door regel-
matig en volhardend te oefenen. Guardini geeft aan, dat iedere deugd immers ook 
tot ondeugd kan leiden. 

Nalaten Overdrijven

Ongerechtigheid Gerechtigheid Wetticisme 

Krenterigheid Vrijgevigheid Verspilling 

Verslaving Zelfdiscipline Dwangmatigheid 

lafheid Dapperheid waaghalzerij

(de inspirerende leider, p. 20)

Hoe weet je nu of je het goed doet in de deugd? Van Tongeren beschouwt, net als
Guardini, een deugd als een midden. In het midden gaat het licht aan, rechts of links
gaat het uit. Het midden is verschillend al naar gelang de persoon en de omstandighe-
den.  ‘De deugd als schuifregelaar’, zoals Donders het zegt. En toch is er wel een maat
die we als voorbeeldig herkennen. Dat verschilt ook weer van tijd tot tijd. Was in de
tijd van Aristoteles de krijger het ‘toonbeeld van moed’, bij Thomas van Aquino zeven-
tien eeuwen later was ‘de martelaar’ de moedige bij uitstek. 

Deugden in onze tijd
Premier Balkenende sprak tijdens de Begrotingsbehandeling voor het eerst open over
de normen en waarden van onze samenleving. We moesten weer een VOC-mentaliteit
laten zien van handelsgeest en ondernemen. Sinds de bankencrisis van 2008 spreken
we openlijk onze twijfel uit over de integriteit van onze leiders. Van Tongeren geeft
aan, dat het normen en waardendebat soms ontaardt in rigide regels en ‘voor- en
 tegenstanders’. Deugdenethiek is een opvoedingsethiek gericht op voortdurende
 vorming, op het verbeteren van jezelf. Zoals een wetenschapper probeert een beter
wetenschapper te worden, zo kan een vriendelijk persoon werken aan het worden van
een ‘kunstenaar’ op dit gebied, zodat het innerlijk steeds meer gedragen kan worden.
We vormen ons karakter steeds en de deugd is de optimale gedaantevorming, een
kwaliteit waarin je excelleert. Overigens, deugden staan niet alleen nu in de belang-
stelling. In 1994 al werd het Canadese Virtues Project™ door de VN uitgekozen 
als het beste opvoedprogramma voor gezinnen van alle culturen 
http://www.deugdenproject.nl/index.php/deugden-toepassen 
Deugden zijn hip!

De vraag van schoolleiders is: 

Ben ik te volgen?
Ben ik het waard gevolgd te worden?
Kan ik volgen?

Werken aan de eigen persoonlijkheid als schoolleider betekent vanuit het perspectief
van de deugd: werken aan karaktervorming. 
Wat heeft u al bij u en wat zou u nog willen ontwikkelen?
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Leiderschapsprogramma rond Jeroen Bosch 

KPC Groep biedt in het Jeroen Boschjaar 2016 een prikkelend leiderschaps-
programma aan: ‘Leiderschap is meesterschap’. Het programma is geïnspi-
reerd op het werk van een van ’s werelds meest bewonderde kunstenaars. Als
vertrekpunt voor ons programma hebben we de zeven hoofdzonden gekozen.
Dat doen we omdat leiders zich meestal niet op de hoge gronden van de mo-
rele principes bevinden, maar in het moerassige laagland van het dagelijks
leven. Leidend principe van het programma is dat de deelnemers zich meer
bewust zijn van de verlokkingen die in het dagelijks leven voor hen op de loer
liggen, zonder daaronder te lijden. Het programma bestaat uit zeven modu-
les. Het programma kan als één geheel gevolgd worden, maar u kunt ook op
losse modules intekenen.
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