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Het WK voetbal. Boeren en klimaat. Fast fashion. 
Er zijn tal van onderwerpen waarover we van 
mening verschillen. In deze polariserende 
tijden voeren emoties de boventoon, zowel op 
de werkvloer als aan de familiedis. Hoe vind je 
raakvlakken in gesprekken met andersdenkenden? 

Door Joan Makenbach • Illustratie: Anne Stalinski

H
ij was nog maar 
net werkzaam in 
de schoonmaak-
branche als 
rayonmanager, 
toen een klant 

hem om een koffiedame verzocht. 
Horeca was niet direct zijn tak 
van sport, maar als commerciële 
dienstverlener ook geen onmoge-
lijke opgave. Binnen een uur had 
Jan*, thans werkzaam als directeur 
van een schoonmaakorganisatie, 
een enthousiaste dame gevonden 
die deze taak op zich wilde nemen. 
Twee uur later werd Jan woedend 
gebeld door zijn opdrachtgever: 
‘Hoe haalde ik het in mijn hoofd 
deze vrouw als koffiedame te laten 
werken? Een kop koffie uit zwarte 
handen was not done voor zijn 
accountants en zeker niet voor zijn 
klanten. Na een korte black-out 
– ik wist echt niet wat ik hóórde – 
heb ik hem gezegd dat ik niet zo 
ben opgevoed, dat wij vanavond 
voor het laatst zijn kantoor schoon-
maakten en dat hij morgen maar 
een andere dienstverlener moest 
zoeken. De vrouw heb ik opgehaald 
en thuisgebracht en mijn excuus 
aangeboden.’ 

Jan kon niet begrijpen dat 
iemand zo racistisch dacht. In 
het bovenstaande geval verbrak 
hij resoluut het contact met de 
opdrachtgever, maar een derge-
lijke rigoureuze aanpak was niet 
altijd mogelijk, merkte hij toen hij 
doorstroomde naar de algemene 
leiding van het bedrijf en regelma-
tig te maken kreeg met anders-
denkenden op de werkvloer. Niet 

Opvattingen 
van de ene 
groep zijn de 
brandstof voor 
de andere groep 
om zich af te 
zetten.

SAMENLEVING
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l  Onlangs hield 
de NOS een onder-
zoek onder Tweede 
Kamerleden om te 
inventariseren wat zij 
meemaken aan inti-
midaties. Van de 150 
Kamerleden vulden 51 
een vragenlijst in. Zij 
gaven aan steeds ster-
ker de gevolgen van de 
polarisatie te merken. 
Bijna een kwart van de 
respondenten (12 van 
de 51) zei dat ze hun 
standpunt weleens 
voor zich hebben 
gehouden vanwege 
mogelijke bedreigin-
gen of intimidaties. 
 
l  7 op de 10 merkten 
gevolgen van polari-
satie in het privéleven. 
61 procent werd al 
eens bedreigd, geïnti-
mideerd of anderszins 
lastiggevallen. 
 
l  Volgens Kamerleden 
is ook het debat gepo-
lariseerd. Partijen zijn 
het niet simpelweg met 
elkaar oneens, maar 
schilderen anderen di-
rect af als een gevaar. 
Sociale media werden 
het meest genoemd als 
bron van bedreigingen 
en intimidaties. 

De ‘pusher’ gelooft dat zijn verhaal 
de waarheid is en steekt een monoloog af

alleen klanten, ook collega’s. Zeker 
de laatste jaren zijn er veel beladen 
onderwerpen en voeren emoties de 
boventoon, ontdekte Jan. Hij vindt 
het lastig discussies aan te gaan 
met mensen die er stevige (afwij-
kende) meningen op na houden. 
Iedereen ontslaan of uit de weg 
gaan, is geen optie. Wat dan wel?

Filosoof en auteur Bart Brands-
ma publiceerde in 2016 het boek 
Polarisatie – Inzicht in de dynamiek 
van wij-zij denken. Brandsma stu-
deerde sociale en politieke filosofie, 
werkte vervolgens als journalist en 
documentairemaker, maar ontwik-
kelde vanuit zijn eigen ervaring 
en veel onderzoek een model om 
polarisatie te begrijpen en ermee 
om te gaan. Hij is momenteel veel-
gevraagd als consultant en trainer 
voor professionals die in hun werk 
met polarisatie te maken hebben. 

