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Op 20 januari 2021 leek de wereld even stil. Na de diepe polarisatie rondom de  
Amerikaanse verkiezingen en de bestorming van het Capitool was daar ineens Amanda 
Gorman. Een jonge Amerikaanse dichter die met haar ‘The hill we climb’ tijdens de  
inauguratie van Joe Biden taal van verbinding, vrede en daadkracht sprak. 
Hoe gebruikt u als burgemeester taal als verbinding in tijden van polarisatie? Lenka 
Hora Adema en Frederique van Zomeren faciliteren Dialoog vanuit de uitgangspunten 
van mediation en zien dat burgemeesters met de inzet van ‘mediative behaviour’ en  
‘mediative speech’ meer bereiken om in tijden van wij-zij-denken verbinding te houden. 

Tekst en foto  | DoeDemocratie.nu

‘THE HILL WE CLIMB’
    EFFECTIEF LEIDERSCHAP BIJ POLARISATIE EN CONFLICT 

POLARISATIE 

“We willen bouwen aan land dat ruimte geeft
voor elke cultuur, kleur, aard
en levenswijze van mensen.
En daarom richten we onze blik
niet op wat tussen ons in staat,
maar op wat voor ons staat.
 
We dempen de kloof omdat we weten:
om de toekomst op de eerste plaats te zetten,
moeten we eerst onze verschillen opzij zetten.
 
We leggen onze wapens neer
zodat we elkaar ontwapenend kunnen omarmen.” 1

1  Fragment uit The Hill 

we Climb, Amanda 

Gorman, 20 januari 

2021. Vertaling: Paul 

Vereecke 
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POLARISATIE 

‘THE HILL WE CLIMB’
    EFFECTIEF LEIDERSCHAP BIJ POLARISATIE EN CONFLICT 

Polarisatie en de kracht van taal
Wat kunnen mediators bijdragen aan sociale 
stabiliteit? Het was een vraag die jaren geleden bij 
ons opkwam toen we als mediators steeds vaker 
werden ingeschakeld bij polarisatie en escalatie 
tussen groepen inwoners en overheden. Vooral als 
inwoners ontzettend boos of bang zijn en groepen 
zich laten horen met in de ogen van anderen, 
extreme meningen. 
We hebben bestuurders en ambtenaren bijge-
staan om weer in contact te komen met deze 
mensen en het verhaal achter de schreeuw op 
tafel te krijgen. Zoals met Donny, die tijdens de 
vluchtelingencrisis dreigde: ‘Ik schiet ze allemaal 
neer, ze moeten oprotten naar hun eigen land!’ 
We kwamen met hem in contact en hij vertelde 
ons zijn toekomstdromen. 
Ook hebben we burgemeesters bijgestaan om in 
een gepolariseerde context het stille midden te 
bereiken, te versterken en te engageren. Het zorg-
vuldig kiezen van taal was daarbij steeds cruciaal. 
Zorgen dat mensen zich comfortabel en veilig 
voelen om te spreken. Dat het er toe doet wat 
ze te zeggen hebben en dat ze als mens gezien 
worden. Of het nu gaat om polarisatie rondom de 
COVID-19- aanpak, ‘Black Lives Matter’, vluchte-
lingen of windmolens. 

Complexe opgave:  
open houding en normen stellen 
Met de toenemende individualisering, grotere 
diversiteit in het politieke speelveld, verschillende 
en soms tegenstrijdige rollen en verwachtingen 
van burgemeesters is ‘complex’ een woord dat de 
lading maar nauwelijks dekt als het gaat over de 
opgave waar burgemeesters voor staan.  
Alex Brenninkmeijer2 vroeg tijdens het laatste 
pre-pandemie jaarcongres van de VNG (2019) 
aandacht voor moreel leiderschap, op basis van 
waarheid, eerlijkheid en oprechtheid. Zoveel  
mogelijk vanuit gezag in plaats van uit macht. 

