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'Throw the rascalls out' 
Voor politiek geïnteresseerden zijn weinig gebeurtenissen zo boeiend als de Amerikaanse pre
sidentsverkiezingen. Over een paar weken is het weer zo ver. Wie zal het worden: Bush of 
Gore? 
Op het moment dat ik dit schrijf is er een nek-aan-nek-race gaande - althans volgens de pei
lingen, die in Amerika niet uitmunten door betrouwbaarheid. Je kunt er de polls winnen en 
de verkiezingen verliezen en het omgekeerde komt ook voor. Beroemd voorbeeld is de verkie
zing van 1948 met de overwinning van Harry S. 'Ii-uman, tegen alle verwachtingen en pei
lingen in. Er is een foto van de triomfantelijke overwinnaar met in zijn hand een krant met 
de kop 'Dewey defeats 'Ii-uman' ... 

'!bch gaat traditiegetrouw over het algemeen niet veel meer dan zestig procent van de kiezers 
naar de stembus. Dat heeft een aantal oorzaken die voor Europeanen niet zo makkelijk te 
begrijpen zijn. Amerikanen kennen om te beginnen geen burgerlijke stand zoals de meeste 
Europese landen die hebben. Dat betekent dat er geen geactualiseerd kiezersregister is. Wie 
wil gaan stemmen moet zich lang van tevoren als kiezer laten registreren. De belangstelling 
van de kiezers moet dus ook allang van tevoren worden gewekt. Veel politieke heisa die wij 
overdreuen vinden, heeft juist daarmee te maken. 
Vervolgens: voor veel Amerikaanse burgers is Washington en alles wat daar gebeurt heel ver 
weg. De politieke informatie is vaak gebrekkig. Landelijke kranten en nationale publieke 
omroepen zoals in Europa komen in Amerika nauwelijks voor. De neiging om thuis te blij
ven is van nature vrij groot. 
Daar komt bij dat de macht uan de federale regering verhoudingsgewijs kleiner is dan die 
van de nationale regeringen in Europese landen. Wat in Washington gebeurt is uan belang, 
natuurlijk, maar wat in de eigen deelstaat of gemeente gebeurt is minstens zo belangrijk. 
De meeste presidenten manifesteren zich vooral op het gebied van de buitenlandse politiek -
en dat is voor veel Amerikanen vaak minder belangrijk dan voor menige Europeaan. 
Federaal beleid voor het binnenland kent in het geheel niet de aandacht voor de verzor
gingsstaat zoals die in Europa bestaat. 

Het aardige van de Amerikaanse presidentsverkiezingen is dat ze zo duidelijk zijn. Meestal 
maar twee serieuze kandidaten, een vrij hardhandig meerderheidsstelsel in elke deelstaat 
afzonderlijk (winner takes all) en dus een uitslag waarover ook niet meer gezeurd hoeft te 
worden. Kabinetsformaties zoals bij ons zijn ondenkbaar. De winnaar stelt zijn eigen rege
ring samen en vervangt zonodig ook nog de hele ambtelijke bovenlaag in Washington (dat 
laatste is oud gebruik, begonnen halverwege de negentiende eeuw onder de slagzin 'Throw 
the rascalls ouf). 
Niemand kijkt daarvan op. Integendeel: ondanks deze politieke schoonmaak wordt iedere 
president op 20 januari na het verkiezingsjaar ingezworen als de chief executive van alle 
Amerikanen. 

Eigenlijk mogen we de Amerikanen dankbaar zijn voor deze eenvoudige en overzichtelijke 
manier van regeringsvorming. Ook ons belang is ermee gediend. Een landje als Nederland 
kan het zich veroorloven om na de verkiezingen nog een paar maanden aan de regerings
vorming te sleutelen met informateurs, formateurs en regeerakkoorden. Afwezigheid van 
duidelijk beleid is niet zo heel erg. Alleen de Nederlanders zelf hebben er last van; de rest 
van de wereld zal het een zorg zijn. 
Als het in Washington net zo zou gaan als in Den Haag, dan zou de hele westelijke wereld 
grote risico's lopen op het gebied van de veiligheidspolitiek. 
Gemillimeter over beleid en regeringsvorming behoort tot de luxe van politici in een klein 
land. voor een mogendheid van wereldformaat is zoiets onmogelijk. 
Evenredige vertegenwoordiging in Amerika - je moet er niet aan denken! • 
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