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Kwartaalkiekje – Sint Maarten

Vanwege de extra Covid-maatregelen van de overheid is er
veel afgelast bij Geschiedenisburo. Alleen de cursussen
gaan door. Bij alle activiteiten nemen we de voorschriften
van het RIVM in acht! Daarom is opgave vooraf verplicht.
Dit kan telefonisch of via de mail (zie bovenaan de pagina).
24 november, RAShuys, Roderesch
Start van de tiendelige cursus “De wereld van Marco Polo”.
Aan de hand van de beschrijving van Marco Polo’s reizen
naar Azië (1271-1295) verdiepen we ons in de landen en
streken die hij bezocht. €100,- (inclusief reader en
koffie/thee) nog 3 plaatsen vrij!
-----------------------------------------------------------------------------

Vooruitblik

Januari 2021, Heerenveen
Start van de tiendelige cursus “Leer mij Nederland
kennen”.

TIP! Raadpleeg regelmatig de website. In
deze onzekere tijden kan de planning van
dag tot dag veranderen.

tel. 06-23934804

Sint-Maarten in de Kolfstraat, Groningen. Bron: Het
Noorden In Woord en Beeld, 22 november 1929

Woensdag 11 november
is het weer zo ver:
kinderen trekken van deur
tot deur met geknutselde
lampions en krijgen iets
lekkers in ruil voor een
liedje.
Of toch niet? De veiligheidsregio’s Noord-Holland en
Utrecht geven het
dringende advies niet langs
de deuren te gaan;
Groningen is minder strikt

en komt met tips voor een veilige viering.
Sint-Maarten wordt op verschillende plaatsen in Noordwest-Europa
gevierd op de dag dat de heilige Martinus van Tours in 397 is
begraven: 11 november. Oorspronkelijk was het een katholiek bedelfeest met als doel de armen tijdens de wintermaanden iets extra’s te
geven. Hierbij werd het verhaal van de militair Martinus herdacht, die de
helft van zijn mantel aan een bedelaar geeft, waarna Jezus in zijn
droom verschijnt. In het element van de lampions wordt door sommigen
ook het voorchristelijke, heidens gebruik van het ronddragen van vuur
gezien. De kerk zou dit hebben overgenomen. De laatste vijftig jaar is
Sint-Maarten steeds meer een algemeen feest geworden.
Sint Maarten is de beschermheilige van onder meer Groningen en Utrecht. In de
Dom van Utrecht wordt een armbot bewaard dat van hem zou zijn geweest.

Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten (met bijlage!)
Op 3 november a.s. beginnen de verkiezingen voor de 46e president van de Verenigde Staten: blijft Donald Trump of krijgt Joe
Biden de meeste kiesmannen achter zich? En als Trump verliest, zal hij dan zo maar opstappen? Het zijn voor veel
Amerikanen, maar ook voor mensen buiten de VS, verontrustende vragen. Amerika’s invloed, en dus die van het staatshoofd,
is immers wereldwijd voelbaar.
In 1789 is in de Amerikaanse grondwet vastgelegd dat de presidentsverkiezingen getrapte verkiezingen zijn. De eerste trede is de z.g.
popular vote: de Amerikaanse stemgerechtigden brengen uiterlijk 3 november a.s., per staat, hun stem uit op één van de twee
kandidaten. Vanwege Covid-19 kunnen de Amerikanen al vanaf september stemmen. In sommige staten kan dat per post (volgens
Trump, maar niet bewezen, zeer fraudegevoelig), in andere zijn de stembureaus al geopend. Vervolgens worden, ook weer per staat,
de stemmen geteld. De presidentskandidaat met de meeste stemmen krijgt alle kiesmannen (m/v!) van de betreffende staat
toegewezen* oftewel, de kiesmannen worden geacht te stemmen op de winnaar van hun staat. Dit is de tweede trede. Een presidentskandidaat dient minimaal 270 van de totaal 538 kiesmannen achter zich te hebben om president te worden.
Het aantal kiesmannen, 538, is gelijk aan het aantal leden van het Congres (100 senatoren en 435 leden van het Huis van
Afgevaardigden) + 3 kiesmannen voor Washington D.C. Samen vormen zij het United States Electoral College. Elke staat bepaalt zelf
de wijze waarop de kiesmannen worden aangesteld. Ook het aantal kiesmannen verschilt per staat. Hun aantal is afhankelijk van het
aantal inwoners van de staat: hoe meer inwoners, des te meer kiesmannen. Zo heeft de staat California 55 kiesmannen en Alaska 3 (zie
bijlage, bron 1).
Dit getrapte systeem kent twee nadelen. Ten eerste is het mogelijk dat de kandidaat met de meeste stemmen in de popular vote toch de
verkiezingen verliest. Dit overkwam Hillary Clinton in 2016 (Clinton: 65.853.514 – Trump: 62.984.828). Zij had een grote meerderheid in
enkele staten tegenover Donald Trump, die nipt won in een relatief groot aantal staten. Door het systeem the winner takes it all kreeg hij
hierdoor meer kiesmannen aan zijn zijde (304) en won dus toch de verkiezingen.
Een tweede nadeel is dat de overgrote meerderheid van de Amerikanen niet of nauwelijks aandacht krijgt van de presidentskandidaten. Zij wonen in één van de 38 safe states. In deze staten is de uitslag eigenlijk van tevoren al bekend. Liever richten de
kandidaten zich op de swing states. In deze staten is de uitslag onvoorspelbaar en dus is het hard werken om de kiezers aan hun kant te
krijgen. De vraag dringt zich dan ook op wat de waarde is van een verkiezingsuitslag.
Op dit moment staat Biden voor in de peilingen. Vanwege Covid-19 heeft hij ervoor gekozen zijn verkiezingscampagne zeer beperkt te
houden. Hij rekent erop dat de kiezers zijn terughoudendheid waarderen. De grote verkiezingsbijeenkomsten van Trump, soms drie per
dag, noemt hij superspreaders (van het virus). Trump gaat namelijk onverminderd door met campagne voeren, vooral in de swing states.
Op 6 januari 2021, als de stemmen van het Kiescollege in het Congres zijn geteld, zullen we weten wie van hen de beste aanpak had...
*met uitzondering van Maine en Nebraska