Over de auteurs
Lenka Hora Adema (rechts) en Frederique van Zomeren (links) 

zijn zelfstandig gevestigde MfN-registermediators. Zij hebben 
DoeDemocratie.nu opgericht om vanuit hun vak bij te dragen aan 

duurzame relaties tussen overheden, burgers en ondernemers. 
Zij verzorgen voor de NGB de opleiding ‘Effectief leiderschap bij 

polarisatie en conflict’. 

2  Meer lezen over moreel 

leiderschap: Alex 

Brenninkmeijer, Moreel 

leiderschap gevraagd, 

2019 VNG Congres. 
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Het stellen van normen is onlosmakelijk verbon-
den met leiderschap. Waar mogelijk samen met 
het gemeentelijk bestuur, de raad en de inwoners 
van uw gemeente. Deze tijd vraagt om leiderschap 
vanuit mediative behaviour en mediative speech. 
Goede communicatie met inwoners, zeker als er 
spanning is tussen groepen inwoners en onderne-
mers of tussen inwoners en de gemeente. Of tus-
sen het college en de raad of de raad onderling. 

‘Mediative behaviour’
Mediative behaviour gaat over reflectie op eigen 
intenties en handelen. En open en nieuwsgie-
rig zijn en blijven naar anderen. Onderzoekend 
blijven naar het verhaal achter de schreeuw. Geen 
nieuws natuurlijk. Maar hoe vaak vraagt u zich af 
waarom u doet wat u doet? Het is cruciaal, juist 
als er spanning is door conflict of polarisatie. 

Om het meer concreet te maken: lukt het u om de 
taal van ‘oorlogsdenken’ en ‘oorlogsgedrag’ die 
aan de oppervlakte ligt in tijden van polarisatie te 
ontschuldigen. Kijk maar eens naar de taal rond-
om de COVID-19 pandemie. Nederlandse kranten 
schrijven over ‘Rutte’s oorlogskabinet’, verpleeg-
kundigen en artsen staan ‘in de frontlinie’. 

In een context van stress vallen we automatisch 
terug op ons natuurlijke overlevingsgedrag. Dat 
geldt voor u als burgemeester net zo goed als 
voor uw inwoners. Ons reptielenbrein neemt de 
hersenen over en biedt ons de opties van ‘free-
ze, fight or flight’.  We reageren offensief of juist 
defensief vanuit emoties. En dat is niet altijd de 
meest effectieve reactie, sterker nog, het kan olie 
op het vuur zijn. Dat wordt nog eens versterkt 
door het gegeven dat we in tijden van stress de 
veiligheid van een groep zoeken. Van gelijkge-
stemden die net zo hard voor of tegen zijn. Soms 
in de veiligheid van anonimiteit op sociale media, 
soms in de veiligheid van een fysieke groep 
mensen – bekenden of onbekenden. En voor je 
het weet zie je groepen mensen winkels vernielen 
omdat een avondklok is ingesteld. Een voorstel-
bare emotionele reactie van een burgemeester 
die verbijsterd bij de kapotgeslagen etalages en 
vernielde winkels de relschoppers het 'schuim 
der aarde' noemt. Die reactie wordt ook weer 
onderdeel van een groep, de politiek, de media, 
of ‘wij die dat afkeuren’. De ander wordt weggezet 
als viruswappie, asociaal of crimineel. Maar als 
je wat verder kijkt, dan blijkt echt maar een heel 
klein percentage van deze mensen daadwerke-
lijk crimineel te zijn. De collectieve verbazing als 
blijkt dat een plunderaar een alleenstaande vader 
van twee kleuterdochters is die huilend zijn spijt 
betuigt. Hij blijkt een mens en geen monster. 
Natuurlijk zijn er normen en wordt de grens van 
de wet gerespecteerd, maar daarnaast zorgt het 
gesprek tussen dader en slachtoffer voor excuses 
en genoegdoening. Duurzaam herstel voor beiden, 
soms zelfs vergeving en verzoening en rust in de 
gemeenschap als resultaat. Het vergt veel om in 
deze roerige tijd hier ruimte voor te geven.

