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Elke tijd zijn eigen orakels. Zoals
de Pythia van Delphi bij de
Oudheid hoorde, hoort Maurice de
Hond bij onze tijd. Er zijn wel
verschillen. Zo heeft Maurice de
legendarische driepoot ingeruild
voor een tv-studio, laat hij zich niet
bedwelmen door opstijgende
zwaveldampen, maar liever door at
random uitgevoerde steekproeven
die representatief heten en heeft hij
het orakeltaaltje vervangen door
het idioom van grafiekjes en
tabelletjes. Bovendien hebben de
priesters die destijds de boodschap
van het orakel moesten
interpreteren, plaatsgemaakt voor
meer hedendaagse luchtvertalers:
de missionarissen van de media.

Met de opiniepeiler hebben we een
eigentijdse wichelaar in huis die net
als zijn voorgangers een einde
moet maken aan alle onzekerheid.
Wat de sjamaan met amuletten en
bezweringsformules op kleine
schaal probeerde, probeert de
peiler met enquêtes en statistiek op
grote schaal: het onvoorspelbare
voorspelbaar maken en het
onzichtbare zichtbaar. Dat peilers
met hun onafgebroken peilingen
van politieke preferenties de
verwarring en onrust juist
vergroten, heeft niet zozeer met
hun rekenmethoden te maken als
wel met het object ervan: de mens
en zijn subjectieve voorkeuren.

Die voorkeuren zijn namelijk

afhankelijk van de stemming van
het moment en kunnen als bij
toverslag omslaan. De opiniepeiler
drukt ons met de neus op dit triviale
feit - week in week uit - en beweert
een trend te zien. En inderdaad,
wie de grafische weergave van de
peilresultaten van het afgelopen
half jaar bekijkt, ziet een tiental
bibberlijntjes net zo grillig in hun
verloop als het menselijke gemoed
zelf. Een plaatje overigens dat zijn
uitwerking niet mist: overactieve
politici, wat-als-vragen en dito
antwoorden, waanvoorstellingen en
mediaspinsels. En zo wordt het
politieke debat gegijzeld door
virtuele zetelverdelingen. Het
ringeloort kiezers en politici en
reduceert de verkiezingsstrijd tot
een gevecht tegen windmolens.

Feitelijk komt dit doordat de
opiniepeiling het zwakzinnige zusje
van de statistiek is. Dag in dag uit
meten van om en nabij 3.000
meningen en statistisch niet
relevante stemmingswisselingen
om de haverklap met een
roeptoeter verkondigen, staat op
gespannen voet met de wetten van
de statistiek. Dat is namelijk een
wetenschap die haar geldigheid en
zeggingskracht normaliter ontleent
aan grote aantallen en lange
perioden. Bovendien maakt het
nogal wat uit of men zich inlaat met
zoiets vloeibaars als het geestelijke
klimaat of met iets tastbaars.

Zo is het voor een producent van
condooms natuurlijk nuttig om te
weten wat de gemiddelde
penislengte in erecte toestand is.
Met dergelijke gegevens kan hij zijn
aanbod nog beter afstemmen op de
vraag en voorkomen dat hij met
een berg winkeldochters
achterblijft. Ook politici bedienen
zich graag van harde cijfers. Zaken
als levensverwachting,
vruchtbaarheidscijfers en
arbeidsproductiviteit stellen hen tot
effectieve bevolkingspolitiek in
staat. Let wel: het gaat hier altijd
om gemiddelden, om
normaalverdelingen.

Uitzonderingen kunnen statistisch
slechts worden aangemerkt als
afwijkingen of schommelingen.

De kletskous van de statistiek
daarentegen, die zijn oor te luister
legt en de godganse dag verder
vertelt wat hij heeft gehoord, doet
precies het tegenovergestelde. De
schommeling wordt bij hem een
normaaltoestand, de statistische
afwijking een mediagenieke regel.
Dat deze ontsporing van de
statistiek de peiler van opinies geen
windeieren legt, is niet zo gek. De
preoccupatie met de mens en zijn
gemoed beantwoordt aan de
behoefte van een samenleving
waar de vraag 'En, wat voelde je?'
op ieders lip bestorven ligt. In een
emocratie draait het immers om de
dagkoersen van het sentiment, of
het nu om politieke voorkeuren of
lievelingskleuren gaat.

Maar met het niet aflatende peilen
van partijpolitieke lievelingskleuren,
wordt de menselijke grilligheid een
collectief en publiek
mediaspektakel met
massapsychotische potenties. Het
injecteert de publieke sfeer met
ongezonde doses schizoïde
dubbelzinnigheid en agitatie, het
geeft ruimte aan de waan van de
dag en ondermijnt zo de
bestendigheid van ons
gemeenschappelijk onderkomen.
Een onderkomen waar dagelijkse
stemmingswisselingen
sfeerbepalend zijn, komt de
bestaanszekerheid niet ten goede.
Het creëert een geestelijk klimaat
net zo wispelturig als het weer.

En de verkiezingen? Die kunnen
we met een gerust hart afschaffen.
Het is immers elke dag
verkiezingsdag. Gaat u rustig
slapen. De Hond waakt, hij houdt
de thermometer in uw kontgat en
meet, ook tijdens uw slaap, iedere
scheet die maar meetbaar is.
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