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Het eindresultaat van de Democratische voorverkiezingen is nu wel bekend: Barack Obama wordt de officiële 
kandidaat van de Democratische partij voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 4 november. Het is alleen 
afwachten wanneer Hillary Clinton zich bij dat resultaat zal neerleggen. Voorlopig lijkt ze nog aan te geven dat ze 
nog een kans op de nominatie maakt, maar dat kan snel veranderen. Zelfs al mocht ze ervoor opteren om de zaak 
te rekken - bijvoorbeeld door de strijd om de afgevaardigden van Florida en Michigan via het partijbestuur voort 
te zetten -, dan nog zal het eindresultaat hetzelfde zijn: Obama zal het halen. Tegenstrijdige signalen vanuit het 
Clintonteam geven overigens aan dat ook daar wordt beseft dat de strijd gestreden is. De enige vragen die nog 
open blijven, zijn die van het moment waarop Hillary het officieel zal erkennen, de wijze waarop ze dat zal doen 
en de eventuele voorwaarden waaronder ze het zal doen. Mikt ze op het vicepresidentschap? 
 

Er mogen dus twijfels zijn over de voorwaarden die Hillary Clinton nu nog wil stellen en over de druk die ze nog 
kan uitoefenen, feit is wel dat Obama de Clintonfactor het best ernstig neemt. Hillary is er immers in geslaagd tot 
op het einde van de race - dus tot vannacht - sterk te scoren bij bepaalde kiezersgroepen. In eerste orde gaat het 
om de traditionele Democraten, die vooral uit arbeiders en lagere bedienden bestaan en waarin vakbondsleden 
een niet te negeren groep zijn.  
 

In tweede orde gaat het om de 'kiezers op de wip'. Die kiezers bevinden zich in het ideologische centrum. Ze laten 
hun stemgedrag veelal niet bepalen door een principiële affiniteit met de Republikeinse of de Democratische 
partij. De Democratische voorverkiezingen hebben aangegeven dat Obama's aanhang bij deze groep niet zo stevig 
is. Clinton daarentegen wist haar aanhang bij deze groep te versterken naargelang het voorverkiezingsseizoen 
vorderde. Ook hier heeft Obama dus werk voor de boeg.  
 

In derde orde zijn er de blanke vrouwelijke kiezers. Ook bij deze groep heeft Obama het niet altijd gemakkelijk 
gehad, zeker naargelang de race vorderde. De groeiende teleurstelling dat een ijzersterke vrouwelijke kandidaat 
zoals Hillary het uiteindelijk niet wist te halen en het aanvoelen bij een deel van deze kiezers dat dit was omdat ze 
een vrouw is, speelt hier mee. Ook dat zal Obama in rekening moeten brengen de volgende maanden, zeker als 
men weet dat vrouwen - die sowieso de grootste kiezersgroep vormen - bij de Democraten zwaarder wegen dan 
bij de Republikeinen, althans als we het over de kiezers hebben. 
 

Kortom, Hillary mag dan uit de race liggen, de Hillaryfactor blijft een gegeven, zoals we trouwens nog in South 
Dakota hebben kunnen zien. Dat hoeft niet te betekenen dat Obama Hillary Clinton als zijn running mate moet 
kiezen (als Hillary dat al zou willen). Misschien doet hij dat zelfs beter niet, aangezien het meteen de vraag zou 
oproepen wie onder een president Obama de echte president zou zijn: Obama zelf of Clinton en de hele entourage 
die ze zou meebrengen. Of zoals een Amerikaanse journalist het enkele weken geleden stelde: "Obama neemt dan 
best een voorproever in huis." Wel doet hij er goed aan een running mate te kiezen die zo dicht mogelijk bij 
Hillary's politieke profiel aanleunt. Als er iets is wat we uit de Democratische uitputtingsslag kunnen leren, is het 
dat wel.  
 

Maar wat we er ook uit hebben kunnen leren is dat Obama als presidentskandidaat maar moeilijk te onderschatten 
is. In eerste instantie heeft hij zijn charisma mee. Maar zijn indrukwekkendste prestatie is toch message control 
geweest: controle houden over die ene boodschap die je niet alleen in de eigen campagne maar ook in de 
verkiezingen zelf centraal wilt stellen. Bij Obama is dat consistent de boodschap van 'verandering' geweest, 
weliswaar meer van stijl dan van inhoud.  
 

Tegen McCain bespeelt hij hetzelfde thema, zo is de laatste twee weken gebleken, dit keer geholpen door McCains 
achilleshiel: het feit dat hij een Republikein is die in het strijdperk moet treden op een moment dat een bijzonder 
weinig populaire partijgenoot in het Witte Huis woont en dus bijzonder kwetsbaar is voor de boodschap: 'Met 
McCain krijg je nog eens vier jaar Bush'.  
 

Die laatste boodschap staat dan ook centraal in Obama's aanpak van de race naar 4 november en daarmee ook 
de stelling dat hij de enige kandidaat is die echt verandering kan brengen. Vraag is echter of ook Hillary's 
achterban voldoende door deze boodschap verleid zal kunnen worden. Dat zal immers noodzakelijk zijn om 
Obama in het Witte Huis te krijgen. Overigens zal McCain zeker heel wat weerwerk bieden, onder meer door te 
pogen de publieke aandacht naar leiderschap te verleggen. Maar al bij al zal het moeilijk voor hem blijven om uit 
de schaduw van Bush te raken.  
 



In die zin zou McCain wel eens dezelfde prijs kunnen betalen die Clinton nu betaalt. Het lijkt er, afgaande op de 
exitpolls die voor de verschillende Democratische voorverkiezingen zijn afgenomen, immers sterk op dat Clintons 
nakende nederlaag ten dele kan gezien worden als een prijs die zij betaalt, niet voor het presidentschap van haar 
man maar wel voor dat van diens opvolger, George W. Bush. Dat presidentschap heeft immers een dergelijk grote 
drang naar verandering met zich meegebracht dat alleen een totaal nieuwe figuur als Obama eraan kon voldoen.  
 

Dat Hillary het desondanks zo lang heeft kunnen volhouden met telkenmale weerkerende sterke resultaten in 
verschillende van de voorverkiezingen, kan dan ook gezien worden als de uiting van het geweldige politieke talent 
van deze vrouw. Misschien kan dat als troost gelden nu voor haar de drukke dagen achter de rug lijken.  
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