Alex Brenninkmeijer:

‘We moeten af van de
taal van de strongmen’
We leven in een wereld waarin wereldleiders elkaar met masculien
machtsvertoon aftroeven, en in een samenleving waarin de ratio
– dogma’s, systemen en regelgeving – te veel aandacht krijgt. In zijn boek
Moreel leiderschap, dat vorig jaar verscheen, verkent Alex Brenninkmeijer
hoe het anders kan. De ‘waardenoriëntatie’ die hij daarin bepleit is het
thema van ons gesprek, en blijkt een rode draad in zijn professionele leven.
interview
Door Henneke Brink en
Janny Dierx
Foto’s: Sem van der Wal/
ANP

Leest u Tijdschrift Conflicthantering nog?

Ja, ik krijg het blad nog altijd. Heel eerlijk, ik lees
het niet meer altijd helemaal, maar ik weet wat er
gaande is. Het tijdschrift is enorm veranderd sinds
ik betrokken was bij het allereerste ADR-bulletin
dat werd uitgegeven door het NMI.

Uw laatste boek gaat over moreel leiderschap. Wie wilde u daarmee aanspreken?

Moreel leiderschap gaat eigenlijk om ons allemaal.
Het verlangt dat je in je werk een voortdurende
waardeoriëntatie creëert, in plaats van een juridische of een rationalistische. We hebben allemaal
rolmodellen, zoals Obama of Mandela, maar uiteindelijk gaat moreel leiderschap om je eigen gedrag.
Bestuurders denken soms ten onrechte dat leiderschap betekent: het is aan ons de waarden te
bepalen. Maar hoe kan dat zonder een algemene
maatstaf? Dé algemene maatstaf bestaat niet.
Mijn eigen kompas is geijkt op de waarden van de
democratische rechtsstaat die ik steeds opnieuw
zorgvuldig wil doordenken. Maar naast dit fundamentele uitgangspunt van mij is er een veel breder
spectrum aan waarden waar mensen heel verschillend over kunnen denken. Als die waarden botsen
moet je samen wegen zoeken om er met elkaar
uit te komen. Anders ga je leiderschap benaderen
vanuit je eigen gelijk. En dat is zo betrekkelijk.
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Als het gaat om een keuze die alleen jou betreft moet
je die afweging maken in een interne dialoog. Dat
doe je door te schakelen van ‘snel’ naar ‘langzaam’
denken en heel consequent, zorgvuldig, integer de
opties af te wegen.1 Dat behandel ik in mijn boek.
Een volledige waardenoriëntatie zie je bijvoorbeeld
bij integere rechters. Ik heb daarover ook mijn
eigen vriendin Sacha Prechal (rechter in het Hof
van Justitie van de Europese Unie, red.) bevraagd.
Ik durf te zeggen dat een integere rechter een
volledige rechtsstatelijke en mensenrechtelijke
waardeoriëntatie heeft. Voor een rechter draait
alles erom dat waarden – in dit geval de waarden
van de rechtsstaat in verbinding met grondrechten – in alle situaties toepassing vinden. Er speelt
geen enkele andere afweging. Daarentegen wordt
de oriëntatie van politici deels bepaald door waarden, maar het gaat in de politiek ook gewoon om
het ‘scoren’, vanuit macht en concurrentie. Als de
rechter een uitspraak doet over stikstof, dan kan
de politicus dat zien als een machtshandeling. En
de rechter denkt: ik doe gewoon mijn werk.

In uw werk komt steeds terug dat het
altijd gaat om gedrag. Kunt u daar wat
meer over vertellen?

