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02-02-2008 Bart Kerremans;

De beslissende veldslag om de afgevaardigden

De Amerikaanse voorverkiezingen zijn met Super Tuesday in een beslissende fase gekomen. Nu is de dynamiek 
van deze dag enigszins anders dan deze van de voorverkiezingen die tot nu toe gehouden werden. Daar ging het 
om een typische 'horse race', waarbij het vooral belangrijk was wie de winnaar in elk van de betrokken staten 
was. Men verwachtte dat hij of zij een (misschien wel beslissende) duw in de rug zou krijgen in het verdere 
verloop van het proces. Een tweede of derde plaats werd als een duidelijk 'verlies' gezien, ook als het verschil 
met de winnaar vrij klein was. 

Op Super Tuesday gaat het er anders aan toe. Daar is het niet zozeer belangrijk of je wint als wel hoe groot je 
voorsprong is tegenover je achtervolger. De inzet wordt immers gevormd door het aantal afgevaardigden dat 
elke kandidaat zal winnen in het grote aantal staten dat die dag deelneemt (22 + American Samoa bij de 
Democraten, 21 bij de Republikeinen). Het kan dus best dat een kandidaat in een bepaalde staat meer stemmen 
behaalt dan zijn of haar opponent, maar dat het verschil in gewonnen afgevaardigden minimaal is omdat de 
verliezer in een redelijk aantal lokale districten voldoende stemmen bij elkaar gesprokkeld heeft. 

Het is daarom dat de verschillende campagnes maar weinig staten volledig links laten liggen. Zelfs in staten 
waar men op een globale nederlaag afstevent, valt nog iets te rapen, tenminste als men erin slaagt zich op de 
juiste kiezersgroepen of de juiste lokale districten te richten. 

Bij de Democraten is het effect hiervan groter omdat anders dan bij de Republikeinen geen systeem wordt 
toegepast waarin de winnaar alle afgevaardigden van de staat of het lokale district toegewezen krijgt. De 
Democraten wijzen de afgevaardigden toe in verhouding tot het aantal behaalde stemmen. Daardoor wint de 
winnaar minder, verliest de verliezer minder en wordt de kans groter dat het een echte uitputtingsslag wordt die 
niet eindigt met Super Tuesday.

McCain het best gewapend 

Wie heeft nu de beste kansen? Bij de Republikeinen lijkt de zaak een beslissende wending te hebben genomen 
na McCains succes in Florida. Niet alleen slaagde hij erin het van Romney te halen bij kiezers die de stagnerende 
economie als hun grootste probleem zien (een punt waarop men McCain eerder als een zwakke kandidaat zag), 
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tevens bleek dat hij ook bij gematigd conservatieve Republikeinen kan scoren (en dus niet uitsluitend bij 
onafhankelijke 'partijloze' kiezers). Dat had hij voor Florida nog niet bewezen. 

Een deel van de verklaring hiervoor ligt bij de vraag die steeds meer Republikeinse kiezers lijkt bezig te houden: 
wie van hun kandidaten is het best gewapend om het in november te halen van Obama of Clinton? Zij die zich 
daar zorgen over maken stemden in meerderheid voor McCain (54 procent tegen 34 procent voor Romney). In 
Florida was deze groep nog klein (9 procent van de kiezers). Opiniepeilingen geven aan dat ze groter zal zijn in 
de staten waar op Super Tuesday het meeste te rapen valt en dat dit vooral McCain bevoordeelt. 

Hij is er duidelijk in geslaagd steeds meer Republikeinen ervan te overtuigen dat het Witte Huis nog niet 
verloren is, ondanks de extreem lage populariteit van de huidige president, partijgenoot Bush. En alsof dat nog 
niet voldoende is, steekt Mike Huckabee een handje toe. Door in de Republikeinse race te blijven ontneemt hij 
Romney de conservatieve kiezers die deze laatste juist broodnodig heeft in zijn strijd tegen McCain. Ondertussen 
speelt Giuliani's' terugtrekking McCain in de kaarten.

Beste kaarten voor Clinton 

Wie is dan de Democraat die op 4 november wellicht McCain tegenover zich krijgt? Het antwoord valt moeilijk te 
geven. De kans is zelfs zeer groot dat we het ook na Super Tuesday niet zullen kennen. Op basis van 
opiniepeilingen in de vijftien grootste staten die op die dag meedoen, liggen de kaarten voor Clinton het beste. 
In de staten waar het meeste te winnen valt, ligt ze voor. Maar die voorsprong is niet indrukwekkend en het 
aantal onbesliste kiezers ligt hoog. 

Voor Obama speelt, althans in Californië, als voordeel mee dat de Republikeinen er op Super Tuesday een
gesloten primary organiseren, terwijl het bij de Democraten om een halfopen primary gaat. De onafhankelijke 
kiezers (zij die zich bij hun kiezersregistratie niet op een bepaalde partij hebben laten registreren) kunnen in dat 
geval niet aan het Republikeinse evenement maar wel aan dat van de Democraten deelnemen. Dertien van de 
primary's of caucuses zijn overigens die dag bij de Democraten open of halfopen en laten dus de participatie van 
onafhankelijke kiezers toe. Dat bevoordeelt Obama omdat hij bij die groep sterk scoort. 

Clinton heeft dan weer een andere troef. Haar voorsprong bij de latino's, die in staten als Californië, New York
en New Jersey belangrijk zijn, is groot (twee tegen één). 

Maar de grote onbekende is het effect van John Edwards' terugtrekking uit de race. Aan de ene kant trok hij 
traditionele Democratische kiezers aan en deze lijken Clinton boven Obama te verkiezen. Anderzijds gaat het om 
kiezers die radicale veranderingen wensen. Dat zou ze eerder bij Obama moeten brengen. 

Kortom, het Democratische verhaal is nog niet ten einde terwijl de Republikeinse zaak wat meer uitgeklaard 
lijkt. Al wie echter hoopt dat vanaf volgend jaar een Democraat in het Witte Huis zal wonen, kan maar beter 
duimen dat het bij de Republikeinen Romney wordt. En er zal hard geduimd moeten worden, want op dit 
moment valt eerder te verwachten dat het McCain zal zijn.Het Democratische verhaal is nog niet ten einde 
terwijl de Republikeinse zaak meer uitgeklaard lijkt
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