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Polarisatie

“Paniek-publicisten”:
• Nederland staat in brand! Polarisatie neemt toe en is gevaarlijk.
• Immigratie, EU, corona, klimaat, stikstof etc.
• Blussen! Dialoog, brandgangen (weerbare democratie)

“Geen-paniek-politicologen”:
• (enquête)onderzoek: polarisatie valt mee

→ Feitenvrij panikeren vs. waardenvrij relativeren

• Nuance 1: wel toenemende verdeeldheid hoger/lager-opgeleiden.
• Nuance 2: wel toenemende perceptie van polarisatie.

“[Er is] over de hele linie geen bewijs (…) voor (toenemende) 

polarisatie als dominante trend. Groepsverschillen worden 

niet vooral groter, tegenover gevallen van divergentie staan 

gevallen van convergentie, de samenhang tussen 

opvattingen verandert wel maar wordt niet sterker en 

anderen ‘haten’ vanwege hun opvattingen is de afgelopen 

vijftig jaar niet gangbaarder geworden” (p.39).



Vrije Universiteit Amsterdam

Anywheres vs. somewheres



Binnen-/buitenwereldlijke antithese

Verontrustend: - eigen welvaren = optimisme samenleving?

- kloof (mede)christenen en anderen

Geruststellend: - denkschema doorbroken:

Niet: gelukkige optimisten vs. ongelukkige pessimisten

Maar: gelukkige hoopvollen

(voorzover geen onverschillige egoïsten)



Augustinus, De Civitate Dei

Civitas Terrena
‘Rome’, rijk van de zonde

Civitas Dei
Kerk in hemel en op aarde

Valse gerechtigheid Ware gerechtigheid

Polarisatie?
Eén gemeenschappelijk doel:

Aardse vrede

Eigenliefde
Hoogmoed, libido dominandi

Liefde tot God & naasten
Nederigheid, dienstbaarheid



Aardse vrede

Vrede = “geordende eendracht”

in een hiërarchische orde van bevelen/gehoorzamen

Polarisatie vindt zijn oorsprong in de libido dominandi.

- “Ook de hemelse stad maakt dus hier, tijdens haar verblijf in den vreemde, 

gebruik van de aardse vrede;

- ten opzichte van wat met de sterfelijke natuur van de mensen te maken heeft, 

bewaart en zoekt zij de wilsovereenstemming van de mensen,

- voor zover dat zonder aantasting van vroomheid en godsdienst mogelijk is;

- zij richt deze aardse vrede dan op de hemelse vrede, die inderdaad in die zin 

vrede is, dat alleen zij de eigenlijke vrede van althans het redelijk schepsel 

geacht en genoemd kan worden, omdat zij de volmaakt geordende en 

eendrachtige saamhorigheid is in de genieting van God en van elkander in God.” 

(DCD XIX.17)



Gerechtigheid?

Gemeenschap niet definiëren m.b.v. gerechtigheid (à la Scipio).

Dat is teveel gevraagd. Sociale band is gedeeld liefdesobject.

Maar: gerechtigheid is wel belangrijk!

Christenen genieten haar in én na dit leven. (slot XIX)

“En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede

gezaaid voor hen die vrede stichten.” (Jak. 3: 18)



Gesprekspunten

Christenen moeten:

1. De vrede van Babylon zoeken, vooral door gebed (Jer. 29:7).

2. Hun rechtvaardigheidsopvatting en liefdesobject behouden.

3. Waken tegen aantasting van “vroomheid en godsdienst”.

4. Van anderen aannemen dat zij ook aardse vrede zoeken.

5. Wantrouwen en complotdenken actief bestrijden.

6. Gouvernementeel denken en illegale protestacties mijden.
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