
PERSPECTIEF 

Virginia Values 

N et als Bush is Westbroek een 
meester in het versimpelen van 
politieke vraagstukken. 'Je bent 

voo/' of je bent tegen een busbaan door het 
Centrum van Utrecht.' In de retoriek van 
Bush is nauwelijks plaats voor een genu
anceerde kijk op de rol van de overheid. 
Als je Bush hoort spreken klinkt in de 
verte Ronaid Reagan: 'De overheid is het 
probleem, niet de oplossing.' De gave van 
het versimpelen is overigens niet alleen 
aan Bush gegeven, de meeste Amerikaan
se politici kunnen er wat van. Het vormt 
onderdeel van de politieke cultuur. 

Verdeelde Staten van Amerika 

Heldere politieke taal is echter geen ga
rantie voor een hoge opkomst bij verkie
zingen. Het aantal mensen dat de moeite 
nam om te gaan stemmen was niet alleen 
bij de Utrechtse gemeenteraadsverkiezin
gen vorige maand historisch laag, al is een 
opkomstpercentage van ruim onder de 
vijftig procent voor Nederlandse begrip
pen wel erg gênant. Bij de presidentsver
kiezingen in de Verenigde Staten ging iets 
meer dan de helft van de Amerikanen 
stemmen. Alleen in 1984 en 1996 was de 
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Ze zouden een mooi duo 
vonnen: Henk Westbroek en 
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verdeeld land. De Verenigde Staten zijn 
gescheiden. De scheidslijn loopt niet langs 
inkomens- of sociale klassen. In een land 
waar meer dan de helft van de huishou
dens in aandelen belegt, zijn de meeste 
mensen tegelijkertijd rijk en arm, al naar 
gelang de stand van de Dow of de Nasdaq. 
De nieuwe scheidslijn in Amerika is cultu
reel. Pro-life of pro-choice. Voor gun-con
trol of voor 'het recht om je gezin te be
schermen'. Tegen de 'vulgaire moraal van 
de filmindustrie in Hollywood' of voor 'vrij
heid van meningsuiting'. 
En natuurlijk voor of tegen Bill Clinton, de 
ultieme morele test. Moraal vormt, net als 
religie, een essentieel onderdeel van de 
Amerikaanse politiek. De scheiding tussen 
kerk en staat is vaag. Een verklaard athe
ïst zou politiek volstrekt kansloos zijn in 
een land waar elke zitting van het Congres 
begint met gebed en waar een religieuze 
wedergeboorte à la Bush een waardevol 
politiek bezit is. 
De race tussen Bush en Gore heeft een 
scherpe scheidslijn getrokken. Achter de 
'too close to calI' uitslag gaan grote regio
nale verschillen schuil. Gore eindigde in 
de helft van de 20 staten die hij won met 
meer dan 10 procent voorsprong op Bush. 

opkomst lager, toen respectievelijk Reagan en Clinton fluitend op 
een tweede termijn afstevenden. 

In 10 van de 30 staten die Bush op zijn naam schreef was het ver
schil zelfs groter dan 20 procent. 

De lage opkomst bij de presidentsverkiezingen is des te opzienba
render omdat al maanden duidelijk was dat de marges uitzonder
lijk klein zouden zijn. Bovendien is er door beide partijen een enor
me financiële en fYsieke inspanning geleverd om mensen naar de 
stembus te lokken. Volgens een onderzoek van de Washington Post 
zijn apathie en ontevredenheid met politici en het politieke sys
teem de belangrijkste redenen waarom ruim honderd miljoen 
Amerikanen op 7 november thuis bleven. Lager opgeleiden en kie
zers tot 30 jaar zijn, net als in Nederland, oververtegenwoordigd 
onder de niet-stemmers. Wellicht verrassend is dat de verschillen 
tussen zwarten en blanken op dit punt gering zijn. 

