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Waar ligt de meet van de Democratische presidentsrace?  
 

Analyse > Stijfkoppigheid Hillary Clinton lijkt slopende titanenstrijd met 
rivaal Obama eindeloos te rekken  
 
De strijd voor de presidentskandidatuur van de Democraten heeft iets absurds. Je kunt het vergelijken met 
een wielerwedstrijd waarin de favoriet aan de eindspurt wil beginnen, maar waarin hij niet goed weet wat te 
doen omdat er nog volop gediscussieerd wordt over de plaats waar de eindstreep getrokken moet worden. 
 

Zaterdag heeft de Democratische Partij geprobeerd die eindmeet vast te leggen door een beslissing te 
nemen over de vraag of de voorverkiezingen in Michigan en Florida nu meetellen of niet. Die waren vroeger 
georganiseerd dan door de federale partijleiding was toegestaan en daarom ongeldig verklaard. Zaterdag 
kwam de partij daar ten dele op terug door de verkozen afgevaardigden wel te laten deelnemen aan de 
conventie, maar hun stemmenaantal te halveren. 
 

Geen claim op grote zege 
 
Voor Michigan werd bovendien een nieuw verkiezingsresultaat vastgelegd omdat Obama zich uit de 
voorverkiezingen had teruggetrokken, ervan uitgaand dat ze toch ongeldig waren. Het voordeel dat Clinton 
hieruit had weten te halen, werd nu ten dele ongedaan gemaakt. Met het nieuwe resultaat van Michigan 
krijgt Obama er nu ook afgevaardigden.  
 

Intussen had de beslissing over Florida en Michigan als extra effect dat het aantal afgevaardigden dat een 
kandidaat moet halen om de nominatie in de wacht te slepen, van 2.025 tot 2.118 steeg. Obama kan 
daarmee leven, gezien zijn voorsprong op Clinton. Clinton ook. Waar ze niet mee kan leven is het nieuwe 
resultaat voor Michigan dat zaterdag werd vastgelegd. Dat ontfutselt haar het recht om een grote 
overwinning in de staat te claimen. Waarom is dit nu zo belangrijk? Is de nakende overwinning van Obama 
dan nog altijd niet duidelijk voor haar?  
 

Het antwoord op deze vragen heeft eens te meer te maken met het onderscheid tussen de afgevaardigden 
en de superafgevaardigden bij de Democraten. Terwijl de eersten via de voorverkiezingen verkozen worden, 
gaat het bij de laatste om personen die sowieso aan de conventie kunnen deelnemen omdat ze al een 
verkozen ambt bekleden. Terwijl we van de afgevaardigden weten voor wie ze zullen stemmen, weten we dit 
van de superdelegates nog niet helemaal zeker. Ruim 170 van hen moeten nog beslissen hoe ze zullen 
stemmen.  
 

Als Obama vandaag in de primary's van Montana en South Dakota goed scoort, heeft hij nog een dertigtal 
van deze superdelegates nodig om zijn strijd met Clinton te beslechten. Hillary's strategie bestaat er nu juist 
in deze mensen bij Obama weg te houden.  
 

Daarin spelen twee elementen een rol. In eerste instantie wil ze de superdelegates duidelijk maken dat zij en 
niet Obama de beste kansen heeft tegen McCain. Haar sterke scores bij de traditionele Democraten, bij de 
latino's, maar vooral bij de twijfelende kiezers in het centrum vormen hier het sleutelelement. Die kunnen als 
het bewijs gezien worden dat zij beter dan Obama deze kiezers van McCain kan weghouden.  
 

In tweede instantie wil ze de superdelegates een argument geven om een eventuele keuze tegen Obama 
naar het ruimere kiezerspubliek toe te kunnen verantwoorden. Want hoe leg je dat aan het ruimere publiek 
uit? Heeft Obama dan niet de meeste verkozen afgevaardigden gewonnen? En heeft hij ook niet in de meeste 
staten gewonnen? Ja, dat heeft hij. Maar heeft hij ook de meeste kiezers achter zich gekregen? In principe 
wel, tenzij de resultaten van Florida en Michigan als volwaardig worden meegeteld. In dat geval haalt Hillary 
ongeveer 200.000 stemmen meer dan Obama. Dat maakt het resultaat in Michigan zo cruciaal.  
 

Als de uitslag van de voorverkiezingen in deze staat door het partijbestuur wordt vastgelegd omdat Obama 
zich had teruggetrokken, kan Hillary geen claim leggen op de volle 328.000 stemmen die ze er behaald 
heeft. Die stemmen kan ze dan ook niet aanwenden in de rekenoefening die moet bewijzen dat ze in alle 
voorverkiezingen samen de meeste stemmen heeft behaald en dus best recht kan hebben op de 
Democratische nominatie. Michigan is dus cruciaal en meteen geeft het aan dat het Clinton nog steeds om de 
nominatie zelf te doen is, niet om een troostprijs zoals Obama's running mate of een leidende positie in de 
Amerikaanse Senaat, zoals steeds meer beweerd wordt.  
 

Hillary gaat voor een alles-of-niets-strategie en ze neemt daarbij risico's die typisch zijn voor een dergelijke 



aanpak. Haar onderhandelingspositie om een troostprijs af te dwingen was immers veel sterker vlak na de 
voorverkiezingen in Pennsylvania en enigszins ook nog na deze in Indiana en North Carolina, dan vandaag. 
Vandaag wordt Clintons hardnekkige campagne eerder gezien als een teken dat Clinton haar eigen ambities 
boven die van de partij zet en dat de superdelegates dit moeten afblokken door Obama te steunen.  
 

Twijfel over kansen Obama 
 
Maar tegelijkertijd zaait ze twijfel over Obama's kansen in november. Misschien steekt Clinton nog een 
tandje bij door in beroep te gaan tegen de beslissing die de partij zaterdag over Michigan nam.  
 

Het effect ervan kan echter in twee richtingen gaan. Ofwel buigt de partij en krijgt Hillary het volle resultaat 
van Michigan én dus het argument om de nog onbesliste superdelegates aan haar kant te krijgen. Ofwel 
geven deze superdelegates vanuit een degout voor Clintons hardnekkigheid later deze week massaal aan 
voor Obama te zullen stemmen zodat het resultaat van Michigan er niet meer toe doet en er een einde komt 
aan de Democratische strijd. Hillary blijft dan met lege handen achter.  
 

Of hoe het verlangen om de eindstreep te trekken uiteindelijk wel eens zwaarder zou kunnen wegen dan de 
vraag waar ze precies getrokken moet worden. 
 

Hillary gaat voor een alles-of-niets-strategie. Met een troostprijs neemt ze geen genoegen 
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