
De avondklokrellen geven een paar interessante inzichten in het thema polarisatie versus
eenheid in de samenleving. Al eerder was gebleken dat de opgelegde beperkingen door het
coronavirus tot verdeeldheid leiden, waarbij een gevarieerde, maar vooralsnog beperkte
groep van virustwijfelaars en beperkingsweigeraars zich uitspreken tegen het
overheidsbeleid, terwijl een grote, niet per se overtuigde, maar wel 'zwijgende'
meerderheid zich globaal houdt aan de opgelegde beperkingen.

De breuklijn tussen beide groepen toont een verre verwantschap met die in de grotere
links-rechts polarisatie die ook in de Nederlandse samenleving waarneembaar is.
Duidelijke raakpunten liggen bijvoorbeeld bij het wan- of juist vertrouwen in experts en
elites, in het politieke systeem als zodanig, en in het al dan niet neigen tot samendrommen
rond één leider.

Het zou geheel verkeerd zijn de rellen van enkele weken geleden te beschouwen als een
extreme polarisatie van de virustwijfelende beweging. Het leek de relschoppers niet te
gaan om een opvatting of het verdedigen van een andere aanpak van de Covid-
problematiek, maar om het rellen en vernielen zelf, de fysieke actie, de spanning en de
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Polarisatie is een autonoom, zichzelf versterkend proces, waarin de media een
cruciale rol spelen. Kijk maar naar de rellen.
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confrontatie met de politie. Dat is zelfs tot op zekere hoogte te begrijpen na zoveel
maanden binnen zitten. Maar onvergeeflijk is dat onschuldige medeburgers zoals
ondernemers er het slachtoffer van zijn geworden. Hoewel de rellen dus los staan van de
bezwaren tegen het overheidsbeleid, brengen ze wel mechanismen in beeld die we kennen
uit de context van de politieke polarisatie. Ook hier spelen de media een cruciale rol bij het
verdiepen of verminderen van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving. Wat was
er op dit punt de afgelopen tijd te zien?

Dreiging en tegenactie

Het nieuws over de rellen en de politieoperatie leidde in eerste instantie tot oproepen om
te komen 'protesteren', en dus tot het spookbeeld van een zichzelf versterkende escalatie
van dreiging en tegenactie. De media deden uitgebreid en doorlopend verslag, wat de
sensatie verhoogde. De publieke verontwaardiging over de plunderingen leidde
vervolgens, althans in de spiegel van diezelfde media, tot een aanzwellend gevoel van
eenheid en saamhorigheid tegen de relschoppers. Dit gevoel uitte zich enerzijds in een
stortvloed van steunbetuigingen aan de getroffen ondernemers en massaal informatie
delen met de politie.

Paradoxaal genoeg had dezelfde verontwaardiging echter ook een aanzuigende werking op
potentieel gewelddadige groepen die zich opwierpen als 'burgerwachten' om de
relschoppers onder de duim te houden onder het mom van de stad te beschermen. Diverse
overheden spraken zelfs, als een soort Roodkapje die de wolf niet herkent, hun waardering
uit over deze initiatieven. Terecht wees de politie er daarna in de media op dat zulke 'hulp'
niet gewenst is, want handhaving is een overheidstaak en eigenrichting verboden.

Het zou inderdaad weinig verbazing wekken als sommige relschoppers van avond 1 zich
onder de 'burgerwachten' van avond 2 bevonden. De fysieke actie is immers dezelfde en
daar ging het hun om.

Het levert bij elkaar een aantal urgente notities op over het mechanisme achter polarisatie.
De oorspronkelijke relschoppers liftten mee op in principe legitieme politieke bezwaren
van de virustwijfelaars, en misbruikten protestdemonstraties als voorwendsel voor zinloos
geweld. Zo zette in beginsel 'goede' politieke actie zich voort in schadelijke excessen. Ook



rondom de tegenactie van de burgerwachten mondde terechte verontwaardiging over de
rellen uit in steun aan schadelijke tegenactie met het gevaar van eigenrichting, tegen-rellen,
et cetera.

Extra journaal

Het is nog niet duidelijk of de gezamenlijke (en door de media versterkte) verontwaardiging
de eenheid in de samenleving heeft versterkt of verzwakt. De komende tijd moet uitwijzen
of het publieke draa�vlak onder het coronabeleid is versterkt of juist de protestbeweging.
Het bleek verder opnieuw dat polarisatie een autonoom, zichzelf versterkend proces is,
waarin media een cruciale rol spelen. Zonder sensatie en verontwaardiging geen
polarisatie. In dat verband moeten de nieuwsmedia zich de vraag stellen of bijvoorbeeld de
extra ingelaste journaaluitzending van maandagavond 25 januari een goed idee was, of dat
deze bijdroeg aan de sensatie, en dus aan de polarisatie tussen groepen.
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