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Het 

De belangstelling voor 
de campagne voor de 
Amerikaanse presi
dentsverkiezingen in 
2ooo was, zowel in het 
land zelf als daarbuiten, 
bijzonder matig. Er 
waren geen grote strijd
punten; de economic 
draaide goed . De kandi-

democratisch 
gehalte van 

Am erika 
heeft gewonnen?) en zijn dus 
slechts tijdelijk interessant. 
Andere zijn echter meer funda
menteel van aard en derhalve 
van blijvende betekenis. Na
denken hierover geeft ons niet 
alleen inzicht in het functione
ren van de democratic in de 
Verenigde Staten, maar ook in 

Over de presidents

verkiezingen 

daten van de twee be-
die van Nederland en Europa. 
Een van de min of meer voor 

langrijkste partijen wa
ren niet inspirerend; het 
was de stijve tegen de 

GALEN A. IRWIN de hand liggende vragen werd 
rnij gesteld aan het einde van 

domme. De campagne van Ralph Nader kwam niet 
echt van de grond. De verslaggeving was plichtmatig 
en het leek alsof de eerste verkiezingen van de 2 , ste 

eeuw vrij onopgemerkt de geschiedenisboeken zou
den ingaan. Alles veranderde echter in de nacht van 7 
november toen bleek dat het eeuwenoude proces 
geen overwinnaar had opgeleverd. Wat in de weken 
daarna gebeurde sloeg alles. De verkiezingen van 
2ooo kunnen worden beschouwd als een van de 
meest unieke uit de Amerikaanse geschiedenis. 

In de weken en maanden volgend op de verkie
zingsdag zijn vele vragen gerezen over allerlei aspec
ten van het electorate en democratische stelsel in de 
Verenigde Staten. Als in Nederland woonachtige 
Amerikaanse politicoloog met het onderzoeksspe
cialisme 'verkiczingen', word ik regelmatig bena
derd om uitleg te geven naar aanleiding van derge
lijke vragen - van technische vragen over procedures 
tot filosofische vragen over de fundamenten van de 
democratic. In de afgelopen dertig jaar heb ik nog 
nooit zoveel mediaverzoeken gehad als na deze ver
kiezingen. Er bestaat veel belangstelling voor Ameri
kaanse politiek in Nederland en de kennis over het 
land is groot. De vragen lagen dan ook vaak voor de 
hand, de antwoorden echter even vaak niet. Een deel 
van de vragen ging over technische aspecten van de 
procedures, (Bijvoorbeeld, hoeveel kiesmannen zijn 
er niet wettelijk verplicht om op de kandidaat te 
stemmen die in de betreffende staat de verkiezing 

een uitzending van 2 Vandaas. 
Doordat een beslissing van een rechtbank in Florida 
enkele minuten was uitgesteld en dus niet live in de 
uitzending kon worden gebracht, werd er meer dan 
gewoonlijk gelmproviseerd. Op dat moment vroeg 
presentator Jaap Jongbloed aan mij, 'Waarom kie
zen ze de president niet proportioned, zoals wij in 
Nederland'. Ik begreep de vraag eigenlijk niet en 
kon aileen antwoorden, 'Omdat je een president 
niet kunt verdelen, zoals dat kan bij de vertegen
woordigers in de Nederlandse Tweede Kamer'. 
Later zei een oud-studente, 'maar hij bedoelde, 
waarom kiezen ze de president niet rechtstreeks, dat 
begreep u toch?'. Nee, ik had het niet zo begrepen. 
Zelfs na dertig jaar Nederland, hanteerde ik blijk
baar een ander referentiekader en hebben wij langs 
elkaar heen gepraat. AI zou ik de vraag goed begre
pen hebben, dan zou er nog geen tijd zijn geweest 
om een antwoord te geven want dat lag niet bepaald 
direct voor de hand. Dit geldt ook voor de antwoor
den op tenminste twee andere voor de hand liggende 
vragen die in die periode regelmatig werden ge
steld. Bijvoorbeeld de vraag, 'waarom gebruiken ze 
geen stemmachines, zoals hier in Nederland?' Of 
misschien wel de belangrijkste vraag van allemaal: 
'is het proces wei democratisch?' . Om een ant
woord op deze vragen te geven is echter meer ach
tergrondinformatie nodig en meer inzicht in het re
ferentiekader van Amerikanen. In een nieuwsuit
zending ontbreekt simpelweg de tijd hiervoor. 
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Deze drie vragen over proportionaliteit, stem
machines en democratisch gehalte zijn ook een aan
tal maanden na de verkiezingen nog van belang en 
dienen hier als leidraad bij mijn terugblik op de, in 
vee! opzichten, historische verkiezingen van 2ooo. 

