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Polarisatie & Politie 
 

Polarisatie is een dynamiek die een aantal wetmatigheden kent. Het doorgronden van deze 

dynamiek geeft de mogelijkheid om polarisatiemanagement in te zetten bij toenemende polarisatie, 

zowel buiten als binnen de politieorganisatie.  

Drie fundamentele inzichten 

1. Polarisatie is altijd een gedachteconstructie. Polarisatie (wij-zij denken) bestaat alleen op het 

moment dat mensen indelingen maken, waarin ze twee identiteiten (tegenpolen) tegenover 

elkaar zetten. Moslims tegenover niet-moslims, vrouwen tegenover mannen, armen 

tegenover rijken, zuiderlingen tegenover noorderlingen, doeners tegenover denkers, pvv’ers 

tegenover ‘de linkse kerk’. Mensen zijn buitengewoon inventief in polariseren. Incidenten of 

conflicten versterken de beeldvorming in een polarisatie. De polarisatie zelf is en blijft altijd 

een gedachteconstructie. Het kan zich voordoen op micro-schaal, bijvoorbeeld in een familie, 

op macro-schaal tussen delen van continenten en alles wat daar tussen zit. 

   

2. Polarisatie heeft brandstof nodig. Dé manier om polarisatie in het leven te roepen, maar 

vooral om polarisatie op niveau te houden, is een gesprek voeren over identiteiten, 

gekoppeld aan beoordelingen. Dat is de brandstof. Voorbeelden daarvan: moslims zijn licht 

ontvlambaar, mannen denken maar aan één ding, rijken zijn egoïstisch, noorderlingen zijn 

stug, doeners houden niet van lezen en pvv’ers zijn laaggeschoold. Veel mensen proberen 

iets te doen aan polarisatie door in plaats van allerlei negatieve etiketten, juist positieve 

etiketten te plakken. Bijvoorbeeld: moslims zijn buitengewoon gastvrij, mannen hebben veel  

verantwoordelijkheidsgevoel, rijken tonen initiatief en durven te leven, noorderlingen zijn 

betrouwbaar, doeners zijn gelukkiger, pvv’ers hebben hele terechte zorgen. Of we nu 

negatieve of positieve etiketten plakken: we leveren in beide gevallen brandstof aan de 

polarisatie door in te gaan op het gesprek over de identiteiten van de tegenpolen. Zonder 

deze brandstof te leveren zwakt elke polarisatie af.  

 

3. Polarisatie kent een eigen dynamiek, met een aantal wetmatigheden. Er is een beperkt 

aantal rollen – vijf in totaal – die mensen kunnen innemen, waarbij onder meer urgentie (1), 

gevoel (2) en zichtbaarheid (3) een doorslaggevende rol spelen.  

Het kennen van deze  fundamentals is een eerste stap om te komen tot polarisatiemanagement.  
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In het bovenstaande staan de drie eerste rollen getekend in een polarisatie.  

The pusher 

Op de eerste plaats herkennen we de pusher die op één van beide polen, de polarisatie ‘pusht’. De 

pusher levert voortdurend brandstof aan de polarisatie door de tegenpool verdacht te maken en 

zoveel  mogelijk medestanders te werven uit het midden. Pushers halen veel energie uit hun 

(morele) gelijk en kennen geen twijfel, zijn zichtbaar voor het hele speelveld, spreken over de 

urgentie van het maken van een keuze, en maken in hun strategie gebruik van de gevoelsdynamiek 

die mensen eigen is: we zijn biologisch geprogrammeerd op het maken van keuzes als er gevaar 

dreigt. Pushers hebben één doel: de strijd voortzetten tot de tegenstander opgeeft. 

 

The joiner 

Daarnaast is er de joiner, die een keuze maakt voor een van de beide polen. De joiner is ervan 

overtuigd dat ook zijn of haar belang op het spel staat. Dit rechtvaardigt de keuze voor één kamp. De 

positie van de joiner is helder. Door voor één pool te kiezen heeft hij medestanders en 

tegenstanders. Het risico is wel dat hij bij toenemende polarisatie zichtbaar is als iemand die partij 

heeft gekozen. Als joiner ben je gebonden, en je kunt niet zomaar switchen. Bij toenemende 

polarisatie wordt je dat namelijk ernstig kwalijk genomen. Daarnaast is er het risico dat de pusher in 

daden of met woorden verder gaat dan je als joiner wenst. Dit risico is niet onder controle te krijgen.  

