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De rit bergop 
 

Washington l Beeldt u het volgende scenario in. Een wielerwedstrijd is volop aan de gang. Na een ware 
uitputtingsslag en met de eindstreep in zicht liggen twee renners op kop. De ene rijdt een kort eind voor 
de andere uit. De andere heeft de ene echter in het vizier, kan zelfs zijn gekreun en gezucht horen. En 
daar zijn redenen toe. De rit gaat namelijk bergop. 
 

Het lijkt wat vreemd om een betoog over de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de strijd tussen 
Obama en Clinton te starten met een verhaal over een bergrit, maar dat is inderdaad de situatie bij de 
Democraten. Want wat is er aan de gang? Obama en Clinton zullen op 22 april voor de zoveelste keer 
een voorverkiezing met elkaar moeten beslechten, dit keer in Pennsylvania. Opiniepeilingen geven aan 
dat Clinton deze wellicht zal winnen. Haar voorsprong op Obama zou tussen 5 en 10 procentpunt liggen. 
Ze zou daarmee ongeveer 87 afgevaardigden kunnen winnen en Obama 71. Een voorsprong van meer 
dan 25 afgevaardigden is weinig waarschijnlijk.  
 

Op achterstand 
 
De betekenis hiervan wordt pas duidelijk in de rol die dit kan spelen in de strijd om de Democratische 
nominatie. Om die te kunnen verwerven moet een kandidaat een totaal van 2.025 afgevaardigden 
binnenhalen. Volgens Real Clear Politics heeft Obama een voorsprong van 164 verkozen afgevaardigden 
op Clinton en een totaalscore van 1.415 dergelijke verkozenen. De uitslag in Pennsylvania kan deze 
voorsprong wel wat verkleinen maar niet in een achterstand ombuigen. De kans dat de resterende negen 
staten en territoria dit kunnen doen is evenzeer vrij klein, tenzij Obama om een of andere reden totaal 
zou afgaan. In dat geval zou Hillary vooralsnog voldoende afgevaardigden bij elkaar kunnen sprokkelen 
om als eerste de eindstreep te halen.  
 

En zo komen we terug bij die bergrit. Twee (uitstekende) renners zijn volop aan hun klim bezig. De meet 
is in zicht. De achterste renner (Clinton) rijdt iets sneller dan de voorste (Obama), maar het gaat wel 
bergop. Het verschil in snelheid tussen beide renners blijft dus klein. Het drama voor de achterste renner 
(en het geluk van de voorste) is dat de eindstreep in zicht is. Ook al rijdt de achterste renner dus iets 
sneller dan de voorste, het is eigenlijk al te laat om er nog voorbij te geraken en de wedstrijd te winnen.  
 

Je zou je bijna afvragen waarom ze dan eigenlijk nog tegen elkaar rijden. Het zijn namelijk teamgenoten. 
En morgen is er weer een, dit keer beslissende, wedstrijd. De belangrijkste concurrent in die wedstrijd 
rijdt voor een andere ploeg. Hij kan rustig toekijken hoe zijn tegenstanders elkaar uitputten. En 
ondertussen kan hij zich op de beslissende wedstrijd voorbereiden. Vervang 'belangrijkste concurrent' 
door McCain en 'morgen' door 4 november en het verhaal is compleet. 
 

Boter op het hoofd 
 
Hoe kan het dan bij de Democraten aflopen? Met die bergrit in gedachten kan alleen Obama nog winnen 
tenzij hij van zijn fiets tuimelt. Dat kan omdat hij zelf een fatale campagnefout maakt. Het kan echter 
ook omdat zijn achtervolger hem vooralsnog stokken in de wielen steekt. De Democratische campagne 
van de laatste weken geeft duidelijk aan dat het daarom draait. Obama is op zijn hoede. Hij probeert 
valkuilen te ontwijken, ook al wil dat de laatste tijd niet echt goed lukken. Clinton ligt op vinkenslag.  
 

Ongelukkige uitspraken vanwege Obama (zoals Bittergate) worden zolang mogelijk onder de publieke 
aandacht gehouden. Evenzeer gebeurt dit met uitspraken of uitspattingen van personen met wie Obama 
op een of andere wijze banden heeft gehad (neem Wright of Rezko). Obama speelt hetzelfde spel. Hij wil 
immers deze uitputtingsslag zo snel mogelijk stoppen en dat kan alleen maar als Hillary zwaar onderuit 
gaat. Het tv-debat tussen de twee Democratische kandidaten van afgelopen week sprak wat dit betreft 
boekdelen, daarbij aangemoedigd door moderators die eigenlijk vooral in het spektakel van de tweestrijd 
dan in de inhoudelijke standpunten van de kandidaten geïnteresseerd waren.  
 

Maar is dat eigenlijk zo verbazend? Veel inhoudelijk nieuws valt er niet meer te rapen. De standpunten 
van Obama en Clinton over een hele schare van kwesties zijn ondertussen bekend. Bovendien verschillen 
ze veelal maar zeer weinig van elkaar. Het is daarom logisch dat de campagnes hun aandacht toespitsen 



op zaken waarvoor de ene of de andere boter op het hoofd heeft maar die tegelijkertijd politieke schade 
kunnen veroorzaken naar 4 november toe. En dat terwijl de race eigenlijk al beslist is. Men kan het 
betreuren of men kan het toejuichen, maar als de race gewoon doorloopt tot zijn eindpunt begin juni dan 
wint Obama het. 
 

Sommigen zullen stellen dat dit uiteindelijk van de 796 superdelegates afhangt, afgevaardigden die 
automatisch aan de partijconventie kunnen deelnemen. Omdat noch Obama noch Clinton het vereiste 
aantal afgevaardigden via de voorverkiezingen zal winnen, zullen deze superdelegates uiteindelijk het 
verschil maken.  
 

Het is echter weinig waarschijnlijk dat ze daarbij het resultaat van die voorverkiezingen zullen omdraaien. 
Ze zijn immers veelal superdelegate omdat ze zelf een politiek ambt bekleden dat ze via verkiezingen 
verworven hebben. Velen van hen lopen dus het risico dat ze zelf electoraal afgestraft worden als ze een 
kandidaat steunen die het niet bij de kiezers van de voorverkiezingen gehaald heeft. 
 

Miserabele tijden 
 
Kortom, de bergrit gaat voort terwijl we de uitslag al kennen. Voorlopig geven opiniepeilingen aan dat 
McCain er zijn voordeel nog niet uit heeft kunnen halen. Het zijn duidelijk miserabele tijden voor de 
Republikeinen. Maar het tij kan keren als persoonlijke elementen de campagne tussen Obama en Clinton 
gaan beheersen. En dat is iets waar beiden best rekening mee houden als ze vanaf 20 januari 2009 een 
Democraat in het Witte Huis willen zien. 
 

De meet is in zicht, en ook al rijdt de achterste renner (Clinton) iets sneller dan de voorste (Obama), het 
is eigenlijk al te laat om de wedstrijd nog te winnen 
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