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DAG LIEVE
LEZER,
Op dit moment ben je begonnen aan de reis door het magazine Middenin,
een magazine gemaakt door trainees van De Toekomst van Brabant! Een magazine over
polarisatie, of eigenlijk ook weer niet. Want in dit magazine hebben we aandacht voor
polarisatie, maar niet voor het polariserende geluid. Niet voor de flanken en de extremen van
het debat, maar juist eens lekker gematigd in het midden. Middenin dus, niet eens zo’n
slechte titel eigenlijk!
We geven je dan ook graag een leesoefening mee. Zo kun je nu alvast, ruim op voorhand, een
mening vormen en daar stellig aan vastklampen. Je kunt natuurlijk ook rustig dit magazine
lezen, beide kanten afwegen en een gematigde voorkeur uitspreken. Je zou zelfs een uitdraai
van dit magazine kunnen gebruiken als leesvoer tijdens een uitdraai op de wc en jezelf
vervolgens totaal van meningen afzijdig kunnen houden. Linksom of rechtsom. Recht door
het midden of over de flanken. In een uithoek of het stille midden. Voor ieder wat wils.
In dit magazine passeren een portretserie, een horoscoop, een opiniestuk en een interview
de revue. Geven wij 4 tips om polarisatie tegen te gaan. Komen we met lekkere recepten uit
diverse uithoeken van de planeet. En hebben we kijk-, luister- én leestips over polarisatie.
Dat alles en nog veel meer!
Professional of leek, vriend of vijand, conservatief of progressief, al het bovenstaande of
geen van het bovenstaande? Bij ons ben je altijd welkom. Wij hopen op een lach en een
traan, een glimlach en een frons, een vraagteken en een uitroepteken. Maar bovenal…
Veel leesplezier gewenst.
Houdoe hè!

Heel veel groetjes en veel leesplezier,
Amarins, Brecht, Daan, Daniëlle, Dennis, Janne & Juul
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Onze verschillen maken ons uniek,
onze overeenkomsten verbinden ons

POLARISATIE
in Nederland

Iedereen kent de heftige discussies over de komst van vluchtelingen, het wel of niet bijvoeren van de
Konikpaarden in de Oostvaardersplassen, Zwarte Piet en de klimaatcrisis. Polarisatie kent een
veelheid aan verschijningsvormen, oorzaken en gevolgen. En polarisatie doet zich – zoals de
genoemde voorbeelden laten zien – voor op uiteenlopende gebieden. Landelijk, maar ook lokaal, kan
dit resulteren in toenemende gevoelens van onveiligheid en bezorgdheid. Maar wat is polarisatie
eigenlijk? En kan polarisatie verrijken, bedreigen of allebei? In dit artikel gaan we in op deze vragen
en proberen we je een beeld te geven van hoe je polarisatie in het dagelijks leven tegenkomt.

Wat is polarisatie?
Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen

Daarnaast

kan

polarisatie

plaatsvinden

langs

groepen in de samenleving die kan resulteren in

maatschappelijke thema’s, zoals: mensen die voor of

spanningen tussen deze groepen en een toename van

tegen vaccineren zijn, de komst van 5G-zendmasten, het

segregatie (definitie Rijksoverheid). Het is een proces

stikstofbeleid of dierenrechten. Polarisatie kan ook

waarbij de tegenstellingen tussen groepen in de

ontstaan vanuit groepen burgers ten opzichte van de

samenleving sterker worden, waardoor groepen steeds

overheid of instituties en het beleid dat zij voeren. Denk

meer tegenover elkaar komen te staan. Zo ontstaan er als

bijvoorbeeld aan burgers die tegen de coronamaatregelen

het ware twee ‘polen’. Spanningen en segregatie lopen

protesteren, of Groningers die actievoeren tegen het

onder andere langs etnische en religieuze lijnen, maar

beleid van het kabinet rondom de gaswinning. Polarisatie

kunnen ook langs andere scheidslijnen in de samenleving

komt voor op verschillende plaatsen in de samenleving: in

lopen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan: arm en rijk,

een buurt, op een school of op de werkvloer, maar ook in

hoog- en laagopgeleid of politieke voorkeur.

de politiek of op (sociale) media (KIS, 2020).

Op het moment dat de polarisatie in de samenleving toeneemt, zien we vaak
dat de bereidheid onder groepen om samen één samenleving te delen daalt.
Het gevolg daarvan is dat we de menselijkheid in de ander al snel uit het
oog verliezen.
- Dare to be Grey (2020)

Het stille midden
Zoals in bovenstaand stuk beschreven, is er in een

Ze worden daarom ook wel het ‘stille midden’ genoemd.

polarisatieproces sprake van twee groepen die vaak

Deze groep staat er dus letterlijk middenin, met links en

lijnrecht tegenover elkaar staan. Dit zijn echter niet de

rechts de tegenpolen. En deze groep in het midden is

enige groepen in het debat. Het grootste deel van de

vaak divers van aard.

mensen zit namelijk ergens in het midden.
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Zo bestaat de groep uit mensen die twijfelen over de
kwestie en mensen die er geen mening over hebben of
onverschillig tegenover de kwestie staan. Daarnaast zijn
er ook mensen die genuanceerd naar de kwestie kijken en
begrip hebben voor beide kanten in het polarisatie debat.
We zien vaak dat de polen druk uitoefenen op het stille
midden, zij willen dat de mensen in het stille midden een
kant kiezen. Het doel van de polen is niet om elkaar te
overtuigen, maar om mensen uit de groep in het midden
te overtuigen. Wat we de laatste jaren zien is dat het
midden zich steeds vaker gedwongen voelt om een keuze
te maken omdat de twee uiterste groepen zich steeds
feller uitspreken. Het gevolg hiervan is dat beide polen
groeien en het stille midden langzaamaan slinkt. En
daarmee nemen mensen steeds extremere standpunten in
en verdwijnt de ruimte voor nuance (KIS, 2018).

Bedreigend of verrijkend?
Na het lezen van bovenstaand stuk lijkt polarisatie
misschien voornamelijk een bedreiging te zijn. Ook uit
onderzoek blijkt dat mensen polarisatie vaak enkel
associëren met negativiteit en het daarmee als bedreiging
voor de samenleving zien (KIS, 2020). Dat is niet
helemaal terecht. Polarisatie kan de samenleving naast
bedreigen, namelijk óók verrijken. Onder andere door
veranderingen op gang te brengen of door ervoor te
zorgen dat botsende standpunten en conflicterende
belangen helder worden.

Zo is bijvoorbeeld het

vrouwenkiesrecht ooit ontstaan vanuit een tweedeling in
de maatschappij. Polarisatie is daarmee dus niet per
definitie slecht of een bedreiging. In zekere zin hoort het
zelfs thuis in een democratie. We polariseren, maar
daarna depolariseren we weer en blijven we in verbinding
met elkaar door middel van continue dialoog. Pas
wanneer een polarisatieproces te lang doorgaat en leidt
tot conflict, segregatie en geen ruimte voor nuance,
spreken we van ongewenste polarisatie. Naast deze
ongewenste vorm van polarisatie, is er dus ook wel
degelijk een meer gewenste vorm van polarisatie. En deze
vorm kan maatschappelijke vernieuwing en ontwikkeling
brengen. Polarisatie kan dus naast bedreigen ook
verrijken (KIS, 2020).

Wij-zij denken heeft impact. Het verrijkt én bedreigt. De stabiliteit van een land,
stad, buurt of school, organisatie of bedrijf kan op het spel komen te staan…
door polarisatie.
- Filosoof Bart Brandsma

Meer weten over wat polarisatie nu precies is en wat je er aan kunt doen?
Bekijk het filmpje of ga voor meer informatie naar www.kis.nl/thema/polarisatie-en-verbinding
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Niet alleen in Nederland is er sprake van polarisatie. Naast de Noordpool en de Zuidpool is in vrijwel
alle landen sprake van een bepaalde mate van polarisatie over een veelvoud van onderwerpen en
om een veelvoud van redenen. Hieronder enkele infographics, met wat tekst en uitleg, om een
grafische weergave te geven van de resultaten van een aantal onderzoeken naar polarisatie.

Nederland

Laten we beginnen in Nederland. Volgens Continu Onderzoek Burgerperspectieven vindt ruim 70%
van de ondervraagden dat verschillen van mening in Nederland steeds groter worden. De verschillen
ontstaan volgens 50% door traditionele media en volgens 70% door sociale media
(De grote vragen, 2019)
In ons land worden verschillen van
mening
over
maatschappelijke
kwesties steeds groter.

75% eens

Traditionele media (radio, kranten,
tv) vergroten de tegenstellingen
tussen mensen.

51% eens

Internet en sociale media vergroten
tegenstellingen tussen mensen.

70% eens
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Europa

Deze situatie doet zich natuurlijk niet alleen in ons koude kikkerlandje voor. Volgens een onderzoek
van Ipsos MORI, met bijna 20.000 respondenten uit 27 Europese landen, is 66% van alle
Europeanen van mening dat in hun eigen land mensen verder van elkaar af staan. De manier waarop
politiek wordt bedreven wordt door de helft van de respondenten aangegeven als oorzaak. In
onderstaande grafiek zijn percentages te zien van mensen in landen die vinden dat hun land de
afgelopen tien jaar meer verdeeld is geraakt (BBC, 2018).
Heel erg meer verdeeld

Een beetje meer verdeeld
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Met deze uitslag scoort Europa het hoogst ten opzichte van andere continenten, maar ook in de
rest van de wereld nemen volgens onderzoek de verschillen tussen groepen toe (BBC, 2018):

Mijn land is meer verdeeld dan tien jaar geleden

Europa

66% eens

Latijns Amerika

59% eens

Noord Amerika
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Mijn land is minder tolerant dan tien jaar geleden

Europa

47% eens

Latijns Amerika

36% eens

Noord Amerika

35% eens
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29% eens

Item 5
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Reden tot paniek? Een moderne versie van het Romeinse Divide et Impera (Verdeel en Heers)?
Niks aan de hand? Of toch reden te meer om eens bij jezelf stil te staan? Wat ons betreft al het
bovenstaande en geen van het bovenstaande tegelijkertijd. Slechts een grafische weergave van
de uitkomsten van enkele onderzoeken. Want de belangrijkste les van deze input is en blijft toch
dat plaatjes en grafieken goed werken om je verhaal over te brengen.
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Kan het “stille midden”
zich laten horen a.u.b.??
door Anja van Hout