Brandstof leveren
Volgens Brandsma leven we in 
een tijd waarin mensen snel 
tegen elkaar opgezet worden en 
polariseren de norm lijkt. Hij ziet 
patronen. Of de polarisatie nou in 
een gezin, school, wijk, bedrijf of 
land of op internationaal niveau 
plaatsvindt, de onderliggende 
dynamiek is steeds dezelfde. Zo 
is er een gedachteconstructie die 
de ene pool tegenover de andere 
plaatst. Deze gedachtestroom kan 
alleen voortbestaan als er mensen 
zijn die er brandstof voor leveren, 
door beweringen te doen over de 
aard of het karakter van de andere 
pool. De opvattingen van de ene 
groep, al dan niet gevoed vanuit 
de onderbuik, zijn de brandstof 
voor de andere groep om zich af te 
zetten. ‘Denk aan de discussie over 
ons klimaat, waar zowel de ontken-
ners als degenen die vechten voor 
het klimaat elkaar bestoken met 
hun (eigen) waarheden.’ 

Brandsma is in principe niet 
tegen polarisatie in een democra-
tie. Hij ziet het als een motor voor 
ontwikkeling. Iemand als Aletta 
Jacobs werd in haar tijd als een 
irritante figuur gezien die de man-

nenwereld uitdaagde en daardoor 
veranderde. Zonder haar hadden 
vrouwen geen positie gekregen 
in de wereld van de wetenschap. 
Maar polarisatie kan ook uit de 
hand lopen, zeker als er continu 
twee kampen recht tegenover el-
kaar staan. ‘Tegenwoordig lijkt het 
alsof er nog slechts één dominante 
gespreksvoering de boventoon 
voert: die van een discussie met 
standpunten. Iedere talkshow 
werkt zo. Het is een meningen-
circus geworden waarin mensen 
hun standpunten blijven herha-
len. Bij de introductie van de wolf 
in Nederland had je het “kamp 
wolf” en “de tegenstanders”. Niets 
ertussenin. Dat schuurt, dat levert 
spektakel op. Maar het is géén dia-
loog. Bij een dialoog stel je elkaar 
vragen. Een discussie is wachten 
tot je jouw eigen mening mag gaan 
verkondigen, zonder te luisteren.’ 

Polarisatiedruk
In het spel van de polarisatie spe-
len mensen verschillende rollen, 
stelt Brandsma. Er zijn pushers (de 
brandstofleveranciers), joiners (de 
volgers) en het ‘stille midden’. De 
pusher heeft de meest zichtbare 
rol. De pusher gelooft dat zijn 
verhaal de waarheid is en steekt 
een monoloog af. Pushers hebben 
een eenvoudige taak: brandstof 
leveren aan die situatie waarin 
twee polen tegenover elkaar staan. 
‘Donald Trump is een pusher, 
Al Qaida-ideoloog Al-Zawahiri is 
er een, maar Greta Thunberg en 
Nelson Mandela zijn het net zo 
goed.’ De joiners zeggen minder 
extreem te zijn dan de brandstofle-
verancier, maar vinden wel dat hij 
een redelijk punt heeft. Zij sluiten 
zich aan bij een van de polen, maar 
met de kanttekening dat ze open-
staan voor het gesprek. Tussen de 
twee polen bevindt zich een groep 

die Brandsma het stille midden 
noemt. De zwijgende meerderheid.

