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 Ze noemen zich 'de 501' en ook wel 'Club 501'. Hun tegenstanders spreken over 'los jovenes 

del Levi's' oftewel: rijkeluiskinderen. Ze zijn een soort Argentijnse Generatie Nix: tieners en 

twintigers die de verkiezingen 'een show' vinden. 'Als het vuurwerk van de campagne voorbij 

is, blijft alles hetzelfde, of het wordt nog erger.'  

 Zij riepen op tot een collectieve boycot van de presidentsverkiezingen van gisteren, waarbij 

kandidaat Fernando De la Rua volgens de peilingen op een onbetwiste zege en rechtstreeks 

presidentschap afstevent. 

 Stemmen in Argentinie is verplicht. Je komt er alleen onderuit als je meer dan vijfhonderd 

kilometer van je woonplaats verkeert. Daarom bedachten enkele Nixers een collectief 

reisdoel, meer dan vijfhonderd kilometer van de hoofdstad Buenos Aires. En ziedaar: Club 

501 was geboren, inclusief commissies. 

 In een Brief aan de niet-stemmers, die afgelopen dagen als vlugschrift op straat werd 

uitgedeeld en op hun site te lezen was, riepen de 501'ers Argentijnen op niet het stembiljet in 

snippers te verscheuren. 'De geheime, individuele wraak verandert niets.' 

 Boze kiezers nodigden zij uit tot deelname aan hun treinreis 'naar kilometer 501'. Een exodus 

werd het niet. Slechts een paar honderd 501'ers, met rugzakken, drank en gitaren, vertrokken 

afgelopen weekeind naar het dorp op 560 kilometer afstand dat was uitgezocht. 

 De 501'ers houden niet van journalisten. CNN, dat een item over hen wilde maken, werd 

deze maand afgepoeierd. 'Wij houden niet van de massamedia omdat zij het systeem in stand 

houden', zegt een 501'er. 

 De mediaschuwheid heeft ook te maken met de kritiek die 501'ers kregen. 'Stemmen 

waardeloos verklaren is een belediging voor de nagedachtenis van hen die alles hebben 

gegeven voor een systeem waarin alle meningen gerespecteerd worden', schreef de 

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. 

 De 501'ers zijn gekwetst. 'Wij weten zeker dat zij die hun leven gaven tijdens de dictatuur, 

het niet eens zouden zijn met de democratie die wij hebben.' 

 De opiniepeilers schatten afgelopen week dat circa vijf miljoen kiezers (22,5 procent) zondag 

een blanco of ongeldige stem zou hebben uitgebracht of niet had gestemd als de 

stemverplichting niet had bestaan. Maar het is niets om je druk over te maken, zegt politiek 

analyst Rosendo Fraga. 'Het bewijst dat Argentinie een normaal land begint te worden. In een 

stabiel land interesseren mensen zich steeds minder voor politiek.' 

 Dit was de vierde keer op een rij dat de Argentijnen een president konden kiezen. Dat is een 

lengterecord in Argentinie. 
 


