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In 2008 won Barack Obama de presidentsverkiezingen met een simpele boodschap: John 
McCain staat voor een voortzetting van het beleid van George W. Bush. Vier jaar later 
speelt de erfenis van Bush weer een cruciale rol in de presidentsverkiezingen. Ironisch 
genoeg zouden de gevolgen van de economische crisis die in de herfst van 2008 in volle 
hevigheid losbarstte nu juist het einde van Obama’s presidentschap kunnen betekenen. 
Mitt Romney’s belangrijkste argument in de strijd om het Witte Huis is immers dat Obama 
er niet in is geslaagd de Amerikaanse economie er weer bovenop te krijgen. Bijna 
driekwart van de Amerikanen plaatst de economie en de hoge werkloosheid bovenaan de 
lijst van belangrijkste problemen tijdens deze campagne. Tel daarbij op dat slechts 30 
procent van de Amerikaanse bevolking tevreden is met de huidige situatie in het land en 
het is duidelijk dat Romney een sterk argument in handen heeft.  

De andere helft van Bush’ erfenis – de oorlogen in Irak en Afghanistan – zou daarentegen 
een beslissende factor in president Obama’s voordeel kunnen zijn. Zoals Obama tijdens het 
tweede presidentiële debat op 16 oktober zei:  

“[W]hen it comes to our national security, I mean what I say. I said I’d end the war in 
Iraq, and I did. I said that we’d go after al-Qaeda and bin Laden, we have. I said we’d 
transition out of Afghanistan, and start making sure that Afghans are responsible for 
their own security, that’s what I’m doing.”  

Zonder het expliciet te hoeven zeggen, werpt Obama met dit soort uitspraken de vraag op of 
Romney niet een terugkeer naar de buitenlandse politiek van George W. Bush zou 
betekenen. Tegelijkertijd onderstreept Obama zijn relatieve succes op het gebied van de 
buitenlandse politiek. Nu het er steeds meer op lijkt dat we op 6 november een fotofinish 
kunnen verwachten, zou dit een onverwacht belangrijke rol kunnen spelen. 

Obama’s campagnestrategie 

Het grootste probleem voor Obama is dat hij de belangrijkste successen van zijn eerste 
termijn, de American Recovery and Reinvestment Act (economische stimulus), de Affordable 
Care Act (hervorming gezondheidszorg) en de Dodd-Frank Act (financiële regulering), slechts 
in beperkte mate kan gebruiken voor zijn herverkiezingscampagne. De reden hiervoor is dat 
de Stimulus Act en Obamacare – zoals de eerste twee wetten bij het grote publiek bekend 
staan – niet bijzonder populair zijn bij de kiezer, zoals de grote Republikeinse overwinning bij 
de Congresverkiezingen in november 2010 duidelijk maakte. Dat Obama’s Stimulus Act er 
mede voor heeft gezorgd dat een herhaling van de Great Depression kon worden 
voorkomen, is moeilijk in een verkiezingsslogan te vatten (“het had nog veel erger kunnen 
zijn”). En dat Obamacare – als het niet door de Republikeinen wordt teruggedraaid – in de 
geschiedenisboeken wel eens een plekje in zou kunnen nemen naast Roosevelts New Deal 
en Johnsons Great Society, is niet terug te zien in de publieke opinie cijfers: 48 procent van 
de Amerikanen is nog steeds tegen Obamacare en slechts 42 procent is voor.1 Het team van 
Obama heeft er daarom al vroeg voor gekozen om een negatieve campagne te voeren die 
erop is gericht Mitt Romney en Paul Ryan af te schilderen als een onacceptabel alternatief 



voor het Witte Huis. Geholpen door Romney’s onnodige blunders (“Ann drives a couple of 
Cadillacs”), zijn weigering om zijn belastingopgaven van voor 2010 openbaar te maken en 
zijn in het geheim gefilmde “47 procent”-opmerkingen, leek dit aanvankelijk een 
veelbelovende strategie. Met de verkiezingen van 2004 als voorbeeld – toen Bush er vroeg in 
slaagde John Kerry als onbetrouwbare flip-flopper neer te zetten – besloot het Obama-team 
al in de zomer een barrage aan reclamespots los te laten op de swing states om Romney te 
brandmerken als een gevoelloze zakenman die zijn buitenlandse bankrekeningen heeft 
gevuld door Amerikaanse bedrijven leeg te roven.  

Dit was een opvallende keuze voor de man die vier jaar geleden nog een positieve campagne 
van “hope and change” had gevoerd. Het was ook een riskante keuze. In plaats van een 
duidelijke agenda voor een tweede termijn te articuleren, ging Obama ervan uit dat het 
voldoende zou zijn om zijn tegenstander hard onderuit te halen. Het was tekenend dat Bill 
Clinton tijdens de Democratische conventie een duidelijk betere speech gaf dan Obama zelf. 
Clinton slaagde erin om in simpele bewoordingen duidelijk te maken waar het om gaat in de 
verkiezingen: “We believe that ‘We’re all in this together’ is a far better philosophy than 
‘You’re on your own’”. Hij gaf ook verreweg de beste verdediging van Obama’s economische 
beleid: “When President Barack Obama took office, the economy was in free fall. It had just 
shrunk 9 full percent of GDP. We were losing 750,000 jobs a month, Are we doing better 
than that today? The answer is yes.”2 Obama’s speech was niet slecht, maar het vuur en de 
passie van 2008 ontbraken en de enige reden waarom dit niet erg opviel was het schrijnende 
contrast met de dramatisch slecht verlopen Republikeinse conventie (Clint Eastwood en de 
lege stoel).  