Dat was precies wat ik dacht in en rond het weekend

Wat kan de rol van dat stille midden zijn in een omgeving

van wat we inmiddels “de avondklokrellen” zijn gaan

die in toenemende mate (b)lijkt te polariseren? Dat blijkt

noemen. De beelden van de verwoesting in Eindhoven

nog een lastige vraag, besefte ik toen ik in de literatuur op

(de stad waar ik geboren en getogen ben) en een dag

zoek ging naar mogelijke antwoorden. Ik sloeg het boek

later

“Polarisatie” van Bart Brandsma er maar eens op na. En las

de

ravage

die

werd

aangericht

in

’s-

Hertogenbosch (waar mijn kinderen dan weer geboren
en getogen zijn) staan me ook nu, 4 weken later, nog
helder op het netvlies. Evenals de enorme discussies
die vervolgens in de (sociale) media losbarstten: Er
was geen talkshow te vinden waarin niet de 2 ver
uiteen liggende kampen/visies tegenover elkaar gezet
werden. En wat gebeurde? Niets….. Ieder kamp
vertelde zijn eigen versie van de waarheid, deed over
het algemeen beleefd voorkomen dat het luisterde

daar dat de “middenvelders” (zij die niet bij het ene of
andere kamp horen) óók heel verschillende motieven
hebben om tot dat middenveld te behoren. Dus dát is niet
wat ze gemeen hebben. Wat ze delen is dat ze
“onzichtbaar” zijn. Máár, en daar komt het lastige, zodra ze
zich wél in het debat mengen bekennen ze als het ware
kleur én gaan ze dus min of meer automatisch bij één van
de kampen horen. En hoe harder je probeert de groepen bij

naar het andere kamp (gebeurde overigens niet altijd)

elkaar te brengen of de nuance te schetsen hoe meer je

en vertelde vervolgens nog maar eens hoe de eigen

onderdeel wordt van de polarisatie. Sterker nog, met een

versie van de waarheid er uit zag of ziet.

beetje pech word je de zondebok, en richten beide kampen
hun pijlen op jou, omdat JIJ degene bent die het niet

Natuurlijk werd ook volop gefilosofeerd over onderliggende

begrijpt en zo wordt de polarisatie nog sterker. Immers,

problemen en de aanpak daarvan, maar feitelijk werd

beide kampen zijn niet op zoek naar een gulden

daarmee vooral de polarisatie tussen de kampen/visies

middenweg, maar willen zich bevestigd zien in hun eigen

gevoed.

gelijk. Het lijkt er dus op dat het stille midden zich vooral
stil moet houden…..of is er wél wat mogelijk?

Ik vroeg me nog maar weer eens af hoe de overgrote
meerderheid van Nederland, die zich ergens tussen die
visies bevindt, dit ervaart. Een deel is natuurlijk allang

Een

afgehaakt, denkt dat zij er toch niks aan kunnen

“stille

veranderen, dus “laat maar”. Een ander deel, het “stille

zich

midden”, vraagt zich (denk ik of hoop ik toch) met

toch)

regelmaat af wat de eigen bijdrage kan zijn. Het zijn de

wat

de

mensen van de nuance. Mensen die óók balen van de

kan

zijn.

corona-regels en snakken naar een terrasje, festival,

ander

deel,

midden”,

(denk
met

mensen

ik

of

het

vraagt
hoop

regelmaat

eigen
Het

van

de

ik
af

bijdrage
zijn

de

nuance

knuffel van familie of vrienden, maar er geen seconde aan
denken om daarom of daarover te gaan “rellen”.
MIDDENIN | 10
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Daags na de rellen las ik een artikel in de krant waarin
stond dat de groepen die in Eindhoven aan de rellen
meededen feitelijk niet een eenduidige groep vormen maar
een aaneenschakeling van kleine groepjes. Waarbij óók
mensen zitten die het vertoonde geweld verafschuwen,
doch tegelijk als laatste redmiddel zien. Wat vooral nodig
lijkt is meer begrip. Dus niet een keuze maken, maar
luisteren en in verbinding blijven. Niet boven de partijen
staan, maar er midden tussen in vanuit een eigen inbreng.
En dáár maakt dan dat stille midden wél het verschil. Als
leiders,

ofwel

bruggenbouwers,

zich

juist

op

dat

onzichtbare, stille midden richten in plaats van te trachten
de uitersten uit hun “kampen” te krijgen, dan maakt dat het
midden krachtig en geeft dat midden een (steeds luidere)
stem. Het stille midden geeft de doorslag op het moment
dat zij (h)erkend worden. Door met hen in gesprek te gaan

Anja van Hout

over de onderliggende zaken, en geen voeding te bieden
aan dat wat de uitersten drijft. Door te werken vanuit dat

Ik ben Anja van Hout, sinds bijna drie

wat bindt, en niet waar we verschillen.

jaar

concern

strateeg

bij

de

Brandsma schrijft in zijn boek “wie wil depolariseren, moet

provincie Noord-Brabant. Daarvoor

niet

maar

heb ik vele jaren gewerkt als lobbyist

oprechte vragen stellen. Vervolgens vanuit die vragen met

en/of strateeg bij diverse gemeenten

verbeeldingskracht een nieuwe werkelijkheid scheppen. Op

en

die manier zal het “stille midden” uiteindelijk bepalend zijn

verbanden. Het vraagstuk van "het

voor wat er gebeurt, krijgt verzoening een waarlijke kans

stille midden" intrigeert mij, omdat

en vermindert de polarisatie. En hoe laat ik me dan als “stil

polarisatie

midden” ook horen? Door vanuit bovenstaande gedachte

steeds maar erger lijkt te worden en

op zoek te gaan naar díe leiders, die bruggenbouwers, die

dat midden daarmee stiller en stiller.

moraliseren”.

Geen

mening

verkondigen,

regionale

in

samenwerkings-

onze

samenleving

ik op deze manier te werk zie gaan en ik begin dan maar
met de politieke leiders, waar we onze stem op uit kunnen
brengen op 17 maart……Je moet immers altijd ergens
beginnen.
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Tips om om
te gaan met
polarisatie

Waarom slaat gegarandeerd de vlam in de pan als we
op een feestje over vluchtelingen, Black Lives Matter
of Europa beginnen? Een simpel meningsverschil kan
tegenwoordig al aanleiding zijn tot hevige discussies
en groepen die tegenover elkaar komen staan.
Hieronder delen wij 4 manieren die je gesprekken met
andersdenkenden wellicht zullen veranderen.

ZIE DE WAARDE VAN POLARISATIE
Het woord polarisatie heeft een negatieve gevoelswaarde, maar onze maatschappij kan
niet zonder. Zonder polarisatie staat ontwikkeling stil, juist door mensen die polariseren
worden huidige opvattingen uitgedaagd. Het is een dynamische verrijking die helaas soms
kan uitmonden in een bedreiging. We zullen als maatschappij moeten leren om met
meningsverschillen, polarisatie en conflicten om te gaan, in plaats van ze uit te laten
monden in bedreigingen.

RICHT JE NIET OP HET BESTRIJDEN VAN DE POLEN,
MAAR JUIST OP HET VERSTERKEN VAN HET MIDDEN
Bij het aanpakken van polarisatie voelt het heel
logisch om je te richten op de expressieve, zichtbare
pushers. Toch is dat niet dé manier om te
depolariseren. De grote kunst is om wél grenzen te
stellen en tegelijkertijd mensen niet uit te sluiten.

LAAT RUIMTE VOOR NUANCE
De beste opiniemakers hebben (nog) geen mening. Tegenwoordig
word je door de (sociale) media continu gevoed met brandstof voor
polarisatie en de druk om een kant te kiezen lijkt steeds groter. Laten
we de nuance weer de ruimte geven. Geef een eigen worsteling prijs,
laat zien waarom je ergens nog niet helemaal uit bent. Formuleer een
vraagstuk; dat kan veel belangrijker zijn dan het spuien van een
mening. Hiermee sluit je aan bij grote groepen mensen die het óók
allemaal nog niet weten, die vaak die oneliners en schijnzekerheden
behoorlijk zat zijn.

Vind je deze tips interessant? Blader dan snel door naar pagina 41 voor de boekentip
Bart Brandsma – Polarisatie: Inzicht in de dynamiek van wij-zij denken
MIDDENIN | 12
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VOER EEN GOED GESPREK

Wanneer er tijdens een gesprek tussen twee
andersdenkenden geen ruimte is voor een
middenweg en de discussie alleen nog maar om de
verdedigingen en de beschuldigingen draait, dan
ontstaat er polarisatie.
Wil jij dit voorkomen en wil jij het gesprek mét de
ander aangaan, en niet tégen de ander? Lees dan
onderstaande tips:

LUISTER GOED
Luister aandachtig naar wat de ander te zeggen heeft en voorkom dat je in de
verdediging schiet. Laat zien dat je de ander gehoord hebt, voordat je meteen de
argumentatie induikt.
HEB EEN OPEN HOUDING
Wees je bewust van je lichaamstaal. Maak oogcontact, overstem de ander niet en blijf
kalm.

STEL VRAGEN
Stel vragen aan de ander over zijn of haar standpunt en probeer helemaal te
begrijpen wat de ander bedoelt. Vraag waarom je gesprekspartner dat vindt.
VAT SAMEN
Trek niet te voorbarig conclusies, maar probeer samen te vatten wat er gezegd is.

STEL GEEN VRAGEN MET EEN VERKAPTE MENING
Dus niet: “Vind je het ook niet belachelijk dat zwarte piet niet meer mag?” Stel open
vragen.

STEL JE KWETSBAAR OP
Je wilt graag overtuigend en daadkrachtig zijn, maar dit hoeft je niet tegen te
houden om je kwetsbaar op te stellen. Wanneer je je open opstelt, durf je je
gedachtes en gevoelens te delen en durf je toe te geven niet alle antwoorden te
hebben.

WEES FLEXIBEL
Wees ook bereid om je standpunt bij te stellen. Als je een onderzoekende rol
aanneemt en jezelf vragen stelt als: ‘Waarom vind ik dat eigenlijk?’ kom je
misschien tot nieuwe inzichten. Durf objectief naar jezelf te kijken en eventueel te
accepteren dat jouw mening misschien niet helemaal klopt.