Ik refereer vaak aan het model van Aristoteles,
die een onderscheid maakt tussen logos, pathos
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bijna tien jaar lang onze Nationale
ombudsman. Sinds 2014 is hij lid
van de Europese Rekenkamer, en
als hoogleraar verbonden aan de
Universiteit Utrecht. Daarnaast was
Brenninkmeijer van 2009 tot 2016
hoofdredacteur van dit tijdschrift
en daarvoor van z’n voorganger
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en ethos.2 Dat model helpt mij de werkelijkheid te
begrijpen en ordenen. Een boeiende vraag is: wat is
de taal die hoort bij de logos (de ratio) en de pathos?
En wat is de taal van ethos (moraliteit en emoties)?
Het is evident dat de taal van woorden hoort bij de
ratio. Emotie laat zich ook uitdrukken in woorden,
maar lichaamstaal speelt een belangrijker rol. Maar
ethos – datgene waar je voor staat – is het meest
sprekend in wat je daadwerkelijk doet. Het toont
zich bijvoorbeeld als je in een bepaalde situatie zegt:
ik doe niet mee met wat er hier gebeurt.
We leven in een over-rationalistische samenleving. Dat is aan de ene kant een zegen, maar aan de
andere kant kun je je afvragen: zijn we wel in staat
om voldoende reflectief om te gaan met emoties
en morele vraagstukken? En als we omgaan met
ethos (de morele kant), hoe doen we dat dan? Hoe
kleden we dat in? We hebben daar nauwelijks goede
taal voor. Als je over morele vraagstukken vooral op
een rationalistische manier reflecteert kun je een
moraalridder worden. Maar in het beschrijven van
waar het jou in essentie om gaat komen wel degelijk
waarden tevoorschijn, bijvoorbeeld als je zegt tegen
een ander: ‘Je hebt me in de steek gelaten.’ Ik zit nu
ook een beetje te stuntelen om dit onder woorden te
brengen. Maar zo’n bewering vertegenwoordigt wel

degelijk een onderliggende waarde. We hebben ook
een rationeel gezegde: ‘Over smaak valt niet te twisten.’ Maar is dat wel zo? We strijden wel over smaak
en ook over feiten. Maar kunnen we op een goede
manier twisten over bepaalde morele keuzen?

Hoe hebt u indertijd vorm kunnen geven
aan deze uitgangspunten in uw werk als
ombudsman?

Toen ik binnenkwam als Nationale ombudsman
zei de toenmalige directeur: ‘Alex, het is hier een
koekjesfabriek. Er komt aan de voorkant een klacht
binnen en er gaat aan de achterkant een oordeel
uit.’ Het bureau was helemaal ingesteld op het
netjes bestuursrechtelijk afhandelen van klachten, in schriftelijke procedures. Maar toen ik er
drie maanden had rondgelopen zag ik dat dat beeld
van een koekjesfabriek helemaal niet klopte. Het
gaat de betrokkenen uiteindelijk niet om een juridisch of rationalistisch geschreven oordeel van de
ombudsman, maar om een heel ander type acties.
Een waardeoriëntatie is op iedere plek in de
samenleving en bij ieder werk belangrijk, of het
nu internationale handel is of gezondheidszorg,
bestuurders of vrijwilligers. In de gezondheidszorg
is het als waardenoriëntatie bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat iedereen wil dat er goede zorg is.
Ik ben als kersverse ombudsman allereerst met mijn
medewerkers in gesprek gegaan om te onderzoeken of een verrijking van die gangbare juridische
bestuursrechtelijke oriëntatie haalbaar was. De
verandering die vervolgens denk ik het belangrijkst
was, is dat de mensen in de organisatie op een andere manier zijn gaan communiceren. Ik wilde niet
alleen maar schriftelijke procedures, maar ook een
focus op persoonlijk contact en ruimte voor andere
acties van de ombudsman. Alle medewerkers zijn
getraind in de effectieve communicatie die hoort
bij mediation. Zo is de strikt juridische benadering
langzaam verschoven naar een behoorlijkheidsbenadering. Dat is echt een heel proces geweest.

In die benadering van het werk van de
Nationale ombudsman komen de drie
elementen van de retorica van Aristoteles
dus al terug. Ging dat intuïtief, of had u
dat vooraf zo beredeneerd?

