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Voer een verplichte stemwijzer in
 

HANS SCHNITZLER

Uit recent onderzoek uitgevoerd
door de Universiteit van
Amsterdam in samenwerking met
Reader's Digest, blijkt dat een
politicus evenveel vertrouwen
geniet als een gemiddelde
autoverkoper. Deze trend schijnt
zich door te zetten. Dat betekent
dat het electoraat binnenkort meer
geloof zal hechten aan de
verkooppraatjes van een
autodealer dan aan de politieke
praatjes van een
volksvertegenwoordiger. Van alle
kiezers is de PVV-stemmer
overigens het meest geneigd de
aanbieder van een occasion eerder
te geloven dan de aanbieder van
een politiek program.

Dat moet Mark Rutte op een idee
hebben gebracht. Hengelend naar
PVV-klantjes trapte hij de
verkiezingscampagne af met een
knalofferte die menig autoverkoper
het nakijken moest geven. Wie zich
in Ruttes showroom laat verleiden
tot een proefrit in het VVD-vehikel
ontvangt een bonus van 1.000
euro, mits de klant zich bekent tot
het Hardwerkende, dan wel
Hardscheurende Nederlanderdom.

Bij een dergelijke aanbieding hoort
natuurlijk een spetterende etalage.
Dus snorde Rutte het rode

gevaarte op waarmee Joop den Uyl
in de jaren zeventig van de vorige
eeuw consequent links bleef
kleven, een beeld dat
bumperklevend en Wakker
Nederland onverminderd het
schuim op de lippen jaagt. Door de
oldtimer een prominente plaats in
zijn neoliberale uitstalkraam te
geven en te waarschuwen voor de
terugkeer van de oude rammelkar,
hoopte hij de koopjesjagers die bij
sloperij Wilders rondscharrelen,
naar zijn winkeltje te lokken.

Wie zo opzichtig valse
verwachtingen schept en onder de
dekmantel van ideologie naar de
gunsten van het kiezersvolk dingt,
bevestigt de perceptie dat politici
machtswellustelingen zijn. Want
een goed deel van het electoraat
weet: Sinterklaas bestaat niet en
het rode gevaar is lang geweken.
Samen met zijn valse beweringen
over het eigen risico in de zorg, zal
het optreden van onze eerste
minister vooral het cynisme onder
de kiezer aanjagen. Waarschijnlijk
is dat de werkelijke waarde van de
premierbonus in dit verkiezingsjaar.

Maar we zouden de man die zijn
liberale kroonjuwelen voor
winkeldochters aanziet, te veel eer
aandoen door hem het cynisme
van de kiezer geheel en al in de
schoenen te schuiven. Rutte is
eerder symptoom van een tijdgeest
waarin het nihilistische adagium
'niets is waar, alles is geoorloofd' in
brede kringen ingang heeft
gevonden. Generaties kiezers en
verkozenen hebben eendrachtig
gewerkt aan het uitwissen van elke
betekenishorizon. Gevolg: een
leefervaring waarin feiten meningen
worden, want uiteindelijk is alles
interpretatie. Maar hoe vaak men
God, de ideologie, de moraal of het
vooruitgangsgeloof ook dood
verklaart, het verlangen naar de
Waarheid blijft springlevend. De
crisis in de politieke koopgoot en de
preoccupatie met hele en halve
onwaarheden, lijken goeddeels op
deze paradox terug te voeren.

Rutte vult de nihilistische leegte
met leugens. Anderen beperken
zich tot het vertalen van CPB-
modellen naar hun eigen gelijk of
het uitdelen van gratis kannen
kraanwater. In een doodlopende
steeg prevelt een enkeling zelfs
nog iets over de moraal. En dat
alles tegen het decor van een
gemediatiseerd spektakelstuk
waarbij de kiezer, tussen de
reclameblokken door en op het
tweede scherm, stoethaspelende
kandidaten mag wegstemmen.
Daartoe wordt men geholpen door
de aanmoedigingen van het publiek
tijdens de debatten. Want de
geloofwaardigheid van de
deelnemers stijgt naarmate de
aanhang harder klapt, net zoals de
ingeblikte sitcom-lach het
enthousiasme voor de
ingestudeerde grap bij de kijker
moet aanwakkeren. Politiek als
vermaak past bij een tijd waarin de
hoogste waarden hun waarde
verloren hebben, om Nietzsche te
parafraseren.

Dat de kiezer in wezen een nihilist
is, manifesteert zich ook in de wijze
waarop hij zijn vermogen tot
oordelen uitbesteedt. Gretig zoekt
hij zijn toevlucht tot allerhande
stemwijzers die, hoe ironisch, de
verwarring alleen maar vergroten.
De uitkomsten blijken meer dan
eens niet in overeenstemming met
zijn eerste voorkeur en bovendien
per stemwijzer te verschillen.

Misschien is het een idee dit
instrument datgene te laten doen
wat de naam al suggereert: wijzer
stemmen. Kortom, maak een
gestandaardiseerde versie, stel het
gebruik verplicht, vraag de burger
zijn antwoorden te motiveren en
voeg een mogelijke uitkomst toe:
Jammer, u bent niet
stemgerechtigd. Verdiept u zich
eens wat verder in de materie en
probeer het over vier jaar nog eens.

Want malafide autoverkopers
bestaan vooral bij de gratie van
slecht geïnformeerde of
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gemakzuchtige klanten.

Hans Schnitzler is filosoof.

,,
Feiten worden meningen, want

alles is interpretatie,,
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