Vind je deze tips interessant? Blader dan snel door naar pagina 41 voor de boekentip Elke Wiss Socrates op Sneakers - Praktische gids voor het stellen van goede vragen
MIDDENIN | 13

VIND JIJ DE
WAARHEID?
of raak je verstrikt in complotten?
Door de opkomst van internet en social media is allerlei informatie vrij te lezen en te delen. Als de Panamapapers op het internet verschijnen, kan iedereen voor zichzelf nalezen welke prominente zakenmensen en politici
zich allemaal schuldig hebben gemaakt aan belastingontduiking, belastingfraude en omkoping. Dit kan niemand
meer in de doofpot stoppen. Voor veel andere complotten is een stuk minder bewijs. Maar het verschil tussen
(soms controversieel) bewijs voor echte misstanden en verzonnen of uit z’n verband gehaalde misinformatie
over een complottheorie, is niet makkelijk te ontdekken op het internet.
Algoritmes van social media als Facebook en YouTube schotelen de gezond-kritische burger steeds extremere
artikelen of video’s voor. Zo houden ze je aandacht het beste vast. Dit levert zo’n website de meest actieve
gebruikers op en hoge inkomsten uit advertenties. Over de lijn tussen waarheid en fictie, of zelfs gevaarlijke
complottheorieën, waakt zo’n algoritme niet. Soms raken mensen hierdoor verstrikt in een ‘fabeltjesfuik’.
Informatie die zij tegenkomen, wordt door algoritmes aangedragen. Het lijkt daarom alsof ze veel verschillende
invalshoeken over een thema bekijken, maar in werkelijkheid raken ze alleen maar verder bedolven onder
misinformatie. Het lijkt haast een doolhof, waar je maar lastig uitkomt.
Ervaar het zelf op de volgende pagina!

MIDDENIN | 14

Je kent het wel. Het is zondagochtend, het regent buiten en je verveelt je. Je besluit je eens mee te laten
slepen door wat je zoal tegenkomt op internet. Je interesse is meteen gewekt door een eerste artikel over de
Panama papers. Soms zijn complotten dus gewoon wél waar. Waar klik jij vervolgens op door?
A: hoe de Belastingdienst

C: hoe de tabaksindustrie

E: hoe 5G-straling menselijk

G: de redenen waarom covid-19

profileert op basis van

bewijs voor de link tussen

DNA schade toe kan brengen

waarschijnlijk als een

etniciteit

sigaretten en longkanker

F: hoe de Amerikaanse overheid

biologisch wapen is ontwikkeld

B: hoe camera’s met

jarenlang verborg

waarschijnlijk bewijs voor

H: hoe oneerlijk de

gezichtsherkenning onze

D: welk bewijs er is voor het

buitenaards leven en ufo's

prijsafspraken rondom de

privacy verwoesten

monster van Loch Ness

geheim houdt

corona-vaccins zijn

Begin je
zoektocht hier!

I: hoe Bill Gates nanochips in vaccins

K: dat de aarde plat is en hoe

M: dat de leden van het

stopt, om ons te kunnen controleren

NASA tegen ons liegt

Koningshuis reptielwezens zijn

J: hoe je jezelf kunt trainen om te

L: hoe de elite de coronacrisis

N: dat ze ons bang maken over

leven van alleen lucht en

veroorzaakt heeft om hun

klimaatverandering, terwijl die

levensenergie

‘New World Order’ te creëren

‘wetenschappers’ gewoon liegen

Ik wil meer
weten over:

A
Ik wil meer
weten over:

B

C

D

Ik wil meer
weten over:

E

F
Ik wil meer
weten over:

H

G

Ik wil meer
weten over:

J

I

Ik wil meer
weten over:

M
K

Ik wil meer
weten over:

N

L

Wat goed! Je hebt je goed vermaakt,
maar bent niet in de fabeltjesfuik beland!
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OPINIESTUK

De invloed van
framing door
de media
door Tijn Swinkels

‘’Missile downs jet in Ukraine’’ kopte de Los Angeles

Een jaar eerder was dit nog iets meer dan de helft.

Times na het neerstorten van het vliegtuig van

Opvallend detail daarin is wel dat jongeren minder

Malaysia Airlines in 2014. De Engelse Sun kopte met

vertrouwen hebben in de media. Directeur Pieter Paul

‘’Putin’s

Komsomolskaya

Verheggen van Motivaction vertelt tegen de Volkskrant dat

Pravda berichtte juist nadrukkelijk dat het ‘’geen raket

iets minder dan de helft (45%) van de jongeren ‘neutraal’

van onze kant’’ was. Drie totaal verschillende koppen

of ‘negatief’ reageert op de stelling dat ‘het nieuws in

over één en dezelfde gebeurtenis. De lezers van deze

Nederland meestal te vertrouwen is’.

missile’’.

Het

Russische

drie kranten zullen de gebeurtenis op een andere
manier beleven. En dat komt door een belangrijk
middel dat gebruikt wordt in media en politiek:
framing.

Met deze cijfers kunnen we niet om sociale media heen.
Twitter, Facebook, Instagram en andere socials zorgen
ervoor dat iedereen die dat wil, lekker in een bubbel kan

Lezers van laatstgenoemde krant zullen iemand anders de

blijven zitten. Geen zin om nieuws van RTL te zien? Dan

schuld geven dan lezers van de Sun. Terwijl de LA Times

ontvolg je ze toch gewoon. Klaar met posts van D66?

juist neutraal blijft in de kop en enkel het nieuwsfeit
benoemt, zonder iemand als schuldige aan te wijzen.
Wanneer je een verhaal leest in de krant of een reportage
ziet in het journaal, ervaar je bijna altijd een (lichte) vorm
van framing. Een journalist is immers ook maar mens, en
heeft bij nieuwsgebeurtenissen uiteraard ook een gevoel.
De vraag is alleen: wat voor schade kan die framing
aanrichten?

vrijheid heeft dat te doen, maar het brengt dus ook
problemen met zich mee.
De oplossing voor dit probleem is moeilijk. Je zou ervoor
kunnen pleiten om in talkshows voortaan ‘neutrale’ gasten
neer te zetten. Of meer gebruik de maken van ‘Jan met de
Pet’. Tijn Swinkels is als aankondiging echter een minder
aantrekkelijke naam dan Jesse Klaver, en dus zullen er

Het grootste gevaar van framing is tunnelvisie. Wanneer je
maar één of enkele media volgt, die ook nog eens dezelfde
politieke kleur hebben en berichten dus min of meer
hetzelfde brengen, krijg je geen compleet beeld van de
werkelijkheid.

Blokkeren die hap! Het is op zich goed dat iedereen de

Wat

ontstaat

uit

die

tunnelvisie

minder mensen kijken naar deze talkshows. Er is, kortom,
geen manier om het snel even aan te pakken. Een beetje
respect en geduld van mensen naar elkaar toe, zou denk ik
al veel uitmaken.

is

wantrouwen in de media.
In Nederland is het wantrouwen in de media kleiner dan je

Tijn Swinkels is vierdejaars

wellicht denkt. Uit onderzoek van Motivaction blijkt dat

student aan Fontys Hogeschool

pakweg tweederde van de Nederlanders ‘het nieuws

voor Journalistiek

vertrouwt’.
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#Hobbyhaters en de
avondklok rellen
door Jordy Nijenhuis - Dare to be Grey

De avondklok rellen van de afgelopen maanden hebben de kracht van social media op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt. Via
social media wisten onruststokers in een mum van tijd mensen te mobiliseren om op verschillende plekken door het land de
confrontatie met de politie op te zoeken. Dare to be Grey, de organisatie die polarisatie wil tegengaan door juist het platform
te bieden aan het ‘grijze’ midden, waarschuwt al jaren voor de impact van social media op het maatschappelijk debat. Deze
impact is tweeledig. Enerzijds omdat de ophef die er ontstaat snel kan escaleren, en anderzijds, omdat deze ophef vaak als
maatgevend voor het maatschappelijk debat wordt beschouwd.
In samenwerking met het Belgische Textgain doet Dare to be Grey daarom onderzoek naar de rol van social media binnen
polariserende processen. Dit gebeurt onder andere aan de hand van kunstmatige intelligentie. De ontwikkelde algoritmen gaan
zelfstandig op zoek naar patronen in data en geven ons meer zicht in de maatschappelijke thema’s waar mensen op social
media over discussiëren en waar tekenen van polarisatie zijn vast te stellen.

MIDDENIN | 17

Jordy: Op die manier hebben wij de zogenaamde
‘hobbyhaters’ ontdekt: een kleine groep actieve
twitteraars die over van alles en nog wat een
mening hebben, deze mening op een giftige
manier verkondigen en verspreiden, en zodoende
het online debat domineren. Dit riep bij ons de
vraag op: kunnen én moeten we Twitter nog wel
serieus nemen binnen het maatschappelijk
debat?

Groeiende haat
Uit data analyses van Textgain is gebleken dat er
een duidelijke toename is van Nederlands
racistisch taalgebruik op Twitter in de afgelopen
jaren. Om dit te meten werd een vaste lijst van 90
racistische en haatzaaiende termen opgesteld en
werd dagelijks het gebruik ervan op Twitter
gemonitord. Deze termen variëren van ‘allemaal
afschieten’ tot ‘achterlijk ras’ om een zo breed
mogelijk beeld van giftig taalgebruik op Twitter te
krijgen.
In eerder onderzoek constateerden we al dat het
online debat omtrent Zwarte Piet in de afgelopen
jaren giftiger is geworden, maar nu blijkt dat de
hoeveelheid giftige uitingen op Twitter ook in
absolute termen is toegenomen. Deze toename is
opvallend te noemen, aangezien er een sterke
afname is van het aantal Twitter gebruikers. Dit
wijst er dus op dat de overgebleven twitteraars
giftiger zijn gaan communiceren.
Waar het aantal giftige uitingen per dag in 2017
sporadisch boven de 500 kwam, zien we dat er in
2019 regelmatig uitschieters waren boven de
1500. Deze pieken in haatzaaiend taalgebruik
kunnen we over het algemeen koppelen aan grote
maatschappelijke gebeurtenissen zoals de
cartoonwedstrijd van Geert Wilders, of de
publicatie van het onderzoek over islamitische
basisscholen. De visualisatie op deze pagina
toont deze duidelijke wisselwerking tussen grote
politieke en maatschappelijk incidenten en het
online debat.

