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02-01-2008 Bart Kerremans;

Analyse Waarom de eerste voorverkiezing meteen vitaal is

Hier verliezen is bijna zeker rampzalig voor een kandidaat. Winnen biedt daarentegen geen zekerheid

Niet verliezen is belangrijker dan winnen

Exclusief voor De Morgen duidt KU Leuvenprofessor en Amerikakenner Bart Kerremans de Amerikaanse 
verkiezingen van 2008 

De 'Iowa Caucuses' vormen een vreemde bedoening. In eerste instantie zijn het geen verkiezingen (wat 
primary's wel zijn) waar in de beslotenheid van een kieshokje een geheime stem wordt uitgebracht. Het zijn 
vergaderingen waar over de kwaliteiten en tekorten van de kandidaten wordt gedebatteerd en waar daarna door 
de verschillende deelnemers een voorkeur voor een van de kandidaten wordt geuit. Bij de Republikeinen gebeurt 
dit veelal schriftelijk (en dus relatief geheim), bij de Democraten door de vorming van groepjes die elk steun 
voor één bepaalde kandidaat uitspreken.

In tweede instantie wordt de uitslag van de Iowa Caucuses bepaald door het aantal gedelegeerden dat een 
kandidaat verzamelt. Op basis van het aantal stemmen die een kandidaat verwerft, worden gedelegeerden aan 
hem/haar toegewezen. Die toewijzing gebeurt lokaal, via de resultaten die per lokaal district (de zogenaamde 
precincts) behaald worden. De rurale precincts worden hierbij bevoordeeld omdat ze verhoudingsgewijs meer 
gedelegeerden kunnen toewijzen dan de meer stedelijke. De betrokken scheeftrekking is bij de Democraten 
meer uitgesproken dan bij de Republikeinen.

In derde instantie is de deelname aan deze caucuses beperkt. Hoewel ze in principe openstaan voor alle 
Amerikaanse stemgerechtigden die effectief in Iowa wonen (of er als kotstudent verblijven), neemt 4 à 7
procent van hen eraan deel. Dat is niet verrassend. Het proces bevat immers een aantal drempels. De 
bijeenkomsten starten op een vast uur en laatkomers worden niet toegelaten. Dat is anders dan bij gewone 
verkiezingen, waar de stembureaus de hele dag geopend zijn. 
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Ook werkt het groepsgebeuren - het gaat tenslotte om een kiesvergadering - intimiderend. Bij de Democraten is 
dat nog sterker dan bij de Republikeinen omdat men er ook openlijk voor zijn voorkeur moet uitkomen. 

Bovendien werken de Democraten met kiesdrempels (bij de Republikeinen krijgt de persoon met de meeste 
stemmen alle gedelegeerden toegewezen), zodat de aanhangers van de zwakkere kandidaten ook een tweede 
keuze in het achterhoofd moeten hebben. Wanneer hun kandidaat de kiesdrempel (van 15 tot 50 procent) niet 
haalt, moeten zijn/haar aanhangers immers in een tweede stemronde bepalen welke van de overgebleven 
kandidaten ze zullen steunen. Tijdens die beslissing proberen aanhangers van deze verschillende kandidaten hen 
aan hun kant te krijgen. Mensen die weinig met politiek bezig zijn of die nog nooit een caucus meemaakten, 
stellen zich veelal liever niet aan een dergelijk proces bloot.

Als de caucuses in Iowa een dergelijke vreemde bedoening vormen, waarom zijn ze dan zo belangrijk? Het 
antwoord is eenvoudig. Eerder dan de slaagkansen van de kandidaten te maken, kunnen ze die breken. Het gaat 
dus vooral om geloofwaardigheid. De kandidaten moeten in Iowa bewijzen dat ze kunnen slagen in hun opzet 
om de genomineerde - de officiële presidentskandidaat - van hun partij te worden. 

Iowa vormt immers het startschot van een proces waarin de verschillende Amerikaanse staten elk hun eigen 
voorverkiezingen - als caucus of als primary - organiseren. Kenmerkend voor 2008 is dat die elkaar uitzonderlijk 
snel opvolgen. Binnen een tijdspanne van een vijftal weken waarin in meer dan 20 staten voorverkiezingen 
plaatsvinden zal de beslissing vallen. En vijf dagen na Iowa volgt al de primary in New Hampshire. Iemand die 
een slechte start neemt in Iowa heeft geen kans meer om het eigen imago of de eigen boodschap nog bij te 
schaven en ziet de kansen op zijn/haar eindoverwinning aanzienlijk slinken. Dat leert het verleden ons - met 
1988 als uitzondering - en zal, door de kortere duur van het proces, in 2008 nog meer het geval zijn.

Maar het is niet omdat een nederlaag in Iowa veel schade berokkent dat een overwinning de ultieme garantie 
oplevert dat de nominatie maar voor het grijpen ligt. Precies omdat het voorverkiezingsproces zo kort en 
intensief is geworden, levert een overwinning in Iowa alleen maar een voordeel op als de winnaar ook een flinke 
hoeveelheid financiële middelen in voorraad heeft. Winnaars met beperkte middelen hebben immers niet echt de
tijd meer om hun succes in Iowa ook financieel te verzilveren. In die zin starten de voorverkiezingen niet echt in 
Iowa maar zijn ze al maanden bezig. 

Tijdens deze zogenaamde 'onzichtbare voorverkiezingen' ging het om de steun van sponsors en fondsenwervers, 
niet van de kiezers. De winnaars zijn degene die met indrukwekkende financiële middelen uit dit proces
gekomen zijn (Obama, Clinton, Giuliani en Romney). Kortom, verliezen in Iowa is bijna zeker rampzalig voor 
een kandidaat. Winnen biedt daarentegen geen zekerheid. 

Winnen en verliezen is echter relatief. Een gedoodverfde winnaar die derde eindigt, loopt zware averij op. Een 
underdog die toch nog tweede eindigt is een winnaar. In die zin kunnen Clinton en Obama, maar ook Huckabee 
en Romney (aan Republikeinse zijde) gemakkelijker verliezen dan winnen, terwijl het voor Edwards (bij de 
Democraten) en McCain, Giuliani, Thompson en Paul (bij de Republikeinen) net het omgekeerde is. Een derde 
plaats is voor een favoriet sowieso rampzalig, zoals Howard Dean in 2004 mocht ondervinden. 

Iowa levert dus meer risico's dan kansen op en dat terwijl de uitslag zelf zo onvoorspelbaar is. De eerder 
vermelde lage opkomst speelt daarin een grote rol. De grote uitdaging voor de kandidaten bestaat er daarom 
niet alleen in aanhangers te verwerven, maar ze ook naar de caucuses te krijgen. Gezien de beslissing van een 
kleine groep potentiële deelnemers om uiteindelijk thuis te blijven een groot procentueel verschil kan maken,
zeker in een klein precinct, valt het belang hiervan niet te onderschatten. Voor Obama, Clinton vormt dat een 
risico omdat ruim de helft van hun aanhangers mensen zijn die nog nooit aan caucuses hebben deelgenomen 
(bij Edwards is dit maar een derde). En van hen is geweten dat de kans groot is dat ze zullen beslissen om ook 
dit jaar thuis te blijven. Kortom, de strijd voor Iowa is open terwijl er zoveel van afhangt.
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