Ze zullen in omgekeerde volgorde worden behan
deld. 

Is het verkiezinasproces wei democratisch? 
Wie heeft zich in de weken na de verkiezingen niet 
afgevraagd of het er allemaal wei 'democratisch' aan 
toe was gegaan. Om te bepalen of een procedure 
"democratisch" is moet er wei eerst invulling wor
den gegeven aan het begrip democratic. Zowel Ne
derlanders als Amerikanen vinden dat hun politick 
stelsel een democratic is en zullen het eens kunnen 
zijn over de Stelling 'het volk regeert' als algemene 
typering van democratic. Hoe deze typering verder 
wordt ingevuld verschilt in beide Ianden in grote 
mate. Om een antwoord op de vraag te geven is der
halve eerst inzicht in deze verschillen nodi g. 

In Nederland wordt invulling gegeven aan het 
begrip 'democratic' door stemgerechtigde burgers 
een keer per vier jaar in de gelegenheid te stellen de 
!eden van vertegenwoordigende lichamen, met uit
zondering van de Eerste Kamer, rechtstreeks te kie-

tot gouverneur en zelfs rechters- middels verkiezin
gen vervuld. Wat betreft de invulling van het begrip 
'democratic' verschillen de referentiekaders van 
Nederlanders en Amerikanen zeer van elkaar. 

Toch blijft de kwestie van het democratisch ge
halte van de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
zeer relevant. Hele generaties Amerikanen zijn op
gevoed met het geloof dat hun president democra
tisch wordt gekozen. In 2 ooo werd hen - en de hele 
wereld -duidelijk dat dit niet het geval is. De presi
dent (en vice-president) -de enige landelijk geselec
teerde ambtsdragers in de Verenigde Staten - wor
den niet op democratische wijze gekozen, noch val
gens een Nederlandse eenentwintigste-eeuwse in
vulling van het begrip noch volgens een Ameri
kaanse. 

De geldende regels voor een presidentsverkie
zing zijn echter niet in de 2 1 ste maar in de 1 8e eeuw 
ontworpen en de Foundina Fathers waren in de zomer 
van 1787 niet uit op het stichten van een democra
tic. Zij noemde hun creatie meestal een 'republiek' 
en hun belangrijkste doe! was niet zoveel mogelijk 
macht aan het volk te geven, maar het vermijden van 
de tirannie die zij hadden ervaren onder de Britse 
monarchic . Hierbij wcrden ze met een dilemma ge
confronteerd: hoe de uitvoerende macht te verster-

• zen: gemeenteraad, pro
vinciale staten, Tweede 
Kamer en Europees Parle
ment. Deze vier stemmen 
zijn als het ware tegelijker
tijd het begin en het einde 
van de democratic; (hierbij 
laat ik recente wetsvoor-

Wat betrift de invulling van het 

begrip 'democratie' verschillen de 

riferentiekaders van Nederlanders en 

Amerikanen zeer van elkaar. 

ken zonder opnieuw in de 
tirannie te vervallen? 
Onder de Articles rfCorifede
ration bestond de uitvoe
rende macht meestal uit 
een collegiaal bestuur. In 
plaats hiervan kozen de 

stellen met betrekking tot invoering van een correc
tief referendum en de selectie van burgemeesters 
buiten beschouwing). In Nederland gaat men uit van 
het principe dat politieke en open bare ambtsdragers 
worden benoemd, tenzij het niet anders kan. 