Visualisatie van hoeveelheid giftige uitingen op Twitter, inclusief enkele politieke en
maatschappelijk incidenten als triggers (September 2017 - September 2019).
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Hobbyhaters
Een diepere analyse van de accounts van de top1000 meest giftige twitteraars, wijst uit dat ze zich
zelden tot slechts één onderwerp beperken. Ze
bemoeien zich eigenlijk met alles dat los en vast zit.
Ze delen geen positieve boodschappen of
andersoortige interesses, en doen niks anders dan
haten. Het zijn als het ware hobbyhaters. Deze
twitteraars mengen zich in het debat omtrent
migratie, de EU, de Islam, maar zijn ook bezig met de
boerenprotesten en klagen over #zeiklozevrijdag met
de — enigszins voorspelbare — boodschap dat ze
daar dus écht niet aan mee doen.
De accounts lijken enkel het doel te hebben om zich te
mengen in verhitte maatschappelijke debatten en hierbij
zoveel mogelijk reacties uit te lokken. Ook de bronnen
die gebruikt worden door deze profielen zijn eenzijdig in
hun beeldvorming en kunnen bestempeld worden als
‘alternatieve’ media; nieuwssites of opinieplatforms met
een duidelijk politiek signatuur of verspreiders van
nepnieuws (zoals: dagelijksestandaard.nl, fenixx.news,
top.nl, jdreport.com, briefjevanjan.nl, etc.).

Er wordt zowat de hele dag gepost door de top-1000 hobbyhaters, met een hoogtepunt
rond 12 uur ‘s middags. Sommige hobbyhaters zijn heel de nacht actief.

Op zondagen en maandagen wordt er het hardst gehaat.

Netwerk van haters
De accounts van deze twitteraars zijn goed verbonden met elkaar: onderwerpen om over te haten worden met elkaar
besproken en giftige berichten worden onderling gedeeld. Tevens zien we dat artikelen uit de alternatieve media het
goed doen binnen deze groep; ze worden met gemak opgepikt en geretweet. De gedeelde hobby van deze twitteraars —
haten — lijkt de reden te zijn dat ze elkaars giftigheid versterken, maar ook de reden dat nepnieuwsartikelen breed
worden verspreid.
In onderstaande visualisatie zien we een twitteraccount dat een nepnieuwsartikel deelt, omringd door accounts die het
hebben geretweet. Deze twitterbubbel blijkt een netwerk te zijn van giftigheid en ‘alternatieve feiten’, en zorgt ervoor
dat dergelijke artikelen en giftige tweets verder worden verspreid op Twitter. Het nepnieuwsbericht ‘Asielzoekerscentra
kosten miljoenen euro's per maand’ van de Vlaamse alternatieve mediasite SCEPTR werd slechts 22 keer gedeeld op
Twitter, maar werd daarna snel geretweet (227 keer), onder meer via een account van een Nederlandse
(micro-)influencer. Het retweeten door middel van een netwerk van haters zorgde ervoor dat het bericht met foutieve
informatie zijn weg kon vinden tot in de newsfeed van 260.000 twittergebruikers.

Netwerkvisualisatie van de verspreiding van het
nepnieuwsbericht “Asielzoekerscentra kosten
miljoenen euro's per maand” (SCEPTR, 17/2/2020),
het account van de (micro-)influencer staat centraal
in de verspreiding binnen de linker cluster.
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Impact op de democratie
Je zou kunnen stellen dat dit allemaal niet heel
problematisch is — dat de uitingen binnen de
kaders van de wet zijn, dat Twitter slechts een
uitlaatklep is voor deze mensen en dat de impact
van deze tweets minimaal is. Helaas lijkt het
tegendeel waar. Recent onderzoek van de Utrecht
Data School wijst uit dat een selecte groep actieve
twitteraars een aardige stempel weet te drukken op
onze democratie, en dat onderwerpen die op
Twitter worden aangedragen, regelmatig in de
politiek en media benoemd worden. Wanneer de
gedeelde informatie haatdragend is en/of fout
(nepnieuws) is de impact op het maatschappelijke
debat niet te onderschatten.
Het aanhalen van een tweet staat niet gelijk aan
iemands mening vragen op straat. De giftigheid op
het platform neemt immers toe, terwijl de
genuanceerde twitteraar zich ervan terugtrekt. Als
we Twitter als weerspiegeling van onze
maatschappij blijven beschouwen, dan lijkt deze
snel gevuld met haat en alternatief nieuws. De
werkelijkheid zit gelukkig anders in elkaar: het is
slechts een kleine vocale groep die de aandacht
probeert te krijgen voor hun haat en daarmee het
constructieve en inhoudelijke maatschappelijk
debat verziekt.
De avondklok rellen leren ons dat het makkelijk is
voor online haters om mensen mee te nemen in hun
ophef, en dat het zelfs kan leiden tot onrust in de
straten van onze steden en dorpen. Maar dat
betekent niet dat deze ophef een compleet beeld
schetst van het maatschappelijk debat. Social
media toont de excessen, en is daar heel goed in.
Deze excessen worden versterkt, vergroot en
hebben een sterke aantrekkingskracht. Als
ambtenaar kan je daar op signaleren en handelen.
Maar, het kan daarbij geen kwaad om in je
achterhoofd te houden dat het slechts gaat om een
beperkt aantal, zure hobbyhaters. Deze boze
tweets zijn gelukkig niet maatgevend voor onze
maatschappij.

Dit artikel is een bewerking van ‘#HOBBYHATERS: waarom zouden we Twitter nog serieus nemen?’ (25 juni, 2020)
Voor meer informatie over Dare to be Grey check: www.daretobegrey.com of volg ze op facebook!
https://www.facebook.com/DaretobeGreyNL/
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OPINIESTUK

DE KRACHT VAN GRIJS
door Theo Visser

Ik heb niets met polarisatie. Nooit gehad ook. Bij
polarisatie denk ik aan uit de hand gelopen
meningsverschillen, trekkers die wegen blokkeren,
rotte tomaten op weg naar het hoofd van een
politicus of zowel voor als tegen demonstranten bij de
intocht van Sinterklaas.
Wat ik vervelend vind aan polarisatie is dat emoties de
overhand krijgen. Met een waas voor de ogen geloven
mensen in hun eigen standpunten en de andere partij
is stom. Zo heb ik zelf één keer in mijn leven
gedemonstreerd. Ik weet het nog heel goed, ik liep
door Amsterdam met duizenden medestudenten en
met een trommel in mijn hand. We voelde ons
miskend, niet gezien en moesten wel in actie komen.
Uit het niets bedachten we een strijdlied met als
glorieuze titel “Deetman is een Kaassoufle”. En dat
heb ik geloof ik wel honderd keer gezongen die
middag. Daarna heb ik nooit meer anders kunnen
kijken naar die arme man die ook alleen maar zijn
werk deed.
Er gebeurt dus iets wonderbaarlijks. In een groep
voelen we ons sterk, we vinden steun bij elkaar en
durven meer dan alleen. Roepen, kwetsen en als het
nodig is ook keiharde actie, zoals bij de rellen tegen
de avondklok. Als je dan achteraf vraagt hoe het zo
ver gekomen is, weten mensen dat vaak niet meer zo
goed. Ze hebben zich laten meeslepen door hun
emoties. Opgetild door de macht van het collectief.
Hun eigen wil en gedachten uitgeschakeld. En dat vind
ik het grote gevaar van polarisatie.
Ook al ben ik niet extreem voor of tegen, ik hoor
gelukkig wel ergens bij. Ik behoor tot het zogeheten
grijze midden. Het gevoel bekruipt me dat ik daar
eigenlijk niet bij wil horen, wie wil er nou kleurloos zijn,
een stille muis die alles maar laat gebeuren. Ik ben
helemaal niet kleurloos, maar juist genuanceerd,
constructief en verbindend. En is dat grijs?!

Van schrik ben ik de kleurenleer ingedoken. En wat blijkt:
mensen met een voorliefde voor grijs zijn vaak individueel
ingesteld. Ze hebben een geweldige (zelf)beheersing en
laten zich niet snel betrekken in conflicten. Ze zijn
evenwichtig, efficiënt en ingetogen. En hoewel ze het niet
snel zullen laten merken, zijn ze niet ongevoelig voor
stress. Rust en geestelijke vrijheid zijn daarom belangrijk
voor het grijze karakter.
Pfff, daar kom ik goed mee weg. Hier voel ik me gelijk
stukken beter bij. Grijs als kleur van de evenwichtige mens.
En met vijftig tinten grijs in gedachten is hier ook genoeg
ruimte voor flexibiliteit en nuance. Kan ik gewoon lekker
mezelf zijn in dat grijze midden. Ik kwam nog iets anders
grappigs tegen bij de interieurtips:

grijs is een hele flexibele kleur, het past zich aan bij de
andere kleuren in een ruimte en leent zich daarom heel
goed als basis voor wie wil variëren met accentkleuren.

In

een

sterk
alleen.

groep
en

durven
Mensen

meeslepen:
macht

voelen

van

ons

meer

dan

laten

opgetild
het

we

zich

door

de

collectief.

Grijze mensen zijn dus nodig om een stabiele basis te
hebben in de samenleving. Mensen met een extreme
mening daarnaast geven het leven kleur en voeden het
debat. We hebben elkaar nodig, want iedere samenleving
wordt beter van betrokken mensen en een scherpe
dialoog. Maar laten we het netjes houden met elkaar.
Demonstreren prima, je mening verkondigen ook goed,
maar laten we een streep zetten door iedere vorm van
geweld. Dat past wat mij betreft in geen een samenleving
thuis.

Theo Visser is adviseur bij Kessels & Smit: The Learning Company en als begeleider betrokken bij het trainee
programma de Toekomst van Brabant.
MIDDENIN | 21

VECTOR NUMMER XV

ARTIKEL

STOF TOT
NADENKEN
H E T

K O U D E

Dat het nieuws polarisatie in de hand
kan werken (neem de termen ‘linkse’
of ‘rechtse’ media), mag inmiddels
duidelijk zijn. Maar wist je dat zelfs
de categorieën waarin nieuws wordt
gepresenteerd polariserend kan
werken? Journalist Rob Wijnberg
legt dit uit aan de Correspondent en
geeft ons stof tot nadenken.
Volgens Rob Wijnberg deelt het
nieuws de wereld al decennialang in
categorieën in die zo vanzelfsprekend
zijn dat ze ‘neutraal’ en objectief
lijken, maar die bijna niet verder af
kunnen
staan
van
hoe
de
hedendaagse wereld functioneert.
Neem
bijvoorbeeld
de
meest
voorkomende nieuwscategorieën in
zo’n
beetje
alle
traditionele
nieuwsmedia: Binnenland, Buitenland
Economie, Politiek.

