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Redactiecolumn

door Wilbert Jan Derksen
Deze editie van Liberale Reflecties staat in het 
thema van verdeeldheid in de samenleving. 
In Nederland zien we dat onderwerpen als 
klimaat, racisme en recentelijk natuurlijk 
ook corona sterke tegenstellingen oproepen. 
Verschillende groepen komen daarbij tegen-
over elkaar te staan; boeren versus klimaat-
activisten, millennials versus boomers, wit 
versus zwart, ga zo maar door. Nederland is 
tot op het bot verdeeld, zo lijkt. Zelfs de ko-
ning waarschuwde voor de toenemende po-
larisatie in de samenleving tijdens zijn laat-
ste troonrede. Is Nederland alleen wel echt 
zo verdeeld als tegenwoordig verondersteld 

wordt? Tegenstellingen zijn er zeker, maar de 
vraag is of deze niet vaak ten onrechte wor-
den uitvergroot. Polarisatie zorgt namelijk 
ook voor sensatie en laat dat nou precies zijn 
waar bepaalde partijen belang bij hebben.

Allereest zijn er de welbekende socialeme-
diabedrijven als Facebook en Twitter. Naast 
dat dankzij hun platformen iedere dorpsgek 
nu een krachtige spreekbuis heeft gekregen, 
draait het verdienmodel van deze bedrijven 
om het zo lang mogelijk vasthouden van 
onze aandacht, zodat zo veel mogelijk ad-
vertenties getoond kunnen worden. Omdat 

Zonder polarisatie, geen sensatie 
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 sensatie meer aandacht genereert, geven de 
algoritmen polariserende, provocerende be-
richten voorrang op minder prikkelende con-
tent. Dit was al algemeen bekend, maar werd 
dit jaar nog eens bevestigd door voormalig 
Facebook-medewerker Frances Haugen. 

Daar komt bij dat deze platformen geïnfil-
treerd zijn door legers van zogeheten bots; 
computergestuurde nepaccounts die op ge-
automatiseerde wijze berichten plaatsen of 
delen. Regelmatig zitten hier buitenlandse 
staten als Rusland en China achter die ver-
deeldheid proberen te zaaien onder de be-
volking. Zo werd in 2017 gesteld dat onge-
veer 15 procent van de Twitter-accounts een 
bot is. In 2020 kwamen onderzoekers tot de 
conclusie dat bijna de helft van de berichten 
die geplaatst werden over corona afkomstig 
waren van dergelijke nepaccounts. Het is 
zelfs zo dat deze bots hele discussies (lees: 
scheldpartijen) met elkaar aangaan online.  

Maar niet alleen de sociale media geven een 
onrealistisch beeld van de verdeeldheid in 
de samenleving. Ook de traditionele media 
maken zich hier in zekere mate schuldig 
aan. Zo wordt er bij een discussie vaak voor 
gekozen om juist mensen met een radica-
le mening uit te nodigen, terwijl hun visies 
nauwelijks gedeeld worden in de maatschap-
pij. Hierdoor ontstaat er een oververtegen-
woordiging van hardliners en wordt de ‘stil-
le meerderheid’ over het hoofd gezien. Dat 
levert wellicht spannende televisie op, maar 
is geen afspiegeling van de samenleving.     

De traditionele media lijken in die zin ook 

steeds meer mee te gaan in het sensationa-
lisme van de sociale media. Ter illustratie, in 
mei dit jaar berichtten verschillende nieuws-
media over de twee recensenten die in een 
Amerikaanse krant stelden dat het sprookje 
Sneeuwwitje niet meer van deze tijd is, om-
dat het wakkerkussen door de prins niet con-
sensueel was. Wat is nu precies de nieuws-
waarde van dit bericht? Doet het er voor 
ons toe wat twee individuen aan de andere 
kant van de oceaan vinden van een sprook-
je, hoe belachelijk die mening ook mag zijn? 
Het lijkt mij duidelijk dat deze nieuwsmedia 
hier alleen over berichtten, omdat het pro-
voceert en daarmee lezers trekt. Dit soort 
sensationalisme leidt echter tot een race naar 
de bodem, waarmee deze media afbreuk 
doen aan hun eigen journalistieke waarde. 

Ten derde zien we dat ook politieke partijen 
tegenstellingen uitvergroten door heel erg 
in te gaan op polariserende, triviale onder-
werpen. Met name de hele woke-discussie 
is hier een goed voorbeeld van. Zo werd er 
opeens uitgebreid stilgestaan bij zoiets als 
genderneutrale toiletten. Overigens mis-
schien nog wel vaker door tegenstanders, 
dan voorstanders. Dat zijn onderwerpen 
waar deze politieke partijen denken mee te 
kunnen scoren, maar zo wordt een non-issue 
opeens totaal opgeblazen en lijkt het alsof 
de samenleving alleen nog maar bestaat uit 
paarsharige, veganistische, radicale femi-
nisten enerzijds en MAGA-pet dragende, 
seksistische, homofobe fascisten anderzijds.   

De uitslag van de laatste Tweede Kamer-
verkiezingen liet zien dat het grootste deel 
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van de Nederlanders zich nog altijd in het 
‘brede midden’ bevindt. Het beeld van twee 
kampen die recht tegenover elkaar staan 
en het nooit met elkaar eens zullen worden 
lijkt dus grotendeels onterecht. Wij zijn dan 
ook geen Verenigde Staten, maar het land 
van polderen en Hollandse nuchterheid. De 
meeste personen staan genuanceerd in de 
verschillende maatschappelijke discussies 
en daarnaast zijn er ook genoeg mensen die 
zich hier überhaupt niet mee bezighouden.      

Ja, er is polarisatie in de samenleving (ze-
ker nu wat betreft corona) en dit moeten we 
ook absoluut serieus nemen, maar we zijn 
waarschijnlijk minder verdeeld dan we den-
ken en het is goed om ons daar bewust van 
te zijn. Wat minder aandacht voor de hard-
ste schreeuwers zou daarbij welkom zijn. 
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