De algemeen heersende ge-
dachte is dat de pusher de andere 
pool wil omturnen. Dat noemt 
Brandsma een grote blinde vlek. 
Pushers spreken volgens hem 
nóóit rechtstreeks met hun tegen-
pool, vinden het juist vreselijk als 
de tegenpartij zegt: ach, je hebt 
gelijk. ‘Pushers richten zich op 
de mensen in het stille midden, 
diegenen die niet bij een van de 
twee kampen horen. Ze gebruiken 
de tegenpool als middel om de 
mensen in het midden te bereiken. 
Het uitoefenen van polarisatiedruk 
noem ik dat. Ze willen dat je kiest: 
je bent voor of tegen. Zwarte Piet 
is een thema waar je niet níks van 
mocht vinden, anders was je een 
racist. Gender idem. Er wordt een 
stellingname geëist. George Bush 
zei het al: “Either you are with us, or 
you are with the terrorists.”’ 

Polarisatie mag dan nu een hot 
item zijn, het fenomeen wij-zij-
denken is niet nieuw. Het was 
volgens Brandsma alleen vroeger 
minder zichtbaar. Vijftig jaar gele-
den had je alleen het NOS Journaal, 
waar iedereen naar keek. Als je 
daar iets van vond, had iedereen 
hetzelfde programma gezien. 
Nu heb je Facebook, Instagram, 
Twitter en tal van nieuwe media 
die viraal gaan. Dat biedt ruimte 
om brandstof te leveren. ‘De 
likebutton van Facebook geeft 
snel en simpel ondersteuning aan 
een bepaald standpunt en je kunt 
in 280 tekens een monoloog op 
Twitter houden. Er is kortom elke 
minuut van de dag kans brandstof 
te leveren. Als vroeger iemand acti-
vistisch was, moest hij twintig jaar 
achter de stencilmachine kruipen 
om hetzelfde publiek te bereiken.’

Tegenstellingen tussen partijen 
of bevolkingsgroepen zijn er dus 

Het fenomeen wij-zijdenken 
was vroeger minder zichtbaar

POLARISATIE 
IN DE TWEEDE 
KAMER

altijd en overal geweest, niet alleen 
op de werkvloer of in talkshows. 
Ook op verjaardagen en feesten 
kunnen familieleden zich luid en 
politiek incorrect laten gelden over 
alle misstanden in de wereld. Klas-
siek is het voorbeeld van de oom 
die zodra hij de kans krijgt een 
tirade houdt over asielzoekers ‘die 
allemaal hun hand ophouden en 
onze huizen krijgen zonder ervoor 
te hoeven werken’. Tegenspraak, 
feiten en argumenten helpen niet. 
Deze oom is simpelweg niet van 
zijn standpunt af te krijgen.

Grijstinten
De nuance terugbrengen in het ge-
sprek. In 2020 deed koning Willem-
Alexander een poging in zijn kerst-
toespraak. Volgens de koning horen 
‘scherpe debatten over uitgespro-
ken opvattingen of radicale ideeën’ 
bij een vrije samenleving, maar hij 
snapte ook dat mensen moe werden 
van alle opwinding, argwaan en 
fanatisme. Moe van de manische 
meningenmachine, zoals hij het 
verwoordde. Volgens de koning 
verdienen ook ‘de zachte stemmen 
het om gehoord te worden’.

Iets wat de Belgische klinisch 
psycholoog Rit Ornelis volledig 
onderschrijft. Ornelis is preventie-
adviseur psychosociale aspecten 
in het bedrijfsleven en schreef re-
centelijk het boek Het eigen gelijk. 
Volgens haar een noodkreet om 
mensen te bewegen een standpunt 
ook eens van de mildere kant te 
bekijken. ‘Ik noem mezelf een 
gatenvuller, sta van nature precies 
in het midden. Maar grijstinten in 
een zwart-witdiscussie aanbren-
gen is voor velen storend. Met mijn 
eeuwige ‘bekijk het eens van de 
andere kant’ werk ik mensen op de 
zenuwen. Maar er is nou eenmaal 
niet zoiets als dé waarheid.’ 

Haar boek heeft als ondertoon: 
wil je gelijk hebben of gelukkig 
zijn? Het soms agressieve polari-
satiedebat baart Ornelis zorgen. 
Ze noemt de toon verwijtend en 
aanvallend. Thema’s worden ge-
kaapt op basis van het grote gelijk. 