O O R L O G

P R I S M A

Al deze zaken - klimaat, kapitaal,
migratie, terrorisme - houden
namelijk niet op bij de nationale
grenzen. Multinationals en financiële
markten hebben meer macht dan
staten en kiezers. En overheden zijn
op hun beurt weer volledig verweven
met
de
‘markteconomie’
(Correspondent, 2018). Kortom: het
binnenland is het buitenland en vice
versa, zoals ook de economie politiek
is en andersom.

'Eigen land’ versus ‘de rest
van de wereld’ en ‘politiek’
versus ‘economie

Volgens Rob Wijnberg is die klassieke
nieuwsindeling niet alleen misleidend
en achterhaald, maar ook vruchtbare
Dit wordt ook wel het westerse Koude grond voor polariserende linksOorlog-prisma van nieuws genoemd, rechts tegenstellingen. Op subtiele
STUKJE OVER AJNA HIER! En misschien
omdat de indeling goed paste op de manieren bekrachtigt het nieuws de
wereld van vier, vijf decennia
terug: foto
een andere
vragen
aan versus
haar rechts door de
illusie
van links
toen natiestaten er nog toe deden, wereld voor te spiegelen als ‘eigen
ideologische
tegenstellingen land’ versus ‘de rest van de wereld’
betrekkelijk zwart-wit waren en en ‘politiek’ versus ‘economie.’ Het
overheid en bedrijfsleven in het zijn immers precies die thema’s
westerse
marktdenken
als (eigen volk versus vreemdeling,
‘gescheiden’ golden (Correspondent, overheid versus bedrijfsleven, markt
2018).
versus staat) die de tegenstelling
tussen links en rechts drijft. En de
Inmiddels schiet de indeling in klassieke indeling van het dagelijkse
binnen- en buitenland, politiek en nieuws is daar als het ware voor
economie volstrekt tekort in het gemaakt.
beschrijven van de belangrijkste
ontwikkelingen om ons heen.
Dat geeft stof tot nadenken!
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WAT
ALS

JE MIDDEN IN EEN
GEPOLARISEERD DEBAT
GETROKKEN WORDT

Over sommige onderwerpen lijkt het wel alsof alleen mensen met de meest uitgesproken meningen
aan het woord komen. Maar elk onderwerp treft uiteindelijk gewone mensen.

We laten daarom vier mensen aan het woord die middenin een gepolariseerde discussie staan.
Niet omdat ze zelf de hardste schreeuwers zijn, maar omdat het óver hen of hun werk gaat.
Iemand die als vluchteling naar Nederland is gekomen, een arbeidsmigrant, een verpleegkundige,
iemand met een boerenbedrijf. Hoe ziet hun dagelijks leven er uit? Hoe ervaren zij de verhitte
maatschappelijke discussies over boeren, corona, of immigratie en integratie?

Foto’s: Vera Hoekx
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Kamil Chrobak (33) woont met zijn vriendin in Tilburg. In 2007 is hij vanuit Polen
naar Nederland verhuisd. Dit was in eerste instantie voor een paar maanden, maar
na het afronden van zijn studie in Polen heeft hij zich hier blijvend gevestigd. In
Polen waren voor hem weinig kansen, maar hier is hij inmiddels al vier jaar in vaste
dienst bij Ingram Micro. “Ik heb vrienden uit Polen, Servië, Hongarije, Spanje,
Roemenië en Nederland en ik heb geen moeite om me aan te passen aan andere
culturen of andere mensen.”
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Als arbeidsmigrant in Nederland begin je onderaan de ladder,
ongeacht je capaciteiten. Mijn eerste jaren in Nederland heb ik voor
verschillende uitzendbureaus gewerkt. In die jaren was mijn wereld
best beperkt. Als arbeidsmigrant leef je in een bubbel van
uitzendbureau’s, terwijl Nederland nog zoveel meer is dan dat. In
Polen kijkt iedereen naar elkaar, maar in Nederland heeft iedereen
veel meer zijn eigen leven. Dit geeft een bepaald gevoel van vrijheid,
niemand bemoeit zich met jouw leven. De individualistische cultuur
waar Nederland om bekend staat zie ik dus als positief.
Inmiddels heb ik dan ook mijn plek gevonden en werk ik als
leidinggevende. Ik ben verantwoordelijk voor 8 flex coaches die alle
nieuwe arbeidsmigranten binnen het bedrijf begeleiden. Het succes
van een arbeidsmigrant valt of staat met een beetje aandacht en
begeleiding in de eerste weken. Dat heb ik zelf ervaren en daarom
ben ik super blij met het werk dat ik mag doen.
Integreren in een nieuw land is een moeilijk proces. Zelf heb ik het
geluk dat ik open ben en open sta voor een gesprek. Toch is het niet
altijd makkelijk geweest. Het moeilijkste voor mij was dat ik heb
moeten leren om mijn ego los te laten. Wat je ook al hebt bereikt in
het land waar je vandaan komt, als je in Nederland aankomt begin je
bij 0. Ik heb het zelf niet direct meegemaakt, maar je hoort wel eens
dat Nederlanders negatief denken over arbeidsmigranten. Ik snap
dat niet zo goed. De vraag komt toch van 2 kanten?
Arbeidsmigranten komen naar Nederland omdat hier kansen zijn,
maar tegelijkertijd nemen we banen aan die Nederlanders zelf niet
willen uitvoeren. Maar dit beeld heerst vooral nog bij de oude
generatie.
In mijn vrije tijd speel ik graag Magic the Gathering, dit deed ik al in
Polen. Hier in Tilburg ben ik in contact gekomen met een groep die
het speelt, en dat was voor mij een kans om te spelen en
tegelijkertijd mijn Nederlands te oefenen. Mensen zijn in eerste
instantie angstig als het gaat om buitenlanders. Pas als ze merken
dat ik vriendelijk ben en een beetje Nederlands spreek gaat het
beter. Taal is dus een belangrijke factor, die veel deuren voor je
opent. Men verwacht van arbeidsmigranten dat ze participeren en
Nederlands leren, maar als arbeidsmigrant kom je alleen maar op
plekken waar Engels of Pools de voertaal is. Ik ben trots dat het me
gelukt is om de taal te leren spreken, zonder lessen of cursus. Mijn
manager Dirkjan van Lienden is daarin van grote invloed geweest,
van hem kreeg ik op mijn huidige werk de ruimte om met de taal te
oefenen. De ruimte krijgen om te spreken: daar leer je uiteindelijk het
meeste van.
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Ze noemen mij
‘de espresso-man

Ahmad Sherih (37) woont samen met zijn vrouw en twee kinderen in Prinsenbeek. Hij is
in 2015 naar Nederland gekomen vanuit Syrië. Hij is ondernemer en heeft het bedrijf
Hello Breda opgericht. Dit is een online platform waar informatie beschikbaar wordt
gemaakt voor nieuwkomers in drie talen: Arabisch, Tigrinyia en Nederlands.
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MAATSCHAPPIJ, GEMEENSCHAP

Prinsenbeek ligt vlakbij Breda, waar ik dan ook vaak te vinden ben, vooral
voor mijn werk. Breda doet me wel een beetje denken aan Aleppo, met al
die barretjes, ik vind het een ontzettend leuke stad. Mijn favoriete café is
café Brandpunt, ze noemen me daar ‘de espressoman’. Het grootste
gedeelte van de dag besteed ik aan mijn eigen bedrijf, Hello Breda. Ik heb
natuurlijk zelf ervaren hoe het is om als nieuwkomer naar Nederland te
komen, en wil het iedereen die hier komt graag zo makkelijk mogelijk
maken. Nu rondom de verkiezingen geef ik bijvoorbeeld informatie over de
stempas en hoe je kan stemmen. Ik vind het belangrijk dat iedereen op de
hoogte is van zijn rechten in Nederland.
Het was niet makkelijk om alles achter te laten, maar die laatste jaren in
Syrië waren de donkerste uit mijn leven. Eenmaal in Nederland
aangekomen heb ik ruim een jaar in het asielzoekerscentrum gewoond
(AZC). Vlak voordat mijn gezin overkwam naar Nederland kon ik gelukkig
verhuizen. Alles wat ik wilde toen ik vertrok uit Syrië was een veilige
omgeving voor mijn gezin, en die had ik hier gevonden.
Tijdens mijn beginperiode in Nederland heb ik wel gemerkt dat niet
iedereen nieuwkomers met open armen ontving. Tijdens mijn tijd in het
AZC in Eindhoven stond ik met een paar vrienden buiten te roken en kwam
er een vrouw naar ons toe die vertelde dat dankzij ons, haar dochter nu
niet meer door de straat durfde te fietsen. Ik vind het erg jammer wanneer
er op deze manier gekeken wordt naar nieuwkomers en geloof dan ook dat
je hier niet boos over moet worden, maar het gesprek aan moet gaan. Dat
heb ik dan ook gedaan bij deze vrouw. Wanneer je zelf open bent en
contact zoekt wordt je makkelijk geaccepteerd, ik heb daar dan ook bijna
geen problemen mee gehad. Maar Nederlanders zetten vaak de stap niet
zelf, dus als je bang bent als nieuwkomer, dan heb je het hier een stuk
lastiger.