Een eerste stap in een conflict 
is om te praten over wat 
mensen wél willen in plaats 
van wat ze niet willen
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‘Mediative speech’
Vooral als mensen zich machteloos voelen, zich 
niet gehoord – al lange tijd- of als ze in hun 
belangen en behoeften worden genegeerd of 
zelfs weggezet als asociaal, dan zie je de hiervoor 
genoemde excessen. Hoe zet je in tijden van grote 
stress mediative speech in? 

1.  Een benoemde emotie is een  
zakkende emotie

Neem het voorbeeld van de dreigende Donny. 
Wat doet u als u op dat moment de leiding hebt? 
Benoemt u de boosheid en de bezorgdheid? Of 
benadrukt u direct de norm en de manier waarop 
u het gesprek wilt voeren? Dit zal waarschijnlijk 
afhangen van de manier waarop iemand zich 
gedraagt  en de mate van intimidatie die u daarbij 
voelt. U heeft misschien de overtuiging dat u niet 
te veel aandacht aan emoties moet besteden om-
dat ze dan groter worden. Donny toont aan dat het 
omgekeerde waar is. Door zijn woede te erkennen 
en naar zijn verhaal te luisteren ontstond er de-es-
calatie. De neo-cortex, het deel van het brein dat 
rationeel denken mogelijk maakt, ging weer beter 
werken. Een benoemde emotie is een zakkende 
emotie. Er ontstond weer ruimte voor dialoog in 
plaats van debat en strijd. 

2.  Achter felle standpunten zit vaak een  
goed verhaal

Bij conflict of onder stress wordt vaak stevige en 
soms kwetsende taal gebruikt. Een gebruikelijke 
reactie op een verwijt is verdediging. De uitdaging 
is om te zien waar het verwijt voor staat. Onder-
zoeken en doorvragen waar het de ander om gaat, 
brengt je bij de belangen, wensen of behoeften 
achter de schurende woorden. En daar is mee te 
werken. Een eerste stap in een conflict is om te 
praten over wat mensen wél willen in plaats van 
wat ze niet willen. Door Donny’s verwijt richting 
de gemeente ‘dat jullie er alleen op uit zijn op 
je rotzooi uit je eigen achtertuin te houden’ te 
herformuleren in ‘waar het jou om gaat is eerlijk-
heid, gelijke behandeling en dat je mening er toe 
doet’, konden we in gesprek over zijn droom van 

een B&B. Over de wens die hij heeft om van de 
gemeente op aan te kunnen. Dat er eens oog is 
voor hoe hard hij werkt en wat een fatsoenlijk  
leven hij leidt. Hij verlangt ernaar niet op zijn 
uiterlijk te worden beoordeeld. Het gaat allang niet 
meer over ‘het monster van de vluchteling’ maar 
over de manier waarop hij zich behandeld voelt 
door de gemeente en hoe hij het vertrouwen is 
kwijtgeraakt. Daarover kun je in gesprek.

Tot slot
We verwachten binnenkort de uitzonderlijke  
Corona-periode, een voor veel mensen hele moei-
lijke tijd, achter ons te kunnen laten. Er zal ruimte 
nodig zijn voor herstel en normalisering binnen de 
gemeenschap. Meer dan genoeg uitdaging voor u 
als burgemeester. 
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“We zullen weer opbouwen, verzoenen en herstellen.
Op elke bekende plek van onze natie,
in elke uithoek die we tot ons land rekenen,
zal ons volk, kleurrijk en prachtig als het is,
komen bovendrijven, geslagen en prachtig.

Als het dag wordt
stappen we weg uit de duisternis, vurig en onbevreesd.
De nieuwe dageraad bloeit open zodra wij hem bevrijden.
Want licht zal er altijd zijn,
als wij maar de moed hebben het te zien,
als wij maar de moed hebben het te zijn.” 3  ■


