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DE POLARISATIE IN DE SAMENLEVING NEEMT TOE. TRIEST
HOOGTEPUNT WAREN DE AVONDKLOKRELLEN. HOE GA JE OM
MET DE VELE MANIFESTATIES VAN 
DIE ÉÉN DING
GEMEEN LIJKEN TE HEBBEN: DE OVERHEID IS HET
.

Wie is...
Polarisatie. Inzicht in de
dynamiek van wij-zij denken

Demonstratie op het Museumplein tegen het coronabeleid. (Beeld: Maarten Brante/ANP)
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HET ONBEKENDE MIDDEN

BONDGENOTEN
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ACHTUURJOURNAAL

LUISTERKAMER

Wie is...
Sjoerd Potters is sinds april 2017 burgemeester van De Bilt. Daarnaast is hij lid van de VNG-commissie Bestuur en
Veiligheid. Potters zat eerder voor de VVD in de Tweede Kamer. Ook was hij wethouder van Waalwijk.
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KAJSA OLLONGREN: BLIJF IN GESPREK
Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties noemt de polarisatie van de samenleving versus de overheid een valse tegenstelling.
Burgemeesters en wethouders staan aan de kant van
de inwoners, zegt zij. Dat is de crux van ons openbaar
bestuur. Het lukt niet altijd en er ontstaan soms situaties waarin de overheid tegenover de inwoners komt
te staan. Dat hebben we gezien met de toeslagenaffaire. Dat mag niet gebeuren.
Uit haar tijd als wethouder in Amsterdam herinnert
Ollongren zich de volle zalen die zij moest toespreken
toen er grote aantallen vluchtelingen moesten worden
opgevangen. Dan ga je niet achter een tafel tegenover de mensen zitten, maar je gaat de zaal in, je
wordt onderdeel van de groep. Dan krijg je een veel
beter gesprek.
Ook de minister ziet de bedreigingen, de desinformatie die door populisten en sociale media van brandstof
wordt voorzien. Het complotdenken is echt gevaarlijk, zegt zij. Complottheorieën zijn potentieel heel
polariserend en ontwrichtend voor de samenleving.
Het kenmerkende van complotdenkers is, dat je er

moeilijk een discussie mee kunt aangaan. Want als er
een complot is, geloof je natuurlijk nooit degene die
op basis van redelijke argumenten of feiten probeert
dat te ontkrachten. 
Het ministerie van BZK coördineert het Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust. Dit
netwerk van ervaren contactpersonen van drie ministeries en de VNG adviseert en ondersteunt gemeenten bij het omgaan met maatschappelijke onrust,
zoals de avondklokrellen. Ollongren: Het is voor
bestuurders een zware verantwoordelijkheid om zo
goed mogelijk door de crisis heen te komen. Onze opdracht is: probeer de mensen die extra onder de crisis
lijden en misschien meer gevoelig zijn voor extreme
gedachten, erbij te houden en te helpen. De polarisatie is er, maar we zijn er zelf bij om te zorgen dat het
niet leidt tot ontwrichting van de samenleving.
Ze begrijpt wethouders die, zoals onlangs Hans
Marchal in Wijk bij Duurstede, hun twitteraccount op
zwart zetten omdat ze de vuilspuiterij zat zijn. Dan kun
je óf Twitter niet meer lezen, zoals ik, óf je gaat eraf.
Soms zijn het trollen met nepaccounts, maar soms
ook echte mensen met echte reacties die behoorlijk
kwetsend kunnen zijn. Dus ik snap dat wel.