Er kwam een vrouw naar ons toe die
vertelde dat dankzij ons, haar dochter nu
niet meer door deze straat durft te fietsen
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Ik doe mijn werk ondanks de
corona-tijd met veel plezier

Amy Fila (30) woont met haar partner in Nijmegen. Ze werkt als verpleegkundige in
het CWZ ziekenhuis in Nijmegen. Ze heeft het afgelopen jaar veel voor coronapatiënten gezorgd op de acute-opname afdeling en recent op de spoedeisende
hulp.
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Mijn werk is door corona best flink veranderd. Steeds als
ik nu een kamer inga, moet ik andere kleding aan. Dus
meteen naar binnen als iemand belt, dat doe ik nu niet
zomaar. In de eerste golf waren de regels heel streng,
strenger nog dan nu. We wisten nog zo weinig over
corona. Er was veel steun voor ons, voor het
zorgpersoneel. Nu merk je soms dat het geduld van
mensen opraakt. Mensen mogen nu bijvoorbeeld niet te
lang op bezoek komen. Dat onbegrip kan lastig zijn. Het
lukt mij meestal wel om daar goed mee om te gaan. Ik
maak dan de schakeling van: wat als ik hier zelf zou
liggen? Wat als het mijn familielid zou zijn? Natuurlijk wil
je er dan de hele dag naast zitten.
Ik ben eigenlijk niet bang om ziek te worden. Maar ik heb
wel jonge mensen ziek zien worden. En dat kon echt wel
ernstig zijn. Als ik mensen spreek die heel laks omgaan
met de regels, dan denk ik wel eens: ik zou die mensen
toch graag eens een dagje mee willen nemen naar het
ziekenhuis. Dat ze zien, hoe het er daadwerkelijk aan toe
gaat. Hoe hard wij werken. En net zo goed: hoe hard en
triest het is voor de patiënten die daar in bed liggen, en
die bijvoorbeeld geen bezoek mogen ontvangen. Dat
blijven rare dingen, mensen die het begrip niet helemaal
hebben, waar ze mee te maken hebben.
Echte polarisatie merk ik niet. Ik heb er zelf in ieder geval
geen last van, ik doe gewoon mijn werk. En dat doe ik
ondanks de corona-tijd eigenlijk met veel plezier.

Ik

zou

die

mensen,

die laks omgaan met
de regels, toch graag
eens een dagje mee
willen

nemen

naar

het ziekenhuis
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Er is een hoop regeldruk en maatschappelijke
druk,

bijvoorbeeld

stikstof.

Allemaal

dingen

die jonge boeren tegenhouden.

Joris van Lierop (26) is pluimveehouder in het familiebedrijf in Asten-Heusden, waar hij
drie jaar geleden na zijn afstuderen is gaan werken. Samen met zijn vader en hun twee
Poolse medewerkers voert hij de dagelijkse werkzaamheden uit, terwijl zijn moeder de
administratie doet en de boel schoon houdt. Joris heeft twee broers en een zus die
allemaal meewerken als dat nodig is. Joris heeft enkele bestuurstaken binnen LTO kring
leghennenhouders en voorheen bij het Brabants Agrarisch Jongeren
D A G Kontakt
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Emotie verkoopt,
ratio niet

Wij boeren zijn niet echt goed in het vertellen van ons verhaal. Nu
komen we onszelf daardoor tegen. We hebben lang ons verhaal
niet goed verteld en dan worden verhalen over jou verteld.
Daarnaast lijkt het medialandschap niet altijd in ons voordeel te
spreken en berichtgeving klopt niet altijd met de werkelijkheid,
maar je krijgt vaak niet echt de kans om dingen goed uit te leggen.
Wij dragen echt ons steentje bij, en zijn geen probleem, maar een
onderdeel van de oplossing van veel maatschappelijke
vraagstukken. Veel van ons werken bijvoorbeeld met
zonnepanelen, met het versnelt drogen van de mest en zo min
mogelijk uitstoot op stikstofgebied en broeikasgassen. Wij als
jonge boeren, en ook oudere boeren, zijn geneigd negatieve dingen
persoonlijk op te vatten. Maar we hebben echt een hele mooie
sector, dat lijken we soms te vergeten.
“Veestapel halveren”, toen dat werd gezegd, dat was de druppel.
Daar kwam het eerste boerenprotest vandaan. We werden voor
boeven en milieuvervuilers uitgemaakt, die eigenlijk maar op
moeten rotten. Terwijl we bedrijven zijn die al generaties lang in
Nederland in zitten. En veel doen voor de leefbaarheid en
werkgelegenheid in dorpen, om nog maar te zwijgen over de
voedselproductie en de toegevoegde waarde van onze bedrijven.
Ik ben geen vervuiler en ik vind dat we beleid moeten voeren op
basis van feiten. Meten is weten. Er wordt zoveel beslist op basis
van emotie, dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Voor het eerst in 10
jaar vind ik het toch wel spannend worden, misschien moeten wij
ook wel weg. Ik wil best verduurzamen, maar ik moet er iets voor
terugzien. Je kunt immers niet groen doen als je rood staat!
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OPINIESTUK

Het begint met luisteren
door Omar Mostafa

Zijn haar in een scheiding alsof Mozes de kloof had
gemaakt. Een wit hemd onder zijn wollen trui en veel te
nette stappers onder zijn jeans. De jongen leek dertig
en het was toch echt het tweede jaar van onze hboopleiding. Het was alles waar ik afscheid van had willen
nemen na de heterogene en elitaire basis- en
middelbare school. Ik verafschuwde hem, nog voordat
ik zijn naam wist.

Vind je je plek niet offline? Dan toch wel ergens online. Het
gevaar hierin is echter dat dit zorgt voor het afsluiten van
alles wat anders is. Sjoerd en ik waren geen gesprek
aangegaan wanneer we niet werden uitgenodigd om samen
te werken. Het is een combinatie van nieuwsgierigheid en
openheid om waardevolle ontmoetingen op te doen. Social
media vlakt ons af door ons te leiden naar bevestigende
denkbeelden.

Mijn haar net nonchalant genoeg om het buitenlandse
uiterlijk te verhullen. Een trui waar het merk zo groot
op stond dat het nog net geen hernia veroorzaakte en
sneakers witter dan mijn tanden. Het type dat veel
geeft om zijn status en aanzien. Iets waar híj́ dan weer
allergisch voor was.

Men hoeft geen elite, racist of wappie te zijn om onbewust
mensen buiten te sluiten. Dat gebeurt bij iedereen. De
ander ervaart hierdoor een gevoel van minderwaardigheid.
Anders gezegd; de leidende definitie van wat goed is
bepaalt wat men ziet als minderwaardig.

Onze

omgeving

sturend
is

en

in

wat

wat

is

passend

niet

Sjoerd en ik hadden er niet verder naast kunnen zitten
wat betreft ons beeld over elkaar. We bleken enorm op
elkaar te lijken, ondanks totaal verschillende
achtergronden.
Beiden
niet
elitair
en
niet
statusgericht. De sleutel tot onze vriendschap sinds
die ontmoeting in 2014? De dialoog voorbij onze
aannames.
Als mens willen we graag ergens bij horen. Een leuke
vriendengroep,
fanatieke
voetbalploeg,
een
succesvolle groep collega’s of een talentvol bandje.
Onze omgeving is daarin sturend in wat passend is en
wat niet. Maar ook; alles wat buiten die norm van leuk,
fanatiek, succesvol en talentvol valt is anders. De
definitie van goed wordt sterk bepaalt door je
omgeving. Net zo goed als alles wat niet binnen dat
plaatje past. Daardoor creëren we (onbewust) een
aversie tegen de ander.

Wat is hier nu problematisch aan? Een diversiteit aan
denkbeelden is in zichzelf niets slechts, het bevordert zelfs
creativiteit. Wat daarvoor van essentieel belang is, is het
luisteren naar elkaar. Zonder oprechte aandacht om de
ander te willen begrijpen komen we minder tot een politieke
consensus, leren we niets van andere zienswijzen en stijgt
de eenzaamheid van mensen als gevolg van angst om
afgewezen te worden. De gevolgen van uitsluiting zijn dus
enorm.
Had ik Sjoerd in een zoom-college ontmoet, had ik niets
moeten hebben van ‘die kakker’ en hij niks van ‘die
Marokkaan’. Deze tijden maken het niet makkelijker maar
des te belangrijker om de verbinding op te zoeken. Stel je
nieuwsgierig op voor nieuwe ervaringen, denkbeelden en
mensen. Door de ander beter te leren kennen, leer je ook
jezelf beter kennen. En als je geluk hebt bloeit er zelfs een
mooie vriendschap uit!

Omar Mostafa (25) schreef
zijn scriptie over identiteit
in relatie tot werk in een
prestatie-maatschappij
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HOROSCOOP
Ram
21 maart - 20 april
Rammen zijn dynamisch, buitensporig, strijdlustig en ongeremd open, maar soms
ook op zichzelf gericht. Kom deze maand uit die bubbel door iets te doen wat je
normaal niet doet. Ben je bijvoorbeeld een echte vleeseter, probeer dan eens een
week zonder!

Stier
21 april - 21 mei
Een Stier staat snel met een mening klaar. Ze kunnen heel goed luisteren, maar zijn
ook eigenwijs. Probeer eens als experiment je gesprekspartner helemaal uit te laten
spreken, voor je “ja, maar” inbrengt. Wie weet brengt het je sterker in verbinding met
anderen.

Tweelingen
22 mei - 21 juni
Tweelingen is een communicatief sterrenbeeld. In het kader van polarisatie en
verbinding zoeken: zie dit als een mooie aanleiding om die oude schoolvriend of
voormalige buurvrouw weer eens op te bellen om te vragen hoe het met hem/haar
gaat!

Kreeft
22 juni - 22 juli
Sterrenbeeld Kreeft is beschermend en geduldig. Een Kreeft stelt liever geen eisen,
maar als ze iets willen, kunnen ze behoorlijk vasthoudend zijn en zelfs agressief als ze
hun zin niet krijgen. Wanneer dit gebeurt kun je dichter tot elkaar komen door het
gesprek aan te gaan over waarom iets zo belangrijk voor je is. Begrip is key en helpt
polarisatie voorkomen!
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HOROSCOOP
Leeuw
23 juli - 23 augustus
Leeuwen houden van het leven en maken anderen graag aan het lachen. Kies deze
maand een dag uit waarop je bewust meer glimlachjes werpt: op de fiets of tijdens
een wandeling. Gegarandeerd dat je een glimlach terug krijgt!
(tip: oefen op smizen, of doe het op straat zonder mondkapje)

Maagd
24 augustus - 23 september
Het sterrenbeeld Maagd is kieskeurig en een beetje geheimzinnig over wat ze wel en
niet willen vertellen. Neem anderen mee in je gedachten om elkaar beter te begrijpen.
PS. Je gelukgsdag is woensdag, doe er je voordeel mee.

Weegschaal
24 september - 23 oktober
Charmant, overtuigend en van nature een bemiddelaar in conflicten: de weegschaal
bouwt bruggen tussen mensen. Gebruik deze talenten om van de wereld een betere
plek te maken door bij jezelf na te gaan wat jij kunt doen om polarisatie te
verminderen.