 

The silent 

In het midden bieden mensen weerstand aan de polarisatie. Een buitengewoon belangrijke rol om 

escalatie tegen te kunnen gaan. De sociale druk (retoriek van de tegenpolen) kan toenemen en de 

middengroep ervaart dat als lastig, want ze is voor de pusher de primaire doelgroep. Het is daarbij 

lastig omdat mensen in de middengroep zich niet eenduidig kunnen positioneren; ze zijn soms zeer 

genuanceerd, soms neutraal, soms ronduit onverschillig. Al deze motivaties liggen op één grote 

hoop, en de pusher verwijt de middengroep naïviteit, gebrek aan urgentiebesef, gebrek aan moed.  
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The bridgebuilder 

Een hele speciale vierde rol is die van de bruggenbouwer. De bruggenbouwer verkeert vaak in de 

veronderstelling dat de tegenpolen een beperkt wereldbeeld hebben. Ze moeten worden overtuigd, 

ingelicht over feiten, meer kennis krijgen over de ander of bewust worden gemaakt van de kwalijke 

consequenties van polarisatie. Vaak wil de bruggenbouwer een dialoog tussen de polen; zodat er 

over en weer meer begrip kan worden opgebouwd. 

Bruggen over een ravijn worden niet vanuit het midden gebouwd. De zelfbenoemde bruggenbouwer 

wordt zelden vertrouwd en pushers zijn niet geïnteresseerd in een gesprek met de tegenpool. Geert 

Wilders wil niet in debat met zijn tegenstrevers, jihadi’s zijn niet uit op een gesprek met seculiere 

denkers. Voor de pusher is de middengroep de enige doelgroep van belang! De bruggenbouwer 

levert met zijn inspanningen vaak extra brandstof aan de polarisatie door mee te gaan praten over de 

identiteit van de tegenpolen en door mee te gaan in de gedachteconstructie (het ‘frame’) van de 

polarisatie. Daarin speelt de bruggenbouwer vaak een zelfde rol als de media die telkens opnieuw  

een podium bieden aan de tegenpolen. Het middengeluid lijkt steeds minder van belang.  Dat holt – 

bij toenemende polarisatie – het midden uit.  

 

Dat ziet er schematisch uit zoals op de volgende pagina: burgeroorlog, waarin de polen naar 

extremere linkse en rechtse positie(s) gaan, met een tweedeling in de gemeenschap. Je bent of zwart 

of wit, grijs mag niet en is verdacht. 

 

The scapegoat 

Dit is de vijfde rol. Als de spanning voldoende toeneemt is de middengroep een gemakkelijke 

zondebok. Een rol die ook voor de zogenaamde bruggenbouwer/bemiddelaar is weggelegd; die 

wordt namelijk door geen van beide partijen vertrouwd. Bij voldoende druk – urgentie en angst – 

geeft de middengroep toe aan het zwart-wit schema dat de pushers consequent hanteren. Bij 

toenemende polarisatie gaan joiners zich gedragen als pushers, en ontstaat er gekte. De polarisatie 

onder hutu’s en tutsi’s in Ruanda en buurlanden is daarvan een angstaanjagend voorbeeld.   
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Burgeroorlog

 
 

Pushers, bijvoorbeeld terroristen, kennen het venijn van polarisatie en hanteren het als een 

strategie. De aanslagen op Charlie Hebdo waren nog aanslagen gericht op een tegenpool. Charlie 

Hebdo was een links blad dat met een seculiere, ‘decadente levenstijl’ het tegendeel representeerde 

van IS, meende IS. De aanslagen in november zijn precies gericht op het middenveld, op de 

gemeenschap die door angst wordt gemaand te kiezen, vóór of tegen. Elke toename in polarisatie 

(lees hier: afname van het middenveld) wordt door terroristen als winst genoteerd.    

