
Electorale psychose
 
HANS SCHNITZLER IS FILOSOOF.

Het democratische rad van fortuin
kwam tot stilstand en Ferry
Mingelen hapte naar adem. Na de
voorlopige prognose stamelde hij
een half uurtje verder in de richting
van de definitieve prognose. Pas
daarna hervond Ferry zich, kwam
de verkiezingsnacht op stoom en
werd Hermandeschermman
trending op Twitter. Na het tellen
van zoveel procent van de
stemmen stond het verdere verloop
goeddeels vast. En inderdaad, de
afloop plofte 's ochtends vroeg op
de deurmat: het politieke midden
was terug.

De polderversie van Aristoteles'
zoön politikon heeft, geheel in de
geest van de Griekse wijsgeer, de
gulden middenweg teruggevonden.
Nadat maoïst Roemer aan de poort
rammelde en bij de virtuele slag om
het Torentje zijn al even virtuele
premierjasje in een vloek en een
zucht kwijtraakte, is het kiezersvolk
bij zinnen gekomen. Bijna overal op
het oude continent krijgen
regeringspartijen op hun falie, maar
niet in de gezagstrouwe VVD-staat
die Nederland heet.

Guy Verhofstadt, fractieleider van
de liberalen in het europarlement,
raakte in extase. De omwenteling in
Nederland betekende het begin van
een nieuw pro-Europees gevoel,
jubelde hij. En alsof het euroambt
een profetenambt is, voorspelde hij
zelfs dat we later zullen zeggen:
toen werd de Europese gedachte
nieuw leven ingeblazen.

Temidden van zoveel euforisch
geweld, neem ik u graag mee naar
begin juli van dit verkiezingsjaar.
Toen sprongen een paar PVV-
kikkers uit de kruiwagen. Zij
verklaarden dat Geert Wilders en
zijn adjudant Martin Bosma
verslaafd waren aan het goedje dat
opiniepeilers hen wekelijks
toedienden. En inderdaad
vertoonden beide PVV-junkies
gedrag dat typerend is voor
verslaafden: het vermogen om
anderen en zichzelf voor te liegen.

Zo hallucineerde het tweetal over
een geheim gordijn dat zich in de
methadonbus der peilers zou
bevinden. Daarachter vermoedden
zij een voorraad geestverruimend
electoratenspul dat hen als vanzelf
zou komen aanwaaien. De
gordijnbonus bleek een waanbeeld.

Maar cold turkey Wilders komt naar
eigen zeggen keihard terug, zijn
scoringsdrift is onaangetast en
huisdealer De Hond heeft de
volgende zending al klaarliggen.
Dat is trouwens goed nieuws, want
zolang megalomaan Bosma, die
ooit verklaarde de rode neus van
Clairy Polak te willen afhakken,
onder de dope zit, blijft ons
hoogstwaarschijnlijk een tweede
Breivik bespaard.

Daarmee zal Buma het overigens
oneens zijn. Hij moest het nederige
CDA-hoofd al snel in de virtuele
verliezersschoot leggen. Roemer
volgde rap, waarna de self-denying
prophecy van denkbeeldige
zetelverdelingen het karwei
afmaakte. Voor straatvechter
Samsom daarentegen werkte het
feest der democratie juist als een
self-fulfilling prophecy. De
voormalige straatcoach stuiterde
van de ene virtuele piek naar de
andere, en werd bijna linea recta
het torentje in gekatapulteerd.

En de kiezer? Die lag wekenlang
aan het peilingen- en
kieswijzersinfuus, lijdend aan
stemmingswisselingen en
koortswanen. Zappend van
verkiezingsdebat naar
verkiezingsdebat zag hij hoe de
politieke elite in een
dwangneurotische mediamal werd
gegoten. Tussen het factchecken
door vlogen de dilemma's en
stellingen hem om de oren ('bent u
voor of tegen, links- of
rechtsdragend?'). Lijsttrekkers
bestookten elkaar met CPB-
doorrekeningen, cijfers die de
werkelijkheid reduceren tot een
model dat elk verkiezingsprogram
zowel waar als onwaar maakt. De
uitwisseling van oneliners sloot
men 'interactief' af met een

plebisciet dat de winnaars en
verliezers aanwees. In de
nabespreking deed men alles nog
eens dunnetjes over. Inclusief
tweede scherm, een analyse van
het spel en met het aanwijzen van
de voornaamste valsspelers.

Weifelend tussen wilde spontaniteit
en passiviteit - suf gebeukt door
peilingen en polls, stembrekers en
stemwijzers - danste het electoraat
ondertussen als een zwerm
spreeuwen door de lucht. Op de
verkiezingsdag zelf streek men
massaal, twitterend en wel, neer op
een van de virtuele
beslissingsbomen. Men
kieswijzerde er nog eens lustig op
los en toen iemand om negen uur
hard in zijn handen klapte, viel het
kiezersvolk stil. Velen waren een
ander geworden en slechts
weinigen zichzelf gebleven.

Als u het mij vraagt zijn we getuige
geweest van een electorale
psychose. De kiezer is niet bij
zinnen gekomen, maar eerder
buiten zinnen geraakt door een
mediaspektakel van
massahysterische proporties. En
over vier jaar, of zoveel eerder als
de peilingen het toestaan, staart
Ferry Mingelen naar het
uitslagenbord en prevelt: 'De
flanken zijn terug.'
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De gordijnbonus van de PVV

bleek een waandenkbeeld,,
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