Ik weet niet zeker waar en wanneer ik het heb
opgepikt, maar toen ik aftrad als ombudsman
kreeg ik de verzamelde werken van Aristoteles
cadeau. Kennelijk zaten zijn uitgangspunten er bij
mij altijd al in en werd dat door anderen herkend.
Het model van Aristoteles helpt om de werkelijkheid te begrijpen en erop te reflecteren.
Ik bemerk het nut hiervan opnieuw in de internationale context van de Europese Rekenkamer. Ik
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werk daar met 28 collega’s met allemaal andere
culturele achtergronden en enorm uiteenlopende
meningen. Het minste wat je moet doen is consequent met belangstelling kennisnemen van al die
verschillende opvattingen.
Het gaat denk ik om het inzicht dat de meeste
discussies worden gevoerd op zaaksniveau, met
een rationalistische inslag. Maar daar schiet je
geen millimeter mee op. De vraag is dus: hoe breng
je mensen daarvan af? Waar moeten zij het wel
over hebben, en wat is de taal die daarbij hoort? Ik
denk dat ik bij die driedeling van Aristoteles ruimte vond om te vragen: als je op een andere manier
kijkt naar wat er aan de hand is, wat zie je dan? Het
is ook een kwestie van samen waarnemen.
Ik denk dat het interessant is om in de Nederlandse samenleving, maar ook in een stad, instelling
of onderneming steeds te onderzoeken of en hoe
men openstaat voor waarden als oriëntatie voor
handelen.

U zei eerder dat er in de waardenoriëntatie geen universele maatstaf is, maar dat
ieder zijn eigen kompas moet ontwikkelen. Hoe verhoudt zich dat met het beeld
van de neutrale mediator die geen mening
heeft over het conflict?

Over die vraag hebben we veel discussie gevoerd
binnen het bureau van de Nationale ombudsman. Ik
had wel gestimuleerd dat alle medewerkers zouden
worden opgeleid tot mediator, maar er is een spanning tussen aan de ene kant goede klachtbehandeling, waarbij je voor bepaalde waarden staat, en
aan de andere kant de neutraliteit van de mediator. Ik heb toen steeds bepleit: de kern van het
werk van de ombudsman draait om de behoorlijkheid in alle dimensies, zorgvuldigheid en proportionaliteit. De mediator kan partijen daarop ook
bevragen, en partijen daarmee laten reflecteren op
hoe ze behoorlijk met elkaar om kunnen gaan. Hij
kan moreel leiderschap demonstreren dat partijen
inspireert of tot normaliseren brengt. Zo draagt de
mediator ook als persoon uit hoe je met elkaar om
gaat. De uitdrukking ‘bringing peace to the room’ of
‘vreedzaam samenleven’ speelt daar een rol bij.

Kan de mediator ook leiderschap tonen
door voor te leven hoe je goed ruzie kan
maken en de confrontatie juist opzoekt?

Bij het denken over wat waarden zijn, kom je
natuurlijk ook uit bij de deugden. De invulling
van waarden via de deugdenethiek is een goede
benaderingswijze. Ethische uitgangspunten geven
richting. Behoorlijkheidsvragen stellen, dat is
normatieve vragen stellen. Het voorleven van
behoorlijkheid als persoon is een belangrijke rol
van de ombudsman en van de mediator.

Hoe ziet u de neutraliteit en verantwoordelijkheid van de mediator die wordt
gevraagd te bemiddelen in een conflict
dat is ontstaan in de klokkenluiderssfeer,
doordat een van de partijen een integriteitsschending of een misstand aan de
kaak heeft gesteld?

Klokkenluiderszaken roepen een fascinerend
dilemma op. Stel dat sprake is van een arbeidsconflict na zulk grensoverschrijdend gedrag, en partijen komen er in mediation uit. Je kan redeneren dat
er met het grensoverschrijdend gedrag een publiek
belang is geschaad, en dat het gedrag daarom moet
worden gesanctioneerd. Door de geheimhouding
die geldt in mediation verdwijnt de misstand uit
zicht, en daarmee ook de mogelijkheid voor publieke sanctionering.
Het gaat dan eigenlijk om de vraag: mag de bemiddelaar in een klokkenluiderzaak een eigen – moreel
gedreven − agenda hebben? Ik zou zeggen dat
het die bemiddelaar niet alleen moet gaan om de
oplossing van de concrete zaak, maar dat hij zich
ook moet afvragen of en hoe het publiek belang
wordt gediend. Ik zou zelf weer terugkeren naar
mijn eigen morele kompas: de uitgangspunten van
de democratische rechtsstaat. Want in zo’n klokkenluiderszaak zit altijd ook die rechtsstatelijke en
morele kant.

Is er een hiërarchie tussen waarden?
Hoe duid je bijvoorbeeld de waarde van
iemand die met vuurwerk stunt omdat
dat is ‘wat men doet’ in de wijk terwijl hij
de saamhorigheid die dat brengt belangrijk vindt?