SAMENLEVING

➔
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‘ Stap even uit de discussie en benoem  
wat er gebeurt. Dan verandert de dynamiek’

‘Mensen zijn bang zich te uiten 
uit angst “verkeerde dingen” te 
zeggen. Iedereen gaat uit van zijn 
eigen referentiekader, we checken 
niet meer bij een ander in. Denk-
beelden werken niet verbindend, 
maar zetten ons tegenover elkaar.’

Vergrootglas
Een goed voorbeeld daarvan vindt 
ze de wokebeweging. Volgens 
Ornelis veroorzaakt woke door 
een deel van de aanhangers meer 
polarisatie dan dat het verbindt. 
‘We worden niet uitgedaagd zelf 
na te denken en stil te staan. Wat 
we denken en zeggen wordt met 
een vergrootglas bekeken en we 
voelen dwang het juiste te doen.’ 
Kijken door een wokebril kan, zegt 
Ornelis, zolang het leidt tot weder-
zijdse en gelijkwaardige dialoog. 
Een positief effect hiervan is dat het 
mensen wijst op ongelijkheden. Ze 
laakt echter de afstraffingscultuur. 
‘Mensen worden tegenover elkaar 
gezet. Zelfs Elton John, toch lang 
een boegbeeld van de gaycommu-
nity, werd in 2020 gecanceld, toen 
hij bij een evenement het verkeerde 
voornaamwoord gebruikte om zan-
ger Sam Smith aan te kondigen.’

Ornelis, zelf onderdeel van de 
lhbtiq+-gemeenschap, ziet veel 
goodwill om op zoek te gaan naar 
inclusie op de werkvloer. ‘Bedrij-
ven doen het best goed, zijn welwil-
lend en bereid te vragen. Maar het 
gaat wokeaanhangers te langzaam. 
Woke is de hogesnelheidstrein, 
terwijl een stoptrein beter zou zijn 
als we draagvlak onder alle lagen 
willen creëren, willen nadenken en 
bijsturen.’

Ornelis houdt van een open de-
bat. Ze wil pertinent geen pleidooi 
houden voor een verbod op een 
eigen mening. Of voor meningen 
bijschaven tot een smakeloze vorm 
ontstaat. Beter is om de verschillen-

het niet eens met jou’ mag niet het-
zelfde zijn als ‘Ik sluit jou uit’. Voor 
Ornelis ligt de grens bij gedrag. ‘Je 
mag van mij best tégen homo’s 
zijn. Maar je mag hen niet pesten, 
uitschelden of mishandelen.’ 

Ze raadt aan wanneer een gesprek 
heel naar wordt het gesprek van 
koers te laten veranderen door 
degene met de felste mening direct 
aan te spreken: ‘Hoe komt het dat 
jij hier zo tegenaan kijkt? Ik volg jou 
niet, maar wil er wel over naden-
ken.’ Hiermee breng je volgens de 
psycholoog direct de zogenoemde 

grijstinten aan. ‘Als de 
toon van de schreeu-

wende oom op de 
verjaardag min-

achtend is, zou 
ik het gesprek 
afkappen met 
een: “Laten 
we het gezellig 

houden. We 
komen er niet uit 

en ik voel dat het 
de verkeerde richting 

uit gaat en dat verpest de 
sfeer.” Volgens Ornelis is het ver-

standig af en toe als een helikopter 
boven de situatie te zweven. ‘Stap 
even uit de discussie en inhoud, en 
benoem wat er gebeurt. Vanaf dat 
moment verandert de dynamiek.’

Ook Bart Brandsma wordt door 
de professionals die hij coacht re-
gelmatig om raad gevraagd bij po-
larisatieproblemen. Zijn strategie: 
depolariseren. Niet door de tegen-
overgestelde polen te bevechten, 
maar de stille groep in het midden 
te versterken. ‘In een discussie over 
stikstof krijg je de voorman van 
Farmers Defence Force echt niet 
om. Je maakt veel meer kans op een 
vruchtbare dialoog als je zegt dat 
je de dilemma’s van boeren in het 
midden aan de orde wilt stellen.’

