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1999 wordt weer een ouderwets electoraal kromme-tenen-jaar: op res
pectievelijk 3 maart en 1 o juni staan de verkiezingen voor Provinciale Sta
ten en Europees Parlement voor de deur. Viert dit feest van de democratie 
met ons mee!, zo zou men als liefhebber van armetierigheid kurmen uit-

. roepen. Op het PvdA-hoofdkantoor zijn de eerste campagne-schermutse
lingen alweer van start gegaan; documentaire-makers verdringen zich om 
de geestloze brainstorms zo scherp mogelijk in beeld te krijgen. Hoe kop
pelen we de populariteit van Kok aan deze impopulaire verkiezingen zon
der dat het al te dol wordt? 

Het probleem met beide verkiezingen is dat ze je als kiezer voor een 
existentieel democratisch dilemma plaatsen. Moet het heilige stemrecht 
worden benut voor instellingen die zich in het schemerduister van de de
mocratie ophouden? Bij de Staten-verkiezingen gaat het spreekwoordelijk 
om een 'rara voor wie en wat stem ik eigenlijk-verkiezing'. Aan de ijverige 
statenleden en gedeputeerden zal het vast met liggen (nee, aan die opper
vlakkige en luie media natuurlijk), maar de volstrekte anonimiteit waarin 
de provinciale middenbestuurslaag zich bevindt schept een groot pro
bleem voor kiezers. Hoe kan ik mijn stemrecht op de tast en in totale on
wetendheid uitoefenen? Hoe kan ik aan volslagen onbekenden een man
daat verlenen en waartoe precies? Dit alles wordt nog eens verergerd 
doordat in de loopgravenoorlog van de bestuurlijke reorgarnsatie is geble
ken dat provincies eigenlijk wei gemist zouden kurmen worden. En dat 
zeggen dan ook nog die paar ingewijden die wei eens een Provincie van 
dichtbij hebben gezien . Het is tegen deze achtergrond bijkans een grotere 
daad van democratisch staatsburgerschap om je stem met in het zwarte gat 
van de Provincies te Iaten verdwijnen dan' op te komen' in memandsland. 

lets soortgelijks, maar van een tragischer gehalte, doet zich voor met 
bet Europees Parlement. Het is al Europa wat de klok slaat - van EMu en 
euro tot Blair enD' Alema- maar de makke van de Europarlementariers is 
dat zij het stille en tamelijk onbetekenende oog van de orkaan zijn temid
den van al deze turbulentie. Die wordt veroorzaakt door de mandarijnen 
in de lidstaten . Daar komt bovenop de geur van corruptie en fraude die het 
Europees Parlement omringt zoals broodgeur een warme bakker. Zelfs de 
Tweede Kamer zou bij zo'n zwartgallig imago nog !age opkomstcijfers 
scoren, laat staan een Europees Parlement, dat gelet op zijn toch al uiterst 
complexe aard en positie zich helemaal geen kreukbaarheden kan veroor
loven. Wezenlijker nog is dater bij de Europese Verkiezingen sprake is van 
een grove systeemfout. Die verkiezingen gaan met over Europa - natio
nale partijen verschillen nauwelijks van mening over Europees beleid - en 
hebben vrijwel geen impact in term en van uitvoerende regeermacht. Men 
kiest, that 's all, zwakke controleurs met zwakke bevoegdheden, die ook 
nog eens vrolijk op nationale basis langs elkaar heen opereren. Is het dan 
gek dat de opkomstcijfers logaritmisch dalen en dat sommigen menen dat 
slechts een nog diepere legitimatiecrisis van het Straatsburgs Circus dena
tionale mandarijnen zal dwingen tot ingrijpende wijzigigingen, opdat een 
serieuze politisering van Europa mogelijk zal zijn. Mondt dit alles nu uit in 
een puberaal-kritisch pleidooi om maar met te gaan stemmen bij de twee
dehandsverkiezingen van 1999? Ik ben bang van wei. AI zou ik dit verge
zeld willen Iaten gaan van een oproep tot compassie voor de provinciale en 
Europese kandidaat-politici die de moed hebben zichzelf te veroordelen 
tot impopulariteit in anommiteit. 
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