Als ik dit a lies aan Amerikanen pro beer uit te leg
gen, wordt mij regelmatig de vraag gesteld die hier 
aan de orde is: 'in hoeverre is deze procedure demo
cratisch?' Hoe kun je een land een democratic noe
men als de kiezers hun staatshoofd, hun premier, of 
zelfs hun burgemeester niet eens kunnen kiezen? In 
de Verenigde Staten heerst het tegenovergestelde 
principe als in Nederland, namelijk openbare 
ambtsdragers dienen te worden gekozen tenzij het 
niet anders kan . Naast de vertegenwoordigers in 
wetgevende lichamen worden vele andere ambten -
van plaatselijke lijkschouwer of openbare aanklager 

Found ina Fathers voor enkel
voudig bestuur in de persoon van een President om 
zo de uitvoerende macht te versterken. Deze veran
dering werd in de nieuwe Grondwet vastgelegd. 
Vervolgens doemde de netelige vraag op hoe deze 
President dan moest worden gekozen. 

De meest voor de hand liggende oplossing zou 
zijn de President door het Congres te Iaten kiezen. In 
de meeste deelstaten werd de gouverneur door de 
wetgevende vertegenwoordigers gekozen en in 
Groot-Brittannie was de premier begonnen zich 
meer als een vertegenwoordiger van het Parlement 
en minder als zaakgelastigde van de Koning te gaan 
gedragen. Tegenstanders van dit idee waren echter 
bang dat een President die op deze manier zou wor
den gekozen te zwak zou komen te staan tegenover 
het Congres. Onder invloed van het werk van de 
Franse filosoofBaron de Montesquieu verlangden zij 
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een 'scheiding der machten' waarin meer gelijkheid 
zou bestaan tussen de wetgevende en uitvoerende 
macht in het bestel. Aan de andere kant waren de 
meeste afgevaardigden bang dat een directe verkie
zing van de President door het volk zou kunnen lei 
den tot een tirannie van de meerderheid. Kortom, de 
tijd was nog niet rijp voor een democratisch systeem. 

N a lange discussies en verschillende stemrningen 
werd een compromis gevonden . Niet het Congres, 
maar een speciaal in het Ieven geroepen lichaam, het 
Electoral Colleae, bestaande uit vertegenwoordigers 
van de verschillende deelstaten zou de President 
kiezen. In de nieuwe Grondwet werd opgenomen: 
'Each State shall appoint in such manner as its legis
latures may direct, a number of electors equal to the 
whole number of Senators and members of the 
House of Representatives to which the States may be 
entitled in the legislature'. 1 Het was toen een ge
niale oplossing voor een nijpend probleem, maar het 
leidde ruim twee eeuwen later tot problemen. De 
oplossing hiervan werd echter zeer bemoeilijkt door 
het feit dat de procedure indertijd in de Grondwet 
was vastgelegd en een hiervoor benodigde Grond
wetswijziging aileen via de zware procedure van 
amendering zou kunnen worden doorgevoerd. 

Het compromis uit 1 7 8 7 berust op een van de 
fundamentele principes die de FoundinB Fathers in 
hun beraadslagingen hanteerden. Zij waren niet 
bezig een eenheids-, maar een federale staat op te 
richten. Als Nederlanders hun eigen land vergelij
ken met de Verenigde Staten, denken zij vaak aan het 
Nederland van nu. Een betere vergelijking is wel
licht het Nederland van v66r de Franse tijd, of mis
schien de Europese Unie van nu. De Britse kolonien 
in Noord-Amerika die in 1776 hun onafhankelijk
heid hadden uitgeroepen, droegen in de Grondwet 
van 1787 een dee! van hun soevereiniteit over aan de 
landelijke overheid. Bij de presidentsverkiezing 
werd vastgesteld dat elke deelstaat het recht had om 
zelf te bepalen hoe hun kiesmannen in het Electoral 
Colleae gekozen zouden worden. 

Het was dus nimmer de bedoeling van de Foun
dinB Fathers dat de President op democratische wijze 
zou worden gekozen. De instelling van het Electoral 
Colleae voldoet niet eens aan wat nu meestal als een 

leidend principe van een democratie beschouwd 
mag worden :--- gelijke behandeling van alle bur
gers. De inwoners van de verschillende staten wor
den niet gelijk behandeld; zo kregen staten met een 
klein aantal inwoners minimaal drie stem men in het 
Electoral Colleae en hebben daardoor relatief meer 
gewicht in de uitslag dan inwoners van grote staten. 