Bijlage bij “Presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten”.
Bron 1: Wikipedia.org/kiescollege (Verenigde Staten), electoral map 2012-2020

De kaart toont het aantal kiesmannen (m/v) per staat.
Het aantal kiesmannen wordt als volgt bepaald:
1. elke staat krijgt twee kiesmannen toebedeeld;
2. op basis van het aantal inwoners worden daaraan
kiesmannen toegevoegd (één kiesman per ong.
720.000 inwoners).
De huidige verdeling van het aantal kiesmannen is
gebaseerd op een volkstelling van 2010. Deze
volkstellingen vinden elke 10 jaar plaats.
In de staten Maine en Nebraska geldt het principe the
winner takes it all niet, maar stemmen de
kiesmannen zoals het district dat ze
vertegenwoordigen heeft gestemd. Alleen de twee
‘vaste’ kiesmannen stemmen volgens de uitslag van
de gehele staat.

Wist u dat...
er behalve de grote politieke partijen, Republikeinen en Democraten, ook tientallen kleinere partijen zijn? De belangrijkste
hiervan zijn de Libertarische Partij, de Constitutionele Partij en de Groene Partij;
het getrapte verkiezingssysteem is voortgekomen uit een compromis tussen de Founding Fathers, van wie een deel het
volk wilde laten beslissen wie de nieuwe president werd en een ander deel meer voelde voor een beslissende rol van het
Congres?
de presidentsverkiezingen voor de 59e keer plaatsvinden?
de in 1829 gekozen president Andrew Jackson in een hotel moest overnachten omdat in het Witte Huis 20.000 mensen
zijn inauguratie vierden? Het Witte Huis was tot in de jaren ’30 van de vorige eeuw vrij toegankelijk.
Theodore Roosevelt de jongste Amerikaanse president ooit was (42 jaar) en Ronald Reagan de oudste (77 jaar)?
er vier presidenten tijdens hun ambtstermijn zijn vermoord? Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William
McKinley (1901), John F. Kennedy (1963);
er voor vier presidenten een afzettingsprocedure (impeachment) dreigde?
drie presidenten er mee wegkwamen en hun ambtstermijn konden afmaken? Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998)
en Donald Trump (2019);
één president de afzettingsprocedure niet afwachtte en aftrad? Richard Nixon (1974);
Donald Trump zich al op de dag van zijn inauguratie op 20 januari 2017 kandidaat heeft gesteld voor de huidige
verkiezingen?
de popular vote op 3 november a.s. is, de electoral vote op 14 december, de uitslag op 6 januari en de inauguratie op 20
januari?
de volgende staten worden gezien als swing states: Wisconsin, Virginia, Pennsylvania, North Carolina, New Hampshire,
Nevada, Ohio, Minnesota, Michigan, Iowa, Florida en Colorado?
de inauguratie traditioneel plaatsvindt op de trappen
aan de westzijde van het Capitool, de residentie van
het Congres?

Bron 2: Wikipedia.org/de inauguratie van de president van de Verenigde
Staten. 20 januari 2005. De tweede inauguratie van George Walker
Bush.