Voorlopig definitieve uitslag 

Opzienbarender dan de lage opkomst was natuurlijk de unieke 
uitslag. Het beeld dat opdoemt na de verkiezingen is dat van een 
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Landelijke gebieden zijn nagenoeg allemaal voor Bush. De Rocky 
Mountains, de Great Plains en overgrote delen van het Zuiden zijn 
'Bush-country'. De west- en oostkust zijn voor Gore. Florida is ver
deeld, dat kan niemand ontgaan zijn. Gore heeft de overhand in 
drie van de vier grote steden terwijl drie van de vijf steden met 
minder dan twintigduizend inwoners door Bush zijn gewonnen. 

Lobby-yuppen en rednecks 

In Washington DC en omgeving wordt de verdeeldheid bijna tast
baar. 87 procent van de inwoners van het Distiet of Columbia 
stemde op Gore. Het District wordt gedomineerd door twee typi
sche groepen Gore-stemmers. In door criminaliteit en verloede
ring geteisterde wijken als Shaw en South-East woont de arme 
zwarte gemeenschap, van oudsher trouw Democratisch. In het 
chique Georgetown en het trendy Dupont Circle wonen progres
sieve studenten en de intellectuele en ambtelijke elite, werkzaam 
op de universiteiten, ministeries en bij internationale instellingen 
zoals de Wereldbank. 
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Zes haltes met de metro vanaf Dupont Circle begint 
het Zviden van de Verenigde Staten. De staat Vir
ginia is een conservatief, landelijk gebied met tallo
ze historische plekken en belangrijke slagvelden uit 
de Burgeroorlog. In Virginia zijn de rednecks een po
litieke machtsfactor: hardwerkende, godvrezende 
landarbeiders, niet te vergelijken met de 'lobby-yup
pen' in het Sodom en Gomorra dat zich hoofdstad 
van de Verenigde Staten mag noemen. 
Bij de verkiezingen in november is de senaatszetel 
voor Virginia gewonnen door Bush-kloon George Al
len. De 'Virginia values' waarmee deze zoon van een 
beroemde footballcoach zich aan de kiezers presen
teerde, zijn illustratief voor mainstream conserva
tief-Amerika: criminele jongeren moeten van school 
worden gestuurd (geen woord hoe ze van de straat 
moeten worden gehouden), tieners moeten van hun 
ouders toestemming vragen voor een abortus (zou
den ze dat echt doen of gaan we terug naar de jaren 
vijftig en schieten de illegale abortusklinieken weer 
als paddestoelen uit de grond?) en natuurlijk de eeu
wige belastingverlaging. Want net als Bush ver
trouwt Allen de burgers, niet de overheid. 
De culturele tweedeling tussen Washington DC en 
het landelijke Virginia is niet uniek. De veel bespro
ken senaatsrace in New York verliep vrijwel iden
tiek. Hillary Clinton heeft haar zetel vooral te dan
ken aan een overweldigende aanhang in de dichtbe
volkte gebieden. De zwarte onderklasse in de Bronx 
stemde massaal (85%) voor haar, evenals de cultu
rele elite in New York City (75%). Maar verder naar 
het westen, in de landelijke gebieden van de staat 
New York, was Hillary kansloos. Haar rivaal Rick 
Lazio, het Newyorkse evenbeeld van George Allen, 
versloeg haar in veel districten met marges van drie 
tegen één, of ruimer. 

Lifestyle-keuze per referendum 

Veel Amerikanen moesten zich bij de verkiezingen over meer 
zaken het hoofd breken dan alleen een nieuwe president. In de 
meeste staten stonden naast de Senaatszetel en een plek in het 
Huis van Mgevaardigden ook nog zetels voor de gemeenteraad en 
diverse lokale burgerraden voor onderwijs en 
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De onderwerpen die in de lokale en regionale verkiezingen aan 
bod komen geven een veelzeggend beeld van de Amerikaanse 
geest en van de regionale verschillen. Lifestyle issues waren dit 
jaar favoriet. In de categorie dierenbescherming mochten sommi-

ge staten zich uitspreken over het verbieden 
gezondheidszorg op het spel. Daarnaast moch
ten de meeste Amerikanen zich ook nog uit
spreken in diverse referenda. In de meeste sta
ten kunnen burgers een initiatiefwet indienen 
die, per referendum aangenomen, direct 
rechtsgeldigheid bezit zonder dat er een geko
zen politicus aan te pas is gekomen. 