De reden dat zowel Arnerikanen als anderen de 
illusie hebben gekoesterd dat de President democra
tisch gekozen werd, ligt in het feit dat reeds in de 
eerste helft van de 1 9e eeuw de meeste staten beslo
ten de selectie van de kiesmannen middels verkie
zingen door het volk te Iaten plaatsvinden. Sinds 
1876 heeft geen enkele deelstaat de kiesmannen op 
een andere manier Iaten selecteren. 2 Bovendien is 
sinds 1 8 8 8 de kandidaat die van de kiezers de meeste 
stemmen ontving als President gekozen, zodat het 
leek alsof de President rechtstreeks door de kiezers 
werd gekozen. 

In 2ooo kwam (voorlopig) een einde aan deze il
lusie en is men met de neus op de feiten gedrukt. De 
Democratische kandidaat, Al Gore, kreeg ruim 
soo.ooo stemmen meer dan zijn tegenstander, de 
Republikein George W Bush. Bush kreeg echter 2 71 

stemmen in de Electoral Colleae tegen 2 6 6 voor Gore3 
en werd op 2 o januari 2 oo 1 als President gei'nstal
leerd. Bush profiteerde in het Electoral Colleae van de 
oververtegenwoordiging van de kleinere staten, 
maar al snel na de dag van de verkiezingen werd het 
duidelijk dat het eindresultaat afhankelijk zou zijn 
van de uitslag in Florida. Water in deze deelstaat ge
beurde maakte in de eerste plaats duidelijk dat de 
verkiezing, zowel in procedurele zin als qua uitvoe
ring van de regels, niet democratisch was verlopen. 

Onmiddellijk na de verkiezingen waren er klach
ten dat zwarte kiezers op verschillende wijze waren 
belemmerd in het uitoefenen van hun stemrecht. In 
Nederland is hierover niet vee! geschreven, maar in 
Engeland heeft The Guardian op 4 december 2ooo 

een uitgebreid artikel gepubliceerd onder de titel 
'How Florida played the race card'. In april 2oor 

meldde USA Today dat de stembiljetten van zwarte 
kiezers vier keer zo vaak ongeldig waren verklaard 
als die van blanke kiezers. In juni 2oo1 bracht de 
Commissie voor Burgerrechten een vernietigend 

1 • Voor een discussie over deze en 
andere vraagstukken tijdens de 
conventie in Philadelphia, zie Robert A. 
Dahl, Pluralist Democracy in the United 
States: Coriflict and Consent Chicago: 

2. Zie Lawrence D. Longley and Neal 
R. Peirce, The Electoral Colleae Primer 
2000, New Haven and London: Yale 
University Press, 1999 , p. 25 and 
voetnoot 2 3, p. 2 1 1 . 

3. Een kles.,.rouw uit het District of 
Columbia heeft blanco gestemd, uit 
protest tegen het feit dat de inwoners 
van het district geen vertegenwoordi 
ging in het Huis van Afgevaardigden 
genieten. Rand McNally & Company, 1967. 
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rapport uit waarin werd gesteld dat talloze (met 
name zwarte) burgers van hun stemrecht waren be
roofd door de 'injustice, ineptitude, and ineffi
ciency' van functionarissen op aile niveaus in de staat 
Florida.4 

Dergelijke mjsstanden zijn allanger een smet op 
de Amerikaanse democratieS, maar wat de Ameri
kanen en de wereld in Florida ontdekten was dat de 
bepaling in de Grondwet die de volksvertegenwoor
digers van de staat de bevoegdheid geeft om de wijze 
van selectie van de kjesmannen te be pal en nog gel dig 
was, zelfs na de verkjezingen. Het parlement van de 
deelstaat Florida, onder haar Republikeinse Ieiding, 
kwam bij elkaar om ervoor te zorgen dat er kjes
mannen zouden worden aangewezen rue loyaal 
waren aan Bush . Eeuwenlange tradjtie ten spijt, 
niets verplicht een deelstaat de kjesmannen via ver
kjezingen aan te wijzen. 

