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Amerikaanse lessen 

Twee jaar geleden zaten we midden in de nasleep 

van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vele 

commentatoren, deskundigen en Amerika-watchers 

informeerden ons over de situatie. Pluspunt van de 

hele exercitie was dat echt iedere stem bleek te tel

len. Kritiek was er eveneens. Op de soap, op de verou

derde stembiljetten en op de Amerikaanse politiek 

in het algemeen. Nu staan we in Nederland weer 

voor verkiezingen. Hebben wij het hier allemaal zo 

goed voor elkaar? Onderstaand volgen vijflessen uit 

de Amerikaanse politiek. 

Allereerst het presidentschap. In de Verenigde Staten 

mag iemand maximaal twee termijnen president 

zijn. Dat lijkt rigide, maar heeft voordelen. Voor het 

land is het een verademing om na in ieder geval acht 

jaar vers bloed op het hoogste echelon te hebben. Het 

voorkomt vastgeroeste machtsstructuren. Voor de 

politieke partij, dat ze niet te afhankelijk wordt van 

één politicus. Voor de persoon in kwestie is het goed 

dat er een objectieve reden is om te stoppen. We her

inneren ons allemaal de verlammende greep waarin 

Lubbers en het CDA elkaar vasthielden en het drama

Kohl in Duitsland. Het meest recente voorbeeld is 

premier Kok, die een jaar lang mocht denlcen ofhij 

zou blijven of niet en vervolgens ook nog z'n eigen 

opvolger aanwees. Ongezond voor land, partij en per

soon. 
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waardoor te weinig gebruik gemaakt wordt van 

elkaars kennis en ervaring. 

Op de vierde plaats de kiesmannen. In Nederland 

wordt vaak laatdunkend gesproken over het feno

meen van het kiesmannensysteem. In de Verenigde 

Staten geldt inderdaad niet het proportioneel kies

systeem, maar een soort van districtenstelsel, waar

bij de 'winner takes it all' geldt. Dat betekent overi

gens ook dat iedere staat, hoe ldein ook, invloed 

heeft en dat de uitslag niet enlcel wordt bepaald 

door grote staten als Californië en Texas. Hierdoor 

worden kandidaten gedwongen buiten grote steden 

als New York en Chicago campagne te voeren. 

Kandidaten en politici dienen in de Verenigde Staten 

meer aandacht te tonen voor de verschillende staten 
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Op de tweede plaats het fenomeen voorverkiezingen. 

Wij doen er altijd wat meewarig over, omdat die 

Amerikanen zo ongeveer twee jaar voor de verkiezin

gen al weer beginnen. Het goede van de primaries is 

dat iedereen zich kan melden en dat kandidaten 

niet van bovenaf geparachuteerd worden. Het is een 

echte strijd. In iedere sportzaal, in ieder dorp, in 

iedere staat worden politici gedwongen helder hun 

standpunten naar voren te brengen en mensen voor 

zich te winnen. Uiteindelijk komt er per partij een 

kandidaat naar voren, die vervolgens de degens 

kruist met de tegenstander van de andere partij, en 

weer het hele land moet afreizen om zich te presen

teren en te bewijzen. Een partij als het CDA zou zich 

als partij van de regio's perfect lenen voor dit sys

teem. De partij zou anderhalf jaar voor de verkiezin

gen primaries moeten organiseren in iedere provin

cie. Iedereen kan meedoen. Je hebt een enorme 

media-aandacht, zeker ook lokaal (lokale TV-zenders 

en kranten). Bovendien worden kandidaten steeds 

gedwongen zich goed te presenteren en niet alleen 

Haagse, maar eveneens regionale issues te kennen en 

te bespreken. De primaries zouden moeten eindigen 

in een tweestrijd en vervolgens kiezen de leden de 

lijsttrekl<er. 

Een derde plus uit de Amerikaanse politiek is dat er 

meer 'grensverkeer' is tussen politiek, wetenschap, 

ambtenarij, niet-gouvernementele organisaties en 

bedrijfsleven. Waar in Nederland sprake is van aller

lei 'zuilen': mensen kiezen voor wetenschap of 

bedrijfsleven of ambtenarij of de politiek, switchen 

mensen in de Verenigde Staten veel vaker. In 

Nederland ldjken de zuilen angstig naar elkaar, 

dan Nederlandse politici ooit doen voor de verschil

lende provincies. Nederland bepleit binnen de 

Europese Unie steeds dat ook de kleinere landen 

invloed hebben en de grote drie niet alles zelfstan

dig beslissen. 

In de Verenigde Staten, tot slot als vijfde leerpunt, 

doet men, in tegenstelling tot in Nederland, minder 

krampachtig over (kandidaat)-politici die van buiten 

het Washingtonj Haagse wereldje komen. In de 

Verenigde Staten hoef je niet eerst ruime parlemen

taire of Washington-ervaring te hebben, voordat je 

überhaupt de brutaliteit hebt of mag hebben omje te 

kandideren voor de hoogste posities. In de Verenigde 

Staten is de hele samenleving van belang. Recente 

presidenten als Carter, Reagan, Clinton en Bush jr. 

waren niet afkomstig uit de nationale politiek. In 

Nederland benje als niet-Haagse politicus van twee

de garnituur, een soort stagiair. Deze houding sluit 

de ogen voor relevante issues en signalen, die van 

buiten 'Den Haag' komen. 

Is de Amerikaanse politiek nu perfect? Zeker niet. 

Maar vaak geven we af op de overzeese politici, die 

oppervlakldg zijn en minder een legitimatie zouden 

hebben van de kiezers. Echter, misschien zouden we 

in Nederland en Europa ook nog eens iets kunnen 

leren van de Verenigde Staten. Bovenstaande 

Amerikaanse lessen zijn te laat voor de aanstaande 

verkiezingen, maar verduidelijken wellicht de zwak

ke punten in ons land, die ook de komende maan

den weer naar voren zullen komen. 
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