Brandsma pleit voor een samen-

SAMENLEVING

leving met een ander gespreks-
klimaat. We kunnen immers niet 
binnen twintig jaar alle problemen 
oplossen. Wel kunnen we proberen 
de spannende thema’s te hante-
ren. ‘Net als bij de opvoeding van 
een kind. Je kunt kiezen voor één 
opvoedstijl die je altijd inzet. Dus 
of altijd het kind pamperen en be-
schermen of autonomie en vrijheid 
geven. Maar de aangewezen manier 
is om elke situatie afzonderlijk te 
bekijken en in elke situatie te navi-
geren tussen die twee uitersten.’

Vraagstuk
De meesten van ons willen 
niet voor of tegen zijn, zo weet 
Brandsma. ‘Als een medewerker 
of familielid blijft roepen dat alles 
de schuld is van de asielzoekers 
kun je zijn mening het best met 
een vraagstuk pareren. Begin met 
te zeggen: ik heb je gehoord. Dat 
haalt meteen al de angel eruit, 
want mensen die roepen, willen 
gehoord worden. Vervolg dan met: 
maar weet je wat mijn worsteling 
is? Ik wil graag op een eerlijke ma-
nier dingen verdelen. Ik vind gast-
vrijheid en solidariteit een groot 
goed, maar ik wil ook opkomen 
voor mijn kinderen, die straks een 
woning nodig hebben. Hoe doe je 
beide? Daar worstel ik mee.’

Een vraagstuk maken in plaats 
van een stevige mening verkon-
digen levert meestal geen oplos-
sing, maar geeft wel een dialoog 
een kans en bindt. ‘Je hoeft in een 
dergelijk gesprek niet alle retoriek 
van de pusher aandacht te geven, 
maar je richt je op het stille mid-
den. Kijk hen aan als je het hebt 
over je worsteling bij een complot 
of het dilemma, betrek hen erbij. Je 
laat hiermee zien dat je nadenkt en 
analyseert. Door die ruimte te ma-
ken zet je de grootste schreeuwers 
buitenspel.’ ❑ 
 
 
* Om privacyredenen is Jan alleen 
met zijn voornaam genoemd. Zijn 
volledige naam en zijn contactgege-
vens zijn bekend bij de redactie.

de smaken te leren appreciëren en 
naast elkaar te laten bestaan. Geen 
enkel thema is eenduidig: er is 
altijd iets tegen in te brengen. ‘We 
moeten nu het woord “exotisch” 
schrappen. Dat zou verwijzen naar 
“vreemd” en “niet eigen”, terwijl 
het bij mij staat voor palmbomen 
en margarita’s. Ben ik dan een 
racist als ik het wel gebruik?’ Ze wil 
maar zeggen: gaat dit om de waar-
heid of om een verschil van inzicht?

De enige manier om polarisatie 
tegen te gaan en dichter tot elkaar 
te komen is volgens Ornelis brug-
gen bouwen. Mensen 
ertoe bewegen in 
elkaars schoenen 
te gaan staan. Ze 
illustreert het 
door een getal 
te tekenen op 
papier en de 
vraag te stellen 
of dit een 6 of 
een 9 is. Ze geeft 
zelf het antwoord: 
dat ligt aan van welke 
kant je het bekijkt. ‘We 
kunnen er ruzie om maken om ons 
gelijk te halen of beseffen dat het 
voor de een nu eenmaal een 6 is en 
voor de ander een 9.’ 

Bij geschillen met andersden-
kenden op de werkvloer raadt ze 
leidinggevenden aan te zoeken 
naar gelijkwaardige standpunten. 
Is dit niet mogelijk, spreek dan 
mensen aan op hun toon: dit is 
niet de manier waarop wij hier met 
elkaar praten. ‘Werk toe naar een 
cultuur waarin het oké is om het 
oneens te zijn.’ Je hoeft moeilijke 
onderwerpen niet uit de weg te 
gaan, geen debatten bij voorbaat de 
kop in te drukken en het is ook geen 
probleem om een mening te heb-
ben. Maar het moet wel respectvol 
zijn. Spreek iemand aan op zijn ge-
drag als het disrespectvol is. ‘Ik ben 