In 2 ooo werd duidelijk dat de machmerie om de 
President te kjezen kapot was. Sinds Gallup in 1944 
voor de eerste keer de mening van Amerikaanse kje
zers hierover peilde werd er meestal een meerder
heid van 6o% of meer gevonden voor directe verbe
zing van de President in J'laats van via het systeem 
van het Electoral Colleae. Zelfs na het debacle van 
2ooo is het echter de vraag of men de wil heeft om 

• de gebroken macrunerie te repareren. 

Waarom aeen stemmachines? 
De tweede, vee! gehoorde, vraag in Nederland was 
waarom er geen stemmacrunes werden gebruikt. 
Had dat niet de problemen met betrekbng tot de 
tellingen in Florida (en andere staten) kunnen ver
mijden . Voor een dee! heeft men weer gelijk. Hier
boven hebben wij echter gezien dat de Verenigde 
Staten uitgaat van het 'elective principle', d.w.z. 
openbare ambten worden door rniddel van verbe
zingen vervult tenzij het niet anders kan; (merk
waarrugerwijs is net aangetoond dat de selectie van 
het presidentsambt hierop de uitzondering vormt, 
aangezien er een andere selectiemethode in de 
Grondwet is verankerd). Uitvoering van rut principe 

betekent dus dat vele ambten door ruddel van ver
bezingen moeten worden vervuld. Om de bezer 
niet onnodig vaak naar de stembus te Iaten komen 
(Amerikaanse kjezers moeten toch al vaker stem
men dan bijvoorbeeld Nederlandse bezers), wor
den verscrullende verkjezingen op een dag gehou
den. Op dezelfde dag als de Presidentsverbezing 
worden ook duizenden andere ambtsdragers geko
zen. Tevens worden er daarnaast, via referenda, vaak 
verscrullende polltieke besllssingen aan de bezers 
voorgelegd. Dus op verbezingsdag in november 
moet de kjezer vele besllssingen nemen. Het groot
ste geregistreerde aantal werd gemeld bij een stem
bureau in Illinois: meer dan 7o; sommige kjezers in 
Missouri moesten meer dan 30 keuzes maken. 

Deze hoeveelheid is een van de redenen waarom 
Nederlandse stemmachmes niet zonder aanzienlijke 
aanpassingen in de Verenigde Staten zouden kunnen 
worden gebruikt. In Nederland hoeft een stemma
crune slechts een stem te registreren. Hoewel er vele 
namen op het stembiljet staan, mag de bezer slechts 
op een naam een stem uitbrengen. De taak voor 
zowel mens als macrune is dus relatief eenvoudig. In 
de Verenigde Staten ligt dit anders. Niet aileen moe
ten er vele verschillende stemmen worden wtge
bracht, de stembiljetten zijn overal anders . De auto
riteiten in de counties moeten stembiljetten ontwik
kelen die deze vele keuzes kunnen registreren. Een 
van de sprekers in de Leidse lezingencyclus over deze 
verbezingen vertelde dat er aileen al in San Diego 
County in Californie niet minder dan s s I verscrul
lende stembiljetten moesten worden ontworpen. 7 

Het is dus zeer de vraag ofNederlandse stemmacru
nes in staat zouden zijn om de vele verscrullende 
stembiljetten en de vele keuzes op te vangen. 

Zojuist is uitgelegd dat de Presidentsverkjezin
gen door de deelstaten worden georganiseerd. De 
administratie van deze verbezingen is vaak ook nog 
verder gedecentraliseerd waarbij de uitvoering in de 
handen is van de counties. Dit is bijvoorbeeld de situ
atie in Florida. Decentralisatie wordt in de Ver
enigde Staten vaak serieuzer genom en dan in Neder-

4· United States Commission on Civil 
Rights, Dr'!Ji Report: Voting Irregularities 
in Florida During the 2000 Presidential 
election: Executive Summary, Approved by 
the Commissioners on June 8, 2oo1 
(www.usccr.gov lvote2 ooo l stdraft 1 I ex 
sum.htm), p. 2. 
) . Een rapport, geschreven door de 
staf van Democraten van de House 
Government Riform Committee, zou 

aantonen dat in het hele land districten 
met hoge percentages minderheden en 
mensen met !age inkomens, 
proportioned vaker stemmen ongeldig 
verklaren dan rijke, blanke districten. 
'Report fmds national voting disparity', 
CNN.com, 9 juli 2oo1 (www.cnn.coml 
2oo1 I ALLPOLITICSI o7 I o9 l politics. 
minorities. reut/ index .html). 