Zorgen, belangen en het streven van mensen
kunnen inderdaad weinig worteling hebben in
ethische uitgangspunten. Als je zegt: ‘Mijn waarde is hetzelfde doen als mijn buurman’, dan is dat
in mijn beleving nog een behoorlijk lege huls. Als
je het hebt over het zijn van een goede buur, dan
krijgt die huls wel inhoud. Als je denkt over waarden kom je uiteindelijk toch uit bij deugden die
daar inhoud aan moeten geven. Een fundamentele
vraag is steeds: wat beweegt deze mensen?

Hoe kun je de waardeoriëntatie bevorderen
in een organisatie als de politie in Den Haag?

Wat me enorm fascineert is dat er kennelijk
discriminatoir discours voorkomt. Hoe breng je
daar nu verandering in? Je kunt die bewustwording van een waardeoriëntatie bevorderen door
een dialoog te organiseren. Ga erover in gesprek.
Daarbij kan ik mij voorstellen dat je moet sanctioneren als binnen de politieorganisatie grenzen
van rechtsstatelijkheid zijn geschonden, die autoritaire handeling kan nodig zijn. Een waardeoriëntatie heeft ook uitgangspunten nodig die worden
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gehandhaafd. Tegelijkertijd moeten de mensen zelf
met elkaar uitzoeken hoe ze omgaan met verschillende waarden.

Een waarde als godsdienstvrijheid leidt
nu tot polarisatie en ruzie. Sociale media
spelen daarin een belangrijke rol, omdat
een onderstroom daar anoniem emotie
en retoriek kan spuien. Hoe beziet u die
ontwikkeling?

We moeten nog vertrouwd raken met de meer
anonieme media. Er is nu nog geen evenwicht,
want iemand die zich anoniem schuldig maakt aan
een onheuse bejegening in de sociale media kan
daar niet of nauwelijks op worden aangesproken.
Zoals mevrouw Simons met haat wordt bejegend
op sociale media, dat is een heel onfrisse situatie.
Maar er speelt denk ik iets op een fundamenteler
niveau, dat raakt aan de sociale cohesie.
Want ik denk dat we in het publieke debat nog steeds
te veel preoccupatie hebben met de inhoud en te
weinig bezig zijn met de onderliggende waarden.
We leven in een heel moeilijke tijd, omdat met de
verkiezing van Trump, maar ook met leiders als
Erdogan, Xi en Poetin, rolmodellen zijn ontstaan die
uitzonderlijk masculien en machtsgeoriënteerd zijn,
en die bovendien de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat ontkennen. Het zijn strongmen, met
een sterke invloed in onze samenleving. De retoriek
van de strongmen bepaalt mede de kwaliteit van de
dialoog op microniveau. In de gemeenteraad van Den
Haag sprak bijvoorbeeld een man namens de Brandstapelmakers van Scheveningen over de mislukte
vergunningaanvraag. Als je die afwijzing puur rationalistisch en juridisch zou bekijken zou je zeggen:
de aanvraag voldeed niet aan de voorwaarden en de
vergunning werd daarom terecht geweigerd. Maar
deze man zei daarover: ‘Als je een kopstoot krijgt,
dan geef je er een terug.’ Dat is de taal van Trump, de
macho, masculiene vechthouding.
Deze retoriek, dit type machismo, vindt in onze
samenleving steeds meer ingang en wordt niet
bekritiseerd. Dat legitimeert polarisatie. Dan gaat
het niet over de betekenis van deze onderwerpen
als zodanig. Als je de communicatie op zichzelf
beschouwt en het onderwerp – het zakelijke –
weglaat, dan zie je beter waar het echt om gaat.
Een duidelijk voorbeeld zijn voetbalhooligans die
racistische leuzen roepen. Hun intentie is waarschijnlijk gewoon schoppen, beledigen, rellen en
niet per se het racisme zelf. Bij de verdeeldheid
omtrent de islam gaat het ook niet om de vraag of
we tegen de islam zijn; het toont dat er kennelijk
een behoefte bestaat om af te zetten, en tegelijkertijd ook samenhang te vinden.

