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Dit gebeurt als Trump de verkiezingen verliest
Wapenfanaten, extreemrechtse groepen en Trump-aanhangers kwamen in de VS op straat tegen de lockdown. Frans Verhagen vreest dat het protest nog maar een voorproefje was.

FRANS VERHAGEN
Wie? Amerikajournalist. Zijn jongste boek is ‘De Roosevelts. Vormgevers van de American Century’ (Omniboek).
Wat? Dat Donald Trump de protestbeweging tegen de lockdown aanmoedigt, belooft niet veel goeds voor de toekomst.

De afgelopen week hebben we een voorvertoning gezien van de horrorfilm die Amerika en de wereld wacht als Donald Trump
de verkiezingen op 3 november verliest – als we al aan verkiezingen toekomen. Eerst trok de president macht naar zich toe die
hij volgens de grondwet niet heeft. ‘Als iemand president is van de Verenigde Staten, is zijn gezag totaal’, claimde hij. ‘Dat is hoe
het moet zijn.’
Trump meende dat hij de gouverneurs kan vertellen wat ze moeten doen. Het was niet de eerste keer dat hij zich almachtig
waande en al helemaal niet de eerste keer dat hij de grondwet aan zijn laars lapte als het hem goed uitkomt. Hoewel de gouverneurs de president dwongen te erkennen dat zijzelf beslissen wanneer ze hun economieën heropenen, heeft de president zijn
claim niet teruggenomen. Het is onmogelijk om in zijn hoofd te kijken, maar toch ben ik zeker dat het idee van almacht zich in
het brein van het zelfverklaarde genie zal nestelen. Reken maar dat het weer tevoorschijn komt als de verkiezingen uitlopen op
chaos – en dat is net waar zijn regering op aanstuurt.

’Lock her up’
Na zijn uitspraken kwamen de pick-uptrucks vol blanke mannen met automatische wapens en confederale vlaggen die zogezegd demonstreerden tegen de beperkingen die de lockdowns hen oplegden. In werkelijkheid was het machtsvertoon van
Trump-aanhangers en wapenbezitters simpelweg een fijne gelegenheid om de sociale afstandsregels te schenden en gouverneurs uit te schelden. Good clean fun. ‘Lock her up’, riepen ze naar de vrouwelijke gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer. Net zoals alle sterke vrouwen, is ze een favoriet doelwit van de president. ‘Heil Whitmer’, ook een leuke. De confederale
vlaggen in noordelijke staten hebben maar één boodschap: die van racisme.

Net als in 2017, toen racisten in Charlottesville marcheerden, zag Trump weer veel goede
mensen
Deze martiale types, een paar duizend per staat, waren opgejut en gefinancierd door diverse conservatieve actiegroepen en wapenlobby’s. In Michigan vuurde de reactionaire familie DeVos het protest aan, die met minister van Onderwijs Betsy DeVos een
afvaardiging heeft in de regering-Trump. Neem ons onze vrijheid niet af, riepen ze, getooid met een ‘Make America great again’pet en met de vinger aan de trekker van een M15. ‘Ga naar China’, riepen ze tegen medisch personeel dat zich tussen de pickuptrucks opstelde, zoals de Chinees die in 1989 voor enkele tanks ging staan op het Tiananmenplein.

De mythische staatsgreep
Trump zag op de staatsomroep reportages over die mensen en herkende zijn achterban. Sta op voor je vrijheid, tweette hij. De
gouverneurs tegen wie ze protesteerden, hebben nochtans gewoon de adviezen gevolgd die hij via zijn regering heeft gegeven.
Voor de goede orde loog hij er nog bij dat in Virginia het Tweede Amendement, dat privé wapenbezit heilig verklaart, werd bedreigd. Net als in 2017, toen racistische en antisemitische toortsdragers in Charlottesville marcheerden, zag Trump weer veel
goede mensen. Zijn hielenlikkende vicepresident, Mike Pence, verzekerde de gouverneurs dat ze wel degelijk met respect werden behandeld. Hij knipperde niet eens met de ogen.
De demonstranten claimden dat het om vrijheid ging, ze vinden dat de overheid hen niets kan opleggen. Maar dit zijn de
mensen die, mocht de mythische staatsgreep in de VS er ooit komen (een op de zes Amerikanen is daar niet tegen), zonder
moeite hun vrijheden zouden inleveren. Als ze hun wapens maar mogen houden. Geen van deze lieden zou zich voor een tank
werpen om zijn politieke vrijheid te behouden.
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Dit is wat er zal gebeuren als Trump op 3 november verliest. Opgejutte agressieve mannen met automatische wapens gaan de
straat op. Her en der volgen confrontaties met antifascistische demonstranten. De onrust legitimeert een noodtoestand. De onder federaal toezicht gezette National Guards of het leger grijpt in. De president un-elect tweet erop los, de verkiezingsuitslag in
twijfel trekkend. Fox News informeert de Trump-aanhang dat ze zijn bestolen. Hij kondigt aan dat hij zal weigeren te vertrekken, dat hij in werkelijkheid heeft gewonnen en dat miljoenen stemmen illegaal zijn uitgebracht.
Een te donker scenario? Ik daag u uit. De afgelopen drieënhalf jaar hebben laten zien dat niets Trump te dol is, dat zijn narcisme leidt tot beleidsbeslissingen die alleen draaien om hemzelf. Alle beleidsbeslissingen in de coronacrisis zijn genomen met
het oog op de verkiezingen. Van de ontkenning ervan om de aandelenmarkt hoog te houden tot de ondermijning van gouverneurs; van het zwartmaken van China tot het verbod op immigratie: alles gebeurt met het oog op 3 november. Verliezen is geen
optie.
U zegt: het Amerikaanse politieke systeem zal dat scenario voorkomen? Dan vertrouwt u de Republikeinse partij, die haar ziel
heeft verkocht aan de duivel, en die op zo’n moment moet laten zien of ze meegaat met Trump of niet. Laten we zeggen dat als
het recente verleden een indicatie is, we niet erg hoopvol moeten zijn dat deze partij de Amerikaanse democratie zal redden.
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