6. 'Americans Have Historically 
Favored Changing Way Presidents 
are Elected', Gallup News Service, 1 o 
november 2ooo, (www.gallup.coml 
poll lreleaseslproollto.asp). 
7· Michael Schudson, 'What Voter 
Turnout Means: A Historical 
Perspective', Universiteit Leiden, 
2 1 november 2ooo. 
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land; counties hebben dan meer mogelijkheden om 
zelf te bepalen hoe de wetten en regels worden inge
vuld en uitgevoerd . In Florida betekent dit dat coun

ties zelf mogen beslissen hoe de stemmen worden 
geregistreerd 8

. Een county maakte nog gebruik van 
papieren stembiljetten, terwijl een andere een ou
derwetse trekhendelmachine gebruikte. De meest 
omstreden systemen waren in de jaren zestig ont
worpen en maakte gebruik van een verouderde 
technologic met ponskaarten. De foto's van ambte
naren die dergelijke kaarten tegen het Iicht hielden 
om te bepalen of er een gaatje in zat of niet, zijn met 
hoongelach over de hele wereld ontvangen. 

Counties die over meer rniddelen konden beschik
ken maakten gebruik van optische scanners die de 
stemmen konden tellen. In een reactie op het fiasco 
in Florida is in deze deelstaat een nieuwe wet inge
voerd waarin aile counties in de toekomst verplicht 
worden deze optische scanners te gebruiken en de 
financiele rniddelen worden beloofd om dit moge
lijk te maken. Dit zal het percentage afgekeurde 
stemmen in de toekomst verrninderen, maar vol
gens de Commissie voor Burgerrechten zal dit niet 
aile raciale ongelijkheden opheffen. 9 

Waarom niet proportioneel (rechtstreeks)? 

Of Jaap Jongbloed met zijn vraag aan rnij nu 'recht
streeks' of 'proportioned' bedoelde, is eigenlijk 
niet zo belangrijk. Beide varianten liggen voor de 
hand . Uiteraard is het niet mogelijk een president 
proportioned te verdelen, maar de kiesmannen 
zouden per staat proportioneel verdeeld kunnen 
worden . En in de 2 I ste eeuw ligt het toch eigenlijk 
min of meer voor de hand om de president rechtst
reeks door het volk te Iaten kiezen. Waarom worden 
deze methoden dan niet gebruikt? Juist hier is het 
antwoord minder eenvoudig dan het op het eerste 
gezicht zou lijken. 

Recentelijk zijn de uitslagen bekend geworden 
van de enquetes van de Gallup organisatie waaruit 
blijkt dat er ailang een meerderheid van de kiezers 
gevonden kan worden om de President rechtstreeks 
te kiezen . Het meest simpele en directe antwoord 
op de vraag waarom dit nog niet is ingevoerd is dat 
de procedure in de Grondwet verankert ligt. Een 
verandering hiervan zou dus een amendement op de 
Grondwet vereisen. Hiervoor is de instemming van 
driekwart van de staten nodig en het is onwaar
schijnlijk dater 3 8 staten te vinden zijn die hiermee 
zouden willen instemmen. In het huidige systeem 
hebben de kleinste staten qua inwoners het voordeel 
dat zij minimaal drie kiesmannen krijgen, terwijl de 
grootste staten door het 'winner takes all' principe 
een groot gewicht in de schaal leggen. 1 0 Zonder 
grote politieke druk van de kiezers zullen deze sta
ten hun voordeel niet makkelijk opgeven. 