Schorpioen
24 oktober - 22 november
Schorpioen is graag onafhankelijk en houdt de controle liever in eigen handen. Maar
samen kom je soms verder! Wees dus niet bang om hulp in te schakelen.
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HOROSCOOP
Boogschutter
23 november - 21 december
Het sterrenbeeld Boogschutter is slim, avontuurlijk, optimistisch en heeft een geweldig
gevoel voor humor. Gebruik dit optimisme om anderen te inspireren.

Steenbok
22 december - 20 januari
Sterrenbeeld Steenbok is gedisciplineerd, verantwoordelijk en betrouwbaar.
Steenbokken zijn erg ambitieus en jagen graag datgene na dat hun leven betekenis
geeft. Ga eens bij jezelf na waar jij energie van krijgt, dan ben jij op je best en een
voorbeeld voor anderen!

Waterman
21 januari - 19 februari
Een Waterman doorgronden is een onmogelijke opgave. Het enige wat duidelijk is:
plezier hebben is essentieel. Sta deze maand eens stil bij wat jou gelukkig maakt en
schrijf al je (kleine) geluksmomenten op. Wanneer je je down voelt, kan je hiernaar kijken.

Vissen
20 februari - 20 maart
Sterrenbeeld Vissen voelt haarfijn moeilijkheden van anderen aan en reageert met
medeleven. Je kunt je goed verplaatsen in een ander, een fijne eigenschap in het licht
van polarisatie. Voor jou voelt inleven en empatisch zijn als een tweede natuur, maar
wees niet bang anderen ook eens te wijzen op het leven buiten hun bubbel!
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Verticaal
1 - Twitteraar die zich mengt in het politiek
debat, maar geen positieve boodschap of
interesse deelt (10)
2 - Polarisatie die ontstaat vanuit groepen
burgers ten opzichte van de overheid en
instituties (5, 5)
3 - De groep die geen sterke mening heeft over
een bepaald onderwerp (6, 6)
5 - Je …. bepaalt sterk je definitie van goed (8)

Horizontaal
4 - Polarisatie is altijd een probleem? Goed of
fout? (4)
6 - Het fenomeen dat bijdraagt aan de polarisatie
op het gebied van landbouw? (8)
7 - De kleur van de hesjes die de groep droeg, die
onder meer streden voor belastingverlaging (4)
8 - Naam van de actiegroep die een kritische noot
zet bij de Nederlandse corona aanpak? (13)
9 - Dit verdwijnt wanneer mensen steeds
extremere standpunten innemen (6)
10 - Wat speelt de grootste rol bij polarisatie?
Emotie of feiten? (6)

KRUISWOORD
PUZZEL
Kijk snel voor de
oplossingen op pagina 45
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A Dutch dinner

RECEPTENBOEK

door Sofie Ommert

‘A Dutch dinner’ is het afstudeerproject waarmee ik in januari 2020 ben afgestudeerd aan de St. Joost
School of Art & Design in Breda. Het gaat over het leren kennen van stadsgenoten en het verbinden van
verschillende culturen door samen te eten. Ik zal jullie in dit artikel wat meer vertellen over dit project en
2 recepten met jullie delen, zodat jullie ook thuis van een nieuwe cultuur kunnen proeven.

Het project begon o.a. door een
tweet van Geert Wilders: “Wat een
verrijking,
die
multiculturele
samenleving…”. Zulke sarcastische
en haat zaaiende opmerkingen
(binnen de politiek) zorgde voor de
motivatie om daar iets tegenover te
willen plaatsen, om meer waardering
te creëren voor de diversiteit binnen
onze samenleving. Want inderdaad
Geert, wát een verrijking!
De Nederlandse samenleving ís nu
eenmaal multicultureel, en zal dat
ook blijven. Onze diversiteit is deel
van onze identiteit. Ik ben ervan
overtuigd dat we als samenleving
veel verder komen door ons te
richten op mogelijkheden in plaats
van
gebreken.
Door
onze
overeenkomsten én verschillen te
omarmen. Onze verschillen maken
ons uniek, onze overeenkomsten
verbinden
ons.
We
kunnen
discussiëren met elkaar en leren van
elkaar. Ik wil juist zorgen voor meer
verbinding
in
plaats
van
verdeeldheid.

‘Samen eten is altijd en in elke
cultuur een goede en leuke manier
om mensen met elkaar te verbinden.
Door persoonlijke etentjes leerde ik
zeven stadsgenoten beter kennen.
Allemaal Nederlanders, ieder met
een andere culturele achtergrond.
Aan tafel ‘proefde’ ik, letterlijk en
figuurlijk, van hun persoonlijke
culturen en leerde over wat er bij hen
aan tafel niet mag ontbreken.

Onze

verschillen

Buiten uiteraard een diploma
(bijzaak) vooral veel gezelligheid,
leerzame lessen, nieuwe inzichten,
een groter netwerk, veel positiviteit
en niet te vergeten; heerlijke
recepten, waarvan ik er 1 met jullie
wil delen. Ondanks dat we nu niet
zomaar met z’n allen bij elkaar aan
tafel kunnen schuiven, kunnen we via
die recepten alsnog thuis van een
andere cultuur proeven.

maken

ons

uniek,

onze overeenkomsten verbinden ons

Met de resultaten van deze
verrijkende ontmoetingen ontwierp ik
een groot tafelkleed waarop de
eetculturen en -gewoonten van deze
zeven Bredanaars te zien zijn. Ontdek
de overeenkomsten en verschillen,
de
eigenaardigheden
en
de
gelijkenissen,
allemaal
samengevoegd in 1 kleed en
verbonden door samen aan tafel te
gaan. Het project heeft mij enorm
veel gebracht.

Zo simpel, maar zo leuk. Probeer
eens iets nieuws en haal die
keukenprins of -prinses naar boven.
Geniet ervan en deel het vooral met
anderen!
Bekijk het tafelkleed van Sofie en
andere foto’s van het project op:
http://sofieommert.nl/a-dutchdinner-2/
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Orak-Arèk

Indonesisch roerij met spitskool en garnalen
Ingrediënten

Orak Arèk is een traditioneel
Indonedisch gerecht. Het bestaat
voornamelijk uit groenten en ei, maar
er is lekker mee te variëren. Daarom
heeft ieder gezin vaak ook zijn eigen
Orak Arèk recept.
Dit recept is afkomstig van Marthina
Sarimin-Schipperheijn, beter bekend
als 'oma Schippie' de oma van Juul
Schipperheijn, co editor van dit
tijdschrift. Oma Schippie is in 1918
geboren in Tjitjalenka, een klein
dorpje op het eiland Java.
Haar liefde voor koken straalt door in
haar eten. Recepten heeft ze dan ook
niet, ze kookt vanuit haar hart.
Om de kookkunsten van oma Schippie
niet verloren te laten gaan hebben
haar kinderen mee geschreven, terwijl
oma Schippie druk aan het kokerrellen
was. Zodat er nog jaren genoten kan
worden van haar lekkere recepten,
zoals deze Orek Arèk.
Dus eet smakelijk, of zoals ze in
Indonesië zeggen

Salamat
makan!

1 spitskool
2 a 3 uien
3 a 4 tenen knoflook
250 gram garnalen
Vega? vervang het door tempeh
1 heel blok santen (kokos in
blokvorm)
Je kan de santen eventueel
vervangen door kokosmelk, het
wordt dan wel minder dik
1 Bakje verse petehbonen
2 rode pepers (eventueel met
pitjes) of sambal oelek

3 salambladeren (indonesische
laurier)
2 schijfjes Laos (of 2 theelepels
laospoeder)
1 hele schijf van 5cm gula djawa
Eventueel te vervangen door
rietsuiker
Beetje assem (tamarinde)
Eventueel te vervangen door een
kleine eetlepel citroensap
Ketjap naar smaak
1/4e blok trassie
3 eieren

Bereiding
Je begint met het maken van de Sambal Goreng.
Snipper uien, peper en snijdt de knoflook klein. Fruit dit aan in de
pan en voeg daarna salamblad, laos, gula djawa, tamarinde
(citroensap), trassi en ketjap erbij om te smoren. Niet te hoog
vuur. Proef even of t goed op smaak is en pittig genoeg. Dit mag
best hoog op smaak zijn omdat hierna de kool en kokokmelk de
smaak afvlakt.
Voeg de garnalen toe.
Als ‘t qua smaak goed is dan breek je de eieren en roer je ze door
de Sambal Goreng, je krijgt dan een soort scrambled eggs.
Snijd de spitskool in dunne reepjes en voeg die toe aan de Sambal
Goreng. Voeg een 1,5 kopje water toe.
Laat de kool koken en zacht worden. Eventueel nog wat water
toevoegen en wat ketjap (indien nodig)
Snijd het santenblok in kleine stukjes en voeg deze toe aan de kool.
De santen smelt en vermengt zich met het water en het gerecht
wordt wat dikker .
Snijd nu de petehbonen in reepjes en voeg die toe.
Alles doorroeren en eventueel met nog wat zout verder op smaak
brengen.
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Poolse Golabki

RECEPTENBOEK

Vegetarische rolletjes van Chinese kool gevuld
met geitenkaas en champignons in een romige
paprikasaus
Recept van 'A Dutch diner'
Hoofdgerecht, 40 min + 12 min oventijd, 2 personen

Ingrediënten

Benodigdheden

8 bladeren chinese kool
200 gram geitenkaas
50 gram walnoten
250 gram champions
Snufje tijm
Peper en zout
(Eventueel) Brood

Staafmixer
Ovenschaal

Voor de saus
1 pot gegrilde paprika à 300gr
100ml water
125 ml kookroom

Bereiding
1. Verwarm de oven op 200 graden. Breng een grote pan met
water aan de kook. Doe de bladeren van de chinese kool hierin en
blancheer 1 minuut in het kokende water. Spoel daarna af met
koud water en dep droog.
2. Snijd de champignons in plakje. Bak de plakjes champignons in
een pan en laat ze vervolgens uitlekken. Voeg ze toe aan de
geitenkaas met een snufje peper, zout en tijm.
3. Hak of kruimel de walnoten grof. Voeg ¾ toe aan het
geitenkaas-mengsel.
4. Schep een flinke eetlepel van het mengsel op een koolblad en
vouw de zijkanten naar binnen en rol verder op. Herhaal dit met
de rest van de bladeren en vulling.
5. Laat de gegrilde paprika’s uitlekken en snijd in grove stukken.
Doe met het water in een pannetje en breng zachtjes aan de kook.
6. Pureer vervolgens met de staafmixer fijn en roer de kookroom
er door.
7. Giet de saus in een ovenschaal en leg de koolrolletjes er in en
kruimel de rest van de walnoten er over. Zet nog 12 minuten in de
oven.

