Next level

Totaal non-non-nieuws
wee dingen vallen op wanneer je
T
door de Amerikaanse staat Maine
rijdt. Boven alles is het verschrikkelijk mooi zo midden in de herfst.
Maar oktober betekent ook dat het
politieke seizoen in volle gang is.
Op nagenoeg elk kruispunt in
Maine staan er bordjes in het gras
voor kandidaten voor president,
senator, sheriff, rechter, gouverneur
en voor de senaat van de staat.
Eén van die bordjes is van de
Democratische senaatskandidaat
voor Maine, Colleen Lachowicz, 48
jaar oud. Een vriendelijk ogende
vrouw uit Waterville. Ze komt uit
zo’n typisch Amerikaans stadje met
één straat waar iedereen in een truck
rijdt. Hier lijkt de tijd stil te hebben
gestaan.
Lachowicz haalde het wereldnieuws, omdat haar Republikeinse
tegenstanders erachter kwamen dat
ze fervent World of Warcraft-speler is
en „het spelen van games maakt haar
lui en onvolwassen”. In Main Street
USA is er geen plek voor gamers.
Totaal non-nieuws eigenlijk. Maar
in de Amerikaanse verkiezingstijd
bestaat er niet zoiets als non-nieuws.
In een tijd dat het stigma van ‘de
gamer’ als zonderlinge nerd langzaam aan het vervagen is, begaan de
Republikeinen, zonder dat ze het
doorhebben, een strategische blunder. Want het verhaal van Lachowicz

is bijzonder twitterbaar. Net zoals de
lege stoel waar Clint Eastwood tegen
mopperde of Mitt Romney die Pino
bij het grofvuil wil zetten.
Entertainment en populaire
cultuur zijn nu eenmaal diep
vervlochten met politieke cultuur en
voor politieke partijen is het niet
alleen belangrijk om zich daar
bewust van te zijn, maar juist om er
gebruik van te maken. Democraten
maken veel slimmer gebruik van internet- en gamecultuur. De Obamacampagne adverteert bijvoorbeeld in
games en Obama zelf gaf op de techwebsite Reddit recent een interview.
Zoals iedereen van Pino houdt, zo
is iemand aanvallen, omdat hij of zij
gamer is zinloos of zelfs electoraal
riskant. Voor de Republikeinen in
Waterville mag de wereld ophouden
bij de gemeentegrenzen, de wereld
van Warcraft strekt tot ver daarbuiten.
Van ver buiten Maine komen dan ook
honderden steunbetuigingen aan het
adres van Lachowicz. Niet alleen in
morele steun, maar nog veel belangrijker voor Amerikaanse verkiezingen, met het aanbod om geld te doneren of vrijwilligerswerk te doen. Niet
slecht voor een level 85 orc.
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