66

Voor kwetsbare groepen die zich niet
voldoende gezien of serieus genomen
voelen kan vechten en afzetten ook
de basishouding zijn, als manier van
overleven.

Dat roept bij mij vragen op als: hoe is die basishouding genormaliseerd? Neem bijvoorbeeld jongens
in Amsterdam-Zuidoost die zien dat hun oudere
broers ineens over veel geld kunnen beschikken.
Is het normaal mee te gaan in grensoverschrijdend
gedrag en misdaad als je dat om je heen ziet? En
wat is de mogelijkheid om de – in rechtsstatelijke
zin − moraal-georiënteerde kant te zoeken? In
sommige delen van de samenleving zijn ruwere
omgangsvormen misschien normaal, maar dat is
zeker geen wet. Het is wel een bepaalde manier van
doen, die kan zich ontwikkelen.
Maatschappelijke verruwing, waarbij een rol speelt
dat mensen zich in de kou gelaten voelen, is nu
sterker aanwezig dan voorheen. Het fenomeen dat
onze democratie niet in staat is behoorlijke delen
van onze burgers mee te nemen, is op dit moment
haast epidemisch.
Dat zie je ook rondom de gaswinning in Groningen
bijvoorbeeld, dan zie je dat politici keuzes maken
die overeenstemmen met hun competitieve rationaliteit, maar die heel onjuist zijn als je die beziet
door een rechtsstatelijke waardebril. Niemand
lijkt zich daar echt om te bekreunen. Of neem de
toeslagenaffaire bij de Belastingdienst: de Tweede
Kamer had er bovenop gezeten, want de Belastingdienst moest hard ingrijpen op fraude! De Belastingdienst, als een stelletje domme ezels, deed dat,
maar zonder kritisch na te denken over de manier
waarop, zonder moreel kompas. En dan verwijt de
Kamer later de Belastingdienst dat zij als een stelletje domme ezels aan de slag zijn geweest. Je ziet
dan inderdaad dat er geen moreel kompas is, op
allerlei niveaus.

Het is erg moeilijk om negatieve maatschappelijke processen te doorbreken. Het
handhaven van regelgeving is daarvoor
niet genoeg. Wat voor competenties zijn
daarvoor nodig?

Het creëren van sociale cohesie en een meer positieve spiraal is complex, en verlangt een complexe
strategie. Maar onze belangrijkste manier om met
complexiteit om te gaan is juist versimpelen, en
opsplitsen van problemen en verantwoordelijkheden. We zijn daarmee heel ver gegaan in onze
hypergeorganiseerde samenleving.
Neem bijvoorbeeld de rol van de burgemeester. Die
kan een heel belangrijke rol vervullen voor de sociale cohesie, maar daarvoor moet hij wel een brede
handelingsruimte hebben. Het lukt niet als al zijn
taken precies en afzonderlijk worden afgebakend,
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gebudgetteerd en politiek verantwoord en uitbesteed. Daar word je inderdaad gek van. De veiligheidsadviseur van de burgemeester van Groningen
zei mij eens: ‘De beste burgemeester durft een
beetje over de grenzen te gaan. Als je binnen de
grenzen blijft dan lukt het niet.’ Dus dan draait het
uiteindelijk toch weer om persoonlijk leiderschap.

En hebben we ook meer vrouwen nodig?

Ja, dat is wel heel sterk mijn mening. Langzamerhand ben ik daar radicaler in geworden.
Ik las laatst een boek van een promovenda over
leiderschap ‘in the boardroom’. Het nieuwe normaal
is ook daar dat je vanuit verongelijktheid een knokhouding aanneemt. In de bestuurskamers is dat
met financiële en economische macht.
In de kern gaat het erom dat er een balans is tussen
het feminiene en het masculiene discours, maar
dat feminiene discours ontbreekt nu op veel plaatsen. Ik noemde al het gegeven dat met de strong
men op het wereldtoneel − Trump, Poetin, Xi − de
masculiniteit als winnende strategie wordt gepresenteerd, overal ter wereld. Dat vind ik het moeilijke aan onze tijd. Waar zijn de feminiene waarden
in dit geheel? Ik sprak vorig jaar op het congres van
de Vereniging Nederlandse Gemeenten en heb toen
ter sprake gebracht dat in het Nederlandse openbaar bestuur 30 procent vrouw is. Dat raakt aan
waarden en aan waardeoriëntatie. In vele culturen zijn deugden verbonden met het vrouwelijke.
Als mannen aan de orde komen in verband met
deugden dan gaat het om de verkrachting daarvan.
Daarmee verabsoluteer ik de feminiene oriëntatie
niet, want het gaat erom dat er evenwicht is. Beide
benaderingswijzen horen erbij. Dat begint al bij de
opvoeding van kinderen.