 

Polarisatiemanagement herkent de dynamieken in een vroeg stadium en intervenieert op 

depolarisatie; het versterken van het middenveld.  Spelers in het middenveld hebben namelijk één 

handicap, ze blijven onzichtbaar. Ze behoren tot het grijze midden. Juist die middengroep moet 

versterkt, moet de nuance houden. Het investeringsgebied dat – ook binnen de politie – van belang 

is, is het middenveld met de joiners die weer naar het midden moeten worden geleid. Dat kan met 

het juiste verhaal. 

 

Er loopt een zichtbaarheidslijntje van het midden (onzichtbaar) naar de beide extremen (in de 

spotlights). Als de groep joiners groeit, wijken de polen over de lijn naar buiten toe. Op die manier 

blijven ze voldoende zichtbaar. Dit brengt hen er toe om steeds opvallender en extremer uitspraken 

te doen over de tegenpool. Bruggenbouwers maken in dit spel vaak een machteloze indruk. In het 

spanningsveld tussen moslims en niet-moslims worden zichtbare bruggenbouwers als ze moslim zijn 

vaak uitgemaakt voor ‘wolven in schaapskleren’ en als ze niet-moslim zijn worden ze bestempeld als 

‘slappe theedrinkers’. Het zijn buitengewoon effectieve verdachtmakingen.  

We hebben bij polarisatie te maken met een gevoelsdynamiek. Relevante feiten, cijfers en kennis 

veranderen daar maar weinig aan. Gevoel is sterker dan ratio. Joiners en pushers gaan niet bewegen 

door feiten, al zijn ze nog zo kloppend. Feiten zijn wel geschikt om de middengroep te voeden met 

nuance.  
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Het zichtbaarheidslijntje

 
Samenvattend is het volgens Pharessia van groot belang om een aantal keuzes te maken en 

vervolgens als professionals met elkaar op zoek te gaan naar de juiste praktische handvatten om het 

middenveld te versterken. Het vraagt om het juiste leiderschap op dit thema. Twee keuzes: 

 

1. Verander de doelgroep: investeer in het middenveld en de nuance. 

2.  Verander het onderwerp: investeer niet in gesprek over identiteiten, maar in het juiste 

gesprek over politievakmanschap, legitimiteit (extern) en collegialiteit (intern). 
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We hebben als politieorganisatie de taak om het optimum te zoeken van onze legitimiteit in de 

samenleving. Als we als organisatie naar één van beide polen ‘kleuren’ (denk aan Ferguson, maar ook 

aan de Schilderswijk na Mitch Henriquez) worden we door delen van de samenleving niet meer 

herkend als ‘onze politie’. Vakmanschap in tijden van polarisatie houdt in dat we focussen op het 

optimum in het midden. De pijlen naar links én naar rechts geven een afname van onze legitimiteit. 

We worden niet meer herkend door ofwel de ene pool, ofwel de andere pool, of nog erger: door 

delen van het middenveld.    

 We staan voor de opdracht om als politieprofessionals ons persoonlijke standpunt in de 

maatschappelijke polarisatie ‘tussen haakjes te zetten’. Dit standpunt zetten we niet overboord! Het 

hoort bij onze visie op de maatschappij. Maar zodra we in het uniform staan, staan we in het midden, 

dat is de opdracht, dat is professionaliteit. Niet links of rechts is goed, het midden is de enige 

professionele optie. We zijn daarom ook niet gebaat bij morele praatjes van linkse of rechtse 

collega’s. We hebben de middenpositie nodig om empathie te kunnen tonen naar beide polen, of dat 

nu extern is, of intern met collega’s. Dat is in de kern dé voorwaarde om in verbinding te blijven met 

alle partijen. 

 

‘Community policing’ is een strategie om het middenveld te kennen en sluit naadloos aan op 

bovenstaande strategie. Niet de focus op de polen, op repressie en op ingrijpen bij escalatie. Dat kan 

allemaal nodig zijn, maar een effectieve strategie bij polarisatie vraagt om een sterke focus op het 

kennen van de gemeenschap, de wijk, het eigen team, en dus op preventie en op ingrijpen waar de 

eerste signalen worden afgegeven van polarisatie. 

 

 

Namens Pharresia 

Bart Brandsma, 27 november 2015  

 

 


