
   

                                            

van de Werff: Polariseren of binair? 

 

In de politiek denk je bij polariseren aan verschillen versterken. Nou ik dus niet. Polariseren betekent 

ook “in één richting” doorlaten, de rest wordt geblokkeerd. Als lid van de oppositie, uit naam van 

Helder Helmond, moet me iets van het hart. Ruim 30 jaar ben ik lid geweest van de MR op het Dr.-

Knippenbergcollege. Tijdens vergaderingen werd er geluisterd naar elkaars standpunten en men nam 

andere standpunten soms over, geheel of gedeeltelijk. Dat is mooi, want het geeft je het idee dat je 

meedenkt met een ander standpunt en luistert naar andere argumenten. Daardoor wordt een 

bepaald agendapunt van alle kanten belicht en goed onderbouwd aangenomen of afgewezen. Vaak 

waren er erg grote tegenstellingen tussen de leden en toch aan het einde was er consensus.  

 

Na twee jaar als burgercommissielid te hebben meegedraaid, ben ik toch wel 

wat geschrokken. In het college is duidelijk sprake van polariserend gedrag in de 

betekenis die ik hierboven noem. Ze gedragen zich binair, yin tegen yang, zwart 

tegen wit. Bijna alle vragen die worden gesteld, uitgezonderd technische vragen, 

worden of weerlegt, niet rechtstreeks beantwoord of weggewimpeld. Ik heb nog 

geen één keer gehoord zoiets als: “ Och, dat is een goed standpunt, zo heb ik 

het niet bekeken, dit nemen we mee.” Het mooiste voorbeeld is “Het huis van 

de stad”, meer binair kan toch niet: de hele coalitie is voor en de oppositie is 

tegen en de coalitie luistert niet naar de argumenten van de oppositie.  

 

Kleinere moties worden wel overgenomen, maar dat zie ik als een soort rookgordijn. De 

energietransitie is ook zo’n voorbeeld. De coalitie kiest voor geothermie of pallets, maar luisteren 

naar de nadelen zoals peelrandbreuk bij geothermie en de vervuiling van pallets bij stadsverwarming, 

nee hoor, dat gebeurt niet. Deze twee nadelen zijn wetenschappelijk bewezen en hebben uitgebreid 

in de krant gestaan. Ruim je Tata-steel op in IJmuiden of verbied je het gebruik van cokes, maar 

gebruik je waterstof, dan is de CO2-uitstoot van Nederland meteen oké. Professor Smeulders hield 

een betoog over de energietransitie en zei dat isoleren van alle huizen veel meer bereikt dan de rest. 

Luistert het college: NEE. Helder Helmond wil meedenken en anders naar zaken kijken en niet 

binairiseren.. 
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