En natuurlijk 
van hondenraces, hanengevechten of jacht. 
Homorechten zijn ook populair in Amerika, 
althans als onderwerp van referenda. Er ston
den zowel voorstellen voor uitbreiding als 
beperking op het stembriefje, veelal over de 

In de staten met deze mogelijkheid lagen ge
middeld vijf vragen voor. Maar in Oregon, aan 
de westkust, vergt democratie de nodige in
spanning van mensen: 26 vragen. Hoe serieus 
vullen mensen zo'n waslijst aan referendum-
vragen in, vraag je je dan af. Net zo serieus als 

voor of tegen 

Clinton, 

de ultieme 

morele test 

vraag of homoparen dezelfde rechten moeten 
hebben als heteroparen. Het antwoord is vaak 
nee. Als je over het pas geïntroduceerde 
Nederlandse homohuwelijk begint, denken ze 
dat je een grapje maakt. 
Dat geldt in afnemende mate voor het Ne
derlandse drugsbeleid. Vooral in Californië en 
de liberale bolwerken in het noordoosten wordt 

sommigen het lottobriefje of toch meer zoals ik doe met de vra
genlijst van het marktonderzoeksbureau: tijdens het koken van 

steeds vaker en openlijker gesproken over versoepeling van het 
softdrugsbeleid. In sommige staten konden mensen zich uitspre
ken voor of tegen volledige legalisering van marihuana, in andere een eitje, klaar in vier minuten? 
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staten gingen de voorstellen niet verder dan het legaliseren van 
marihuana als medicijn. De uitslag veranderde in de meeste 
gevallen niets, maar de behoefte aan een 'all-out war on drugs' 
lijkt in sommige delen van de 

Angeles wellicht goed doen, maar niet bij de tienduizenden bezoe
kers van gunshows in de Midwest of de landarbeiders op de uitge
strekte vlakten van South Dacota. Hillary heeft als vrouw van de 

Verenigde Staten af te nemen. 

Hillary lor president 

Het blijft intrigerend dat in een land 
dat claimt het begrip vrijheid te heb
ben uitgevonden, de publieke moraal 
zo sterk bepaalt wat goed of fout is. 
De behoudende aard van de Ame
rikanen maakt het overigens wel 
makkelijk te voorspellen welke poli

Verklaard atheïst 
zou politiek kansloos 
zijn in een land waar 
religieuze wedergeboorte 
à la Bush een waardevol 

ticus kans op succes heeft en welke politiek bezit is 
niet. In het buitenland wordt soms, -t--------------------
gesuggereerd dat de Senaatszetel 
voor Hiliary een opstapje kan zijn 
naar een kandidatuur voor het presi-

zittende president in een van 
oudsher Democratisch bolwerk, 
New York, een jong, relatief oner
varen Republikeins congreslid 
verslagen. Leuk voor haar, maar 
voor het presidentschap is ze 
kansloos. 

Bij nader inzien geldt dat ook voor 
Henk Westbroek, hoewel ik nog 
steeds denk dat hij een mooi team 
met Bush zou vormen. Henk is 
tegen gebruikersruimten voor 
drugsverslaafden en natuurlijk 
tegen hoge belastingen 'want die 
politici smijten ons geld toch 
maar over de balk'. Dat spreekt 

dentschap. Die suggestie kom je in de serieuze Amerikaanse 
media nauwelijks tegen. Hiliary heeft namelijk alles wat haar 
kansloos maakt voor het presidentschap: ze is progressief, vrouw 
en getrouwd met Bili Clinton. Voor een politicus zijn dat kenmer
ken die het bij het publiek in de lounchebars van New York en Los 

Bush vast aan. Maar de diskjockey-kroegbaas-zanger-politicus 
Henk is een tikkeltje te wild voor Amerika. Ik ben bang dat politi
cus Henk zelfs iets te wild is voor het liberale Nederland. Dat voelt 
hij zelf ook wel aan, dus de 'lWeede Kamer zal het wel niet wor
den. Henk blijft gewoon in Utrecht referenda organiseren . • 
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