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 Toen ik onlangs mijn wandelingetje in het dorp deed, om de spieren wat te verstevigen, ik zeer 

verbaasd op naar al die affiches die plots het straatbeeld een totaal ander uitzicht gaven. Wat was 

me dat voor iets ? De dokter van om de hoek, die boer van enkele straten verder, de juffrouw van 

ziekenzorg ... hun foto's hingen daar allemaal op een bord geordend bij een bepaald nummer en dat 

nummer stond dan weer symbool voor een bepaalde kleur. Om het geheel totaal onduidelijk te 

maken voor mij stonden er op het bord een wirwar van letterwoorden. Wat mocht dat in 

hemelsnaam betekenen ? Enige tijd terug waren er in ons dorp ook veel affiches opgehangen. 

Daarop was de boodschap echter heel wat duidelijker : een circus zou in ons dorp zijn tenten 

opslaan. Diverse dieren en artiesten waren zo echt op de affiches afgebeeld, dat de voorbijgangers 

zich reeds in de arena waanden. De makers van die affiches toonden heel duidelijk wat ze ermee 

beoogden. Maar nu ... enkel die nummers, die foto's en die letterwoorden, hier en daar afgewisseld 

door een korte, krachtige maar zeer vage slogan, domineerden de straat. "Zekerheid" of 

"Vernieuwing" of ook nog "Voor een betere toekomst". Deze slogans stonden als tekstballonnetjes 

bij de mensen op de foto's. Het was alsof alleen die boodschappen nog belangrijk waren. Gedaan 

met die breed glimlachende dame die haar koffie-merk aanprees. Ook de levensechte stoere 

cowboy-met-sigaret die je minachtend aankeek omdat je niet (meer) rookt was overplakt. Zelfs de 

alcoholvrije biersoorten moesten wijken voor de oversizde pasfoto's. Gaat de wereld nu plots 

vergaan ? Is er geen zekerheid meer ? Is alles nu plots zo slecht geworden, dat er zoveel mensen in 

de bres springen om alles weer goed te maken ? Ik moest er het fijne van weten. Lang duurde het 

niet eer ik wist waar de klepel hing. Op de televisie, op folders die dagelijks de brievenbus 

volpropten, in de kranten ... overal kwamen die nummers terug en beetje bij beetje drong het tot me 

door dat de regering zijn taak had opgezegd en dat de fotomodellen nu graag minister zouden 

worden. De mensen die nog dachten dat je voor minister moest leren, zullen nu ook wel beter 

weten. Om minister te worden, moet je eerst je portret laten ophangen, bij een bepaald kleur en 

merk. Als er dan genoeg mensen zijn die willen dat je hen vertegenwoordigt in de regering en die je 

dus hun stem geven, dan maak je kans om baas te worden van een kabinet. Zo moet je soms de 

raarste slogans uitvinden, opdat de kiezers voor jouw zouden stemmen. Je moet ook plechtig 

beloven dat je veel voor de mensen zal doen, eenmaal je op de plaats bent waarvoor ze je gekozen 

hebben. Je kan ze bijvoorbeeld beloven de belastingen op de lonen te verminderen. Jamaar zal je 

zeggen, dan heb je geen geld meer om het staatshuishouden te financieren. Geen nood echter, want 

je hebt ook beloofd dat je iets zou doen aan de volksgezondheid. En zeg me nu eerlijk, wat wil een 

mens meer dan een goede gezondheid zonder financiele problemen ? Wel, je verhoogt de taksen op 

alkohol en tabak zodanig dat de verliezen op de personenbelasting gecompenseerd zijn. En de 

mensen komen door die taks nog gezonder ook. Nog een trukje, die de laatste tijd veel wordt 

gebruikt : je kan je volkomen voor het milieu gaan inzetten. Dat zien de mensen ook graag de dag van 

vandaag. Onze wereld moet een leefbare wereld worden, zonder een afvalberg of schadelijke gassen 

in de lucht. Eerst en vooral begin je met je eigen verkiezingsborden te laten weghalen. Dat scheelt al 

veel voor de leefbaarheid. Maar daar nemen de mensen natuurlijk geen genoegen mee ! Je moedigt 

ook nog de milieubewuste landgenoten aan door ze premies te geven als ze loodvrij gaan rijden of 

een katalisator laten monteren. Dat kost natuurlijk ook geld, maar dat geld haal je dan weer uit de 

milieubelasting. Geen mens kan daarop spreken, want iedereen heeft graag dat het proper ligt aan 

zijn voordeur. Nu is wel niet iedereen voor deze job weggelegd. Soms is het lastig om het op zo'n 

niveau vol te houden. Nochtans heeft de laatste regering er lang over gedaan eer de ministers in 

ruzie zijn gevallen, zeker als je die heren op televisie tegen mekaar ziet tekeer gaan. Ze zijn vooral 

niet zachtaardig te noemen. Het kon opeens allemaal niet meer. Alles liep fout en niemand kon nog 



iets goed doen. Iedereen gaf de schuld aan iedereen. Zelfs de arabieren en Mobutu waren mee 

verantwoordelijk voor de breuk. Er was geen uitweg meer. Dan maar uit elkaar gaan. De hoofdman 

werd enkele malen bij de koning gezonden, om te vertellen wat er mis liep. Onze vorst deed nog zijn 

uiterste best om de kibbelende exelenties bij elkaar te houden, maar niets mocht baten. Ze zagen het 

niet meer zitten om in die omstandigheden hun job behoorlijk uit te voeren. Maar wat stel ik nu vast 

? Diezelfde mensen hebben plots de heilige geest gezien en weten ineens de oplossing voor al die 

moeilijke problemen. Ze moesten het zo en zo gedaan hebben. Spijtig dat ze het geen enige tijd 

vroeger wisten, dan hadden jullie maar volgend jaar naar de stembus gemoeten. Maar kom, als je 

hen je stem geeft, zullen ze het allemaal in de kortste keren oplossen, als ze weer in hun kabinet 

geinstalleerd zijn. Tenware, dat de kiezer hun apekuren beu is en de problemen eens door iemand 

anders laat oplossen. Niet dat het zoveel beter zou zijn, het verleden heeft ook dat reeds uitgewezen. 

Maar de bevolking heeft er toch zijn gedacht eens kunnen over uiten en dat is toch demokratie 

nietwaar ? Op het moment dat je mijn verhaal leest, zullen de teerlingen reeds geworpen zijn. 

Waarschijnlijk zullen de gelukkige gekozenen naarstig de zetels (en de portefeuilles) aan het verdelen 

zijn. Tenware dat er reeds een nieuwe regering is geinstalleerd, wat ik echter zeer betwijfel, want 

ook een hond zou er zijn optimisme bij verliezen. Alles goed beschouwd, is het verschil met het circus 

eigenlijk nog niet zo groot. De affiches, de show en het bespelen van emoties ... allemaal faktoren die 

in de beide attrakties te beleven vallen. En de artiesten ? ... die varen er in beide gevallen wel bij !  

 

Dus, wees mijn grootste fan !  

Stemt allen BOOTSMAN 