Er is echter nog een reden waarom rechtstreekse 
verkiezing, met name onder de huidige omstandig
heden, wellicht niet de oplossing is. De ervaring in 
2ooo in de staat Florida heeft aangetoond hoeveel 
verschillende soorten problemen bij de gedecentra
liseerde (counties) uitvoering kunnen ontstaan. Hoe 
triest het ook mag zijn, men kan niet de conclusie 
trekken dat deze problemen uniek zijn voor de staat 
Florida. Zij hebben zich weilicht ook voorgedaan in 
andere delen van hetland. Indien in 2ooo de Presi
dent via een landelijke rechtstreekse verkiezing zou 
zijn gekozen, waarbij het verschil uiteindelijk onge
veer o,s procent van de stemmen bedroeg, zouden 
aile I oo miljoen stem men opnieuw geteld moeten 
worden. In plaats van enkele rechtszaken in de staat 
Florida zouden er tientallen of honderden rechtsza
ken over het gehele land zijn ontstaan en zou de 
chaos niet te overzien zijn geweest. Met aile nadelen 
van het huidige systeem kon in ieder geval in januari 
een nieuwe president ge!nstalleerd worden. 

8. In Florida was de bevoegdheid om 
het stembiljet te ontwerpen ook in 
hand en van de counties. In Palm Beach 
County heeft de Democratische 
supervisor if elections het beruchte 
'butterfly' stembiljet ontworpen. Dit 

te winnen. Zie, 'New paper : Butterfly 
ballot cost Gore White House', 
CNN.com, 1 1 maart 2oo 1. 
(www.cnn .com) 

Maine - de kiesmannen evcnredig 
werdcn verdeeld. Dit is wederom cen 
voorbeeld van verschillende 
referentiekaders. In deze staten worden 
twee van de vier kiesmannen in 
districten gekozen. De kandidaat met 
de meeste stem men in het district 
ontvangt de kiesman. 

on twerp voldeed niet eens aan de 
wettelijke bepalingen van Florida maar 
werd desondanks toegelaten. Yolgens 
The Palm Beach Post heeft AI Gore 66o7 
stemmen verloren van kiezers die 
vanwege verwarring op twee 
kandidaten stemde. Dit aantal zou ruim 
voldoende zijn geweest voor Gore om 
in Florida en dus landelijk de verkiezing 

9. "Civil rights commission approves 
report assailing Florida vote", CNN.com, 
8 juni 2001 

(www.cnn .com / 2oo 1 I ALLPOLITICS/ 
o6 I o8 I florida . vote/ index. html ). 
1 o. Longley en Peirce, op cit., pp. 
149-154 
1 1. Zic Lijphart 
1 2. Een misverstand onder enkele 
Ncderlandse journalisten in 2ooo was 
dat in deze twee staten - Nebraska en 

13 . Dan Keating, 'Fla . 'Overvotes' Hit 
Democrats J"he Hardest', Washinoton 
Post, 27 januari 2oo1. 
( www. washingtonpost. com I wp
dyn /articles/ An8o4-2oo1 Jan26 .html) 
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Er is geen Grondwetswijziging nodig om de 
evenredige verdeling van de kiesmannen binnen de 
deelstaten tot stand te brengen. Evenredigheid van 
verdeling is een van de fundamentele principes van 
bijvoorbeeld de Nederlandse politick'' en vrijwel 
aile Nederlanders vinden het principe van 'winner 
takes all', zoal in de Amerikaanse verkiezingen 
wordt toegepast, onrechtvaardig. Zo kreeg Ross 
Perot in 1 9 9 2 1 8, 9 procent van de stem men van de 
kiezers maar geen enkele stem in het Electoral Col
lese. Hoewel het principe van 'winner takes all' in op 
twee na aile staten wordt gebruikt, 1 2 is dit geen ver
eiste. Niets weerhoudt een deelstaat van proportio
nele verdeling. De deelstaten hebben echter aan het 
begin van de 19e eeuw ontdekt dat zij hun invloed op 
de uitkomst konden maximaliseren door invoering 
van het 'winner takes all' principe. Als een staat het 
principe toepast worden de anderen welhaast ge
dwongen om dit voorbeeld te volgen. Zo is het in 
ieder geval gegaan. 