Het gerecht stamt uit de regio rond de
stad Tarnopol. Oorspronkelijk werd
het gemaakt van grutten en
aardappels
speciaal
voor
het
Kerstmaal.
De geschiedenis van gołąbki gaat in
Polen terug tot de negentiende eeuw.
Het recept werd van moeder op
dochter overgedragen, waarbij het
zich ontwikkelde tot het hedendaagse
gerecht. Het is ook een traditioneel
gerecht in de Oekraïne, waar het al in
de 14de – 15de eeuw bekend was.
Ook een soortgelijk gerecht wordt in
de Griekse, Bulgaarse en Joodse
keuken teruggevonden.
Hoogstwaarschijnlijk werd het gerecht
geïnspireerd op schapenvlees met
rijst omwikkeld met druivenbladeren
uit de Turkse en Tataarse keuken, wat
daar tegenwoordig nog steeds
gegeten wordt. Alleen in Midden- en
Oost-Europese
landen
werd
schapenvlees
vervangen
door
varkensvlees, rijst door grutten en
druivenbladeren door kool, wat te
maken had met de verkrijgbaarheid
van de ingrediënten.

Smacznego!
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MAATSCHAPPIJ, GEMEENSCHAP

TIPS
lezen
kijken
luisteren
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Over het opgroeien in Nederland als kind van migranten.
Zonder zichzelf te sparen beschrijft Çankaya in Mijn ontelbare
identiteiten hoe moeilijk hij het vindt om een eigen verhaal te
vertellen tegen de achtergrond van de debatten over integratie,
cultuur en racisme. Steeds laveert hij tussen wortelen en willen
vluchten, tussen ‘wij’ en ‘zij’, tussen straat en school, tussen erbij en
niet erbij horen, tussen ongebreideld individualisme en een soms
beklemmend collectivisme. Het is een indringend verhaal over
opgroeien in Nederland als kind van migranten.
Sinan Cankaya – Mijn ontelbare identiteiten

Een helder basisboek geschreven voor professionals die grip
willen krijgen op polarisatie in de dagelijkse praktijk.
Of het nu gaat om politie, rechtspraak, onderwijs of overheid: we
hebben visie, inzichten en handvatten nodig in een tijd waarin
polarisatie zich als een rode draad door de politiek en de
samenleving rijgt. Het boek levert eye-openers en beschrijft in drie
delen wat we moeten weten om een polarisatiestrategie te
ontwikkelen en toe te passen.
Bart Brandsma – Polarisatie: Inzicht in de dynamiek van
wij-zij denken

Over de kunst van een goed gesprek.
In een tijd waarin iedereen door elkaar roeptoetert en meningen al
snel dezelfde waarde als feiten krijgen is de verbinding vaak ver te
zoeken. Hoe mooi zou het zijn als je weet hoe je precies díé vraag
stelt die leidt tot een goed gesprek? Socrates op sneakers leert je
de vaardigheden die nodig zijn om die vragen te stellen die
verrassen en aan het denken zetten. Zodat we gesprekken voeren
die leiden tot verdieping en verbinding. Met een ander, én met jezelf.
Elke Wiss - Socrates op Sneakers - Praktische gids voor het stellen
van goede vragen
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Oproerkraaiers (Sunny Bergman - 2doc)
Hoe kan het dat activisten altijd als oproerkraaiers worden gezien, maar dat hun punten uiteindelijk onderdeel
worden van de mainstream opinie? Een beeld van het hedendaags activisme en de invloed die dit heeft op de
samenleving.

Zwart als Roet (Sunny Bergman – 2doc)
In haar documentaire Zwart als Roet onderneemt Sunny Bergman een persoonlijke zoektocht naar de
onbewuste vooroordelen ten opzichte van huidskleur.

Wit is ook een kleur (Sunny Bergman – 2doc)
Sunny Bergman wil weten waarom veel witte mensen zich verongelijkt voelen of zelfs boos worden als het
over racisme en witte privileges gaat. Op welke manier kleurt wit zijn het denken?

Ons Moederland (Shamira Raphaëla - 2doc)
Hoort extreemrechts gedachtegoed bij Nederland? 'Ons moederland' schetst een beeld van de Nederlandse
samenleving en haar omgang met ‘de ander’ door de eeuwen heen.

Klassen (Sara Sylbing & Ester Gould - 2doc)
We zijn er in Nederland van overtuigd dat iedereen gelijk is in het onderwijs. Je hoeft dus niet rijk te zijn om
naar het vwo te gaan. Maar is dit ook echt zo? Klassen gaat over de strijd voor gelijke kansen in het onderwijs.

Danny op straat (Danny Ghosen - NTR)
Danny doet op journalistieke wijze verslag van spanningen en problemen in Nederland, en bezoekt daarbij
groepen of plekken die over het algemeen moeilijk toegankelijk zijn. Onderwerpen zijn o.a. geweldscultuur
onder jongeren, strijders tegen 5G en pedofielen in de politiek.

De toekomst van protest (Tegenlicht)
Actievoeren is verbonden met fysieke nabijheid: ‘schouder-aan-schouder’. Wat is de toekomst van protest nu
we niet alleen gedwongen worden afstand te houden, maar ook online aan steeds indringendere surveillance
systemen worden onderworpen?

De online fabeltjesfuik (Zondag met Lubach, S12E5)
Het wantrouwen richting de overheid en media groeit. En dat komt deels omdat op sociale media een heel
circuit aan mensen langzaamaan een eigen parallelle werkelijkheid in wordt gezogen: de fabeltjesfuik.
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Woede - Zeven Zonden Podcast (BrabantKennis)
Met Steven Brunswijk, Bart Brandsma en Jeroen van Glabbeek
We worden alsmaar woedender. De samenleving polariseert en we wijzen naar ontzuiling,
individualisering of het internet als de schuldigen. Als je mee wil doen aan een gepolariseerd debat,
uit welke rollen kun je dan kiezen? En ligt de sleutel voor depolarisatie misschien in het altijd
gezellige Brabant? Met Steven Brunswijk, cabaretier, over afscheid van zijn typetje ‘de Braboneger’.
Met Bart Brandsma, filosoof gespecialiseerd in polarisatie, over welke rollen je kunt innemen in een
gepolariseerd debat en welke vaardigheden je daarbij nodig hebt. En met Jeroen van Glabbeek, CEO
van CM.com en voorzitter VNO-NCW, over zijn gele-hesjesactie vanuit werkgevers.

Het journalistieke beestje - GRIJS de podcast (Dare to be Grey)
Met Ties Gijzel
Over de grote uitdagingen van de journalistiek. Waarom wordt de media zo vaak als polariserend
ervaren, en hoe kan de journalistiek beter worden in het verbinden van mensen?

Het pad naar Polarisatie – Mathijs Deen interviewt Ischa Meijer (2doc podcast)
Met radiomaker Marten Minkema, historicus Piet de Rooy, sociaal-psycholoog Naomi Ellemers,
erfgoedkundige Wayne Modest en cabaretier Micha Wertheim.
Corona, Zwarte Piet en de Boerenprotesten hebben 1 ding gemeen: ze verdelen de maatschappij in
groepen die messcherp tegenover elkaar staan. Maar hoe komt dat eigenlijk? En waarom gebeurt dat
juist nu overal en op zoveel vlakken?

Waar is het vaccin tegen polarisatie? - Wijsneuzen (Trouw)
Met journalist Frits van Exter en politicoloog Menno Hurenkamp
Bijna drie maanden leken wij verenigd in onze aandacht voor de bestrijding van de coronacrisis. Nu
de beperkende maatregelen geleidelijk worden opgeheven, is de polarisatie weer helemaal terug.

Een spoedcursus verbinden - Welles Nietes de Podcast (KRO/NCRV)
Met Noelle Aarts, Jeroen Pen en Yernaz Ramautarsing
Welles-nietes de podcast moest een podcast worden óver welles-nietes. Geen kinderachtige
kinnesinne, maar een analyse van de vaderlandse debatcultuur. Daarom maakte Jeroen hem samen
met tegenpool Yernaz, publicist en voormalig Forum voor Democratie-politicus. In de laatste
aflevering nodigden ze iemand uit die hen een spoedcursus verbinden gaf. Noelle Aarts is als
hoogleraar socio-ecologische interacties verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en
weet alles over polarisatie, en over onze aangeboren neiging op te trekken met ‘Ons Soort Mensen’.
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Special thanks to
Dit magazine had niet bestaan zonder de medewerkering van onze gastcolumnnisten, artikelen van gastschrijvers, de
openheid van de deelnemers van onze portretserie en de fantastische foto's* van onze fotograaf. Bij deze een hartelijk
applaus voor:
Ahmad Sherih
Amy Fila
Anja van Hout
Jordy Nijenhuis

Joris van Lierop
Kamil Chrobak
Omar Mostafa
Sofie Ommert

Theo Visser
Tijn Swinkels
Vera Hoekx

En natuurlijk oma Schippie voor haar heerlijke recept!
*Copyright foto's Vera Hoekx

Oplossingen
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5. Omgeving
Horizontaal
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8. Viruswaarheid
9. Nuance
10. Emotie

Verwijzingen
Artikelen zijn naar ons beste kunnen
geparafraseerd en/of verwezen naar bronnen:
Dare to be Grey (2020):
https://www.daretobegrey.com/polarisatie/loep
KIS (2018):
https://www.kis.nl/artikel/wat-is-polarisatie
KIS (2020):
https://www.kis.nl/sites/default/files/4999/theoriee
n-en-aanpakken-van-polarisatie-samenvatting.pdf
De grote vragen (2019):
https://degrotevragen.nl/samenleving/polariseertnederland/

Woordzoeker

Polarisatie: De wereld kan wel wat
twijfelaars gebruiken*
*CC: Loesje

BBC (2018):
https://www.bbc.com/news/world-europe43760959
Corespondent (2018):
https://decorrespondent.nl/7728/hoe-het-nieuwspolarisatie-voedt-en-wat-eraan-tedoen/198068640-5c467c54

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook. zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Dit magazine is gemaakt door trainees van traineeprogramma De Toekomst van Brabant 2019-2021
Redactie: Amarins Nonhebel, Brecht van der Korput, Daan Hendrikx, Daniëlle Gijzen, Dennis Walraven, Janne Swinkels, Juul
Schipperheijn
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