Is mediation een voorbeeld van het
feminiene?

Mediation en alles wat erbij komt, het verkennende
gesprek – niet alleen in mediation − biedt in ieder
geval ruimte om die feminiene waarden meer tot
hun recht te laten komen.
Het masculiene is het directe, harde machtsgebaar.

Dick Allewijn zegt dat als er sprake is
van vijandschap, dan heb je als mediator
eigenlijk geen rol. Dan moet er eerst iets
van herstel plaatsvinden, of moet er door
anderen vanuit macht worden ingegrepen. Wat vindt u daarvan?

De analyse dat je macht nodig hebt om een soort
schrikeffect te bewerkstelligen, waarna vervolgens
een vorm van bemiddeling mogelijk is, deel ik niet
zonder meer. Dat betekent ook weer niet dat dit
onmogelijk is, en soms gebeurt het ook.
Kijk bijvoorbeeld naar de rol van Eberhard van der
Laan die als burgemeester op een gegeven moment

in een controverse zijn gezag inzette. Zo’n duw op
basis van macht en gezag kan inderdaad helpen
om een bemiddelingsproces op gang te helpen.
De leidinggevende die ziet dat anderen steeds
met elkaar overhoopliggen, kan en moet zeggen
‘jullie moeten hier nú wat aan doen’. Iemand in een
leiderschapsrol kan vanuit dat leiderschap met een
zeker gezag partijen wakker schudden.

Kun je als mediator die gezagspositie
verwerven? Kan de mediator het speelveld mede bepalen?

Die rol kan in ieder geval worden ingeluid door
de persoon of institutie met gezag in het conflict.
Mediation is dan een vervolg op die inluiding.
Tegelijkertijd is mediation geen waardevrij
gesprek. Dus de mediator kan een opvatting geven
over de deugden en waarden die zouden moeten
worden ingezet. Die hoop zie ik. De mediator
draagt hoop uit en draagt een voorbeeld uit: zo
doen we het, geweldloos. Theo van Dijk heeft
in het verleden op de persoon van de mediator
gereflecteerd. Die zouden jullie als redactie eens
moeten interviewen.
De kernvragen die ook mediators zichzelf in mediation kunnen stellen zijn misschien: wat is hier de
taal als het gaat om logos, pathos en ethos? Hoe
komen die – en vooral de ethiek en de emoties − tot
uitdrukking? En ten tweede: in hoeverre dient het
proces van mediation het vinden en beschermen
van waarden? Ik vind het antwoord op die vragen
persoonlijk steeds opnieuw in de rechtsstatelijke
deugden en waarden.

Komt er nog een boek?

Het zou kunnen dat mijn boek in het Engels
verschijnt. Dan zal ik het een beetje opnieuw
schrijven, met andere voorbeelden en dan werk ik
de vraag over hoe we omgaan met macht ook uit.
Macht is niet fout, maar macht is ook vechten. Een
andere vraag die mij bezighoudt is: hoe nu verder
met de (natie)staat.

•

Noten
1. Dit is een verwijzing naar het gedachtegoed van
psycholoog Daniel Kahneman, die in zijn boek Ons
feilbare denken uitlegt – kort gezegd − hoe onze
intuïtieve keuzes (voortgekomen uit ‘snel denken’)
vaak niet onze belangen dienen. Met ‘langzaam’
denken kunnen we valkuilen herkennen.
2. Om te overtuigen, zo zegt Aristoteles in zijn boek
Ars Retorica, gebruikt men idealiter niet alleen
(1) de logos, of de ratio, wat verwijst naar logische
argumenten, maar ook (2) de ethos, dat verwijst
naar de deugden en kwaliteiten – het gezag − van de
spreker; en (3) de pathos, de retoriek die de emoties
van het publiek aanspreekt.
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