Evenredige verdeling van de kiesmannen zou 
misschien rechtvaardiger klinken, maar zou tot 
nieuwc problemen leiden. De vergelijking met de 
Tweede Kamer verkiezingen kan moeilijk worden 
gemaakt, aangezien het aanzienlijk eenvoudiger is 
om 1 so kamerzetels proportioned te verde! en dan 

•kleinere aantallen. In 2ooo hadden 17 Amerikaanse 
deelstaten vijf of minder kiesmannen. Van de staten 
met het minimum van drie kiesmannen, zouden ai
leen in het District of Columbia aile drie naar een 
kandidaat zijn gegaan. In aile andere gevallen zouden 
twee van de kiesmannen aan de ene kandidaat zijn 
toegewezen, terwijl de derde naar de andere kandi
daat zou zijn gegaan, ofhet nudes 1% voor Gore in 
Vermont of de 69% voor Bush in Wyoming betrof. 

Met kleine aantallen is proportionaliteit veel 
moeilijker te verwezenlijken, maar dit is niet eens 
het grootste probleem dat zou ontstaan met invoe
ring van een proportionele verdeling van de kies
mannen. Het grootste probleem is dat het Electoral 
Co/lese bij evenredige verdeling van de kiesmannen 
waarschijnlijk zou functioneren zoals de Foundins Fa
thers zelf in 1 7 8 7 vermoedden. In 2 coo kreeg Ralph 
Nader niet meer dan 2, 74 procent van de stem men, 
maar in grote staten als Californie, New York, Texas 
en Florida zou hij net genoeg stemmen hebben be
haald om enkele kiesmannen te krijgen en daarmee 
te voorkomen dat Bush of Gore een meerderheid in 
het Electoral Collese zou behalen. En als geen van de 
kandidaten een meerderheid heeft ontstaan grote 
moeilijkheden waarbij een aantal onaantrekkelijke 

scenario's opdoemen. 
Ondanks wettelijke verplichtingen van onduide

lijke constitutionele status zijn de kiesmannen vrij 
om te stemmen op wie ze willen . De kiesmannen 
van Nader zouden dan een sleutelpositie hebben en 
Nader zou, in plaats van de kiezers, hebben kunnen 
be pal en wie er President zou worden. Het probleem 
is ook niet opgelost indien aan de kiesmannen de 
vrijheid zou worden ontnomen om zelf te bepalen 
op wie zij zouden will en stemmen . Als geen van de 
kandidaten een meerderheid van 2 70 in het Electoral 
Co/lese heeft, bepaalt de Grondwet dat het Huis van 
Afgevaardigden moet kiezen uit de drie kandidaten 
met de meeste stemmen. Belangrijk hierbij is dat 
elke delegatie van Afgevaardigden uit een deelstaat 
maar een stem heeft. Sommige delegaties hebben 
evenveel Republikeinen als Democraten en zouden 
vermoedelijk geen stem kunnen uitbrengen. In het 
Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen 
een meerderheid in 28 staten en zou Bush waar
schijnlijk zijn gekozen. De uitslag zou dan niet de
mocratischer zijn geweest dan die nu is. 

Conclusie 
In 2ooo is er een President van de Verenigde Staten 
gekozen zonder dat hij de meeste steminen van het 
volk heeft gekregen. George W. Bush is uiteindelijk 
President geworden omdat hij via juridische proce
dures de hertelling in de deelstaat Florida won. 
Later heeft onderzoek echter uitgewezen dat in Flo
rida meer kiezers de in ten tie hadden om op Gore te 
stemmen dan op Bush. Zij werden echter gehinderd 
of in de war gebracht door ondeugdelijke stembil
jetten en telmachines. '3 Dergelijke misstanden heb
ben begrijpelijkerwijs een aantal voor de hand lig
gende vragen opgeroepen. In dit artikel is aangeven 
dat de antwoorden crop minder eenvoudig zijn dan 
men op het eerste gezicht zou denken. Toch is het te
leurstellend dater vanuit Nederland en de rest van 
de wereld niet meer druk op de Verenigde Staten is 
uitgeoefend om deugdelijke antwoorden op deze 
vragen te geven. En ook is het teleurstellend dat men 
in de Verenigde Staten zelf zo snel is overgegaan tot 
de orde van de dag. 

GALEN A. IRWIN 

Hoosleraar Politicolosie, Departement Politieke 
Wetenschappen Universiteit Leiden 

* Met dank aan Richard 't Hart voor zijn hulp bij de 
voorbereiding van dit artikel. 
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