Tot begin oktober leek Obama’s strategie dan ook op te gaan. Romney slaagde er niet in aan 
de karikatuur die de Democraten van hem hadden gecreëerd te ontsnappen. 
Vooraanstaande Republikeinen begonnen in september publiekelijk hun ongenoegen over 
de Romney-campagne te uiten en interne ruzies uit het kamp van Romney werden openbaar 
– nooit een goed teken voor een kandidaat. Misschien wel het meest zorgwekkend voor 
Romney was het feit dat eind september meer Amerikanen een negatieve indruk (46,8 
procent) dan een positieve indruk (44,5 procent) van hem hadden.3 Met dergelijke cijfers 
wordt het lastig een verkiezing tegen een zittende president te winnen, zelfs als het 
economisch slecht gaat met het land.  

En toen kwam het eerste debat in Denver. In één klap lukte het Romney om zichzelf te 
presenteren als een geloofwaardig alternatief voor president Obama. Mocht Romney de 
verkiezingen winnen, dan zal het debat in Denver van 3 oktober ongetwijfeld de 
geschiedenisboeken ingaan als het keerpunt in de campagne. Romney gebruikte het eerste 
debat niet alleen om, zoals verwacht, Obama hard aan te vallen op zijn economisch beleid, 
de hoge werkloosheid en de hoge staatsschuld; hij slaagde er ook in zich te herpositioneren 
als gematigde Republikein – geen geringe prestatie na de Republikeinse voorverkiezingen 
waarin Romney zover ging zichzelf “severely conservative” te noemen. Zelfs bij het thema 
Obamacare liet Romney nu plotseling weten dat hij de populairste aspecten van de 
gezondheidshervorming zou willen behouden als president. 

President Obama was niet alleen onvoorbereid op de nieuwe gematigde Romney, hij maakte 
over het geheel genomen een bijna ongeïnteresseerde indruk. Kennelijk ging hij ervan uit 
dat een terughoudend optreden door zwevende kiezers als presidentieel zou worden gezien 



en dus voldoende zou zijn om zijn voorsprong in de opiniepeilingen te behouden. Niets bleek 
minder waar. Een grote meerderheid van de Amerikaanse kiezers gaf aan dat Romney het 
debat had gewonnen en het percentage Amerikanen met een negatieve indruk van Romney 
schoot duidelijk omlaag. In de week na het eerste debat kon Romney zelfs voor het eerst 
Obama’s voorsprong in de nationale peilingen ongedaan maken. Een flink deel van het 
Amerikaanse electoraat bleek wel degelijk open te staan voor een alternatief voor Obama. 

De impact van het debat was om meerdere redenen zo groot. Allereerst had Obama te 
maken met (te) hoge verwachtingen: iedereen dacht dat Obama het debat met gemak zou 
gaan winnen. Toen het tegenovergestelde gebeurde, bleken veel kiezers die Romney al min 
of meer hadden afgeschreven bereid te zijn om hem een tweede kans te geven. Daarnaast 
was dit de eerste keer dat bijna 70 miljoen Amerikanen Romney direct met de president 
konden vergelijken. En ze kregen een heel andere Romney te zien dan de Romney uit 
Obama’s campagnespots. Tot slot bood het debat de Amerikaanse media de kans om 
Romney’s herrijzenis als spannende nieuwe wending in de verkiezingsstrijd te verkopen. Het 
campagneteam van Romney heeft er sinds Denver natuurlijk alles aan gedaan om de indruk 
te versterken dat de bal voor Romney is gaan rollen en dat hij afstevent op een overwinning.  

Of Romney’s overtuigende optreden tijdens het eerste debat inderdaad een beslissende 
wending in de verkiezingsstrijd is geweest blijft natuurlijk de vraag. Obama is sterk 
teruggekomen in de resterende twee debatten. Opvallend daarbij was hoe vaak Obama 
probeerde om een keuze voor Romney te definiëren als een keuze voor het mislukte beleid 
van George W. Bush. Zoals Obama aan het begin van het tweede debat zei:  

“Governor Romney doesn’t have a five point plan. He has a one-point plan. And that 
plan is to make sure that folks at the top play by a different set of rules. That’s been 
his philosophy in the private sector, that’s been his philosophy as governor, that’s 
been his philosophy as a presidential candidate […] You can invest in a company, 
bankrupt it, lay off the workers, strip away their pensions, and you still make money. 
That’s exactly the philosophy that we’ve seen in place for the last decade.”  

Buitenlandse politiek 

Ook wat betreft Amerika’s buitenlandse politiek ging president Obama al tijdens het tweede 
debat vol in de aanval. Romney’s pogingen om de aanslag op het Amerikaanse consulaat in 
Benghazi op 11 september voor politieke doeleinden te gebruiken, werden vakkundig 
afgestraft door Obama: “the suggestion that anybody in my team, whether the Secretary of 
State, our U.N. Ambassador, anybody on my team would play politics or mislead when we’ve 
lost four of our own, governor, is offensive”. Daarnaast wees Obama herhaaldelijk op het 
beëindigen van Bush’ oorlogen door direct de link te leggen met economisch herstel in 
Amerika: “[…] let’s take the money that we’ve been spending on war over the last decade to 
rebuild America […].  

Ongetwijfeld was dit de belangrijkste verklaring voor Romney’s opvallend terughoudende 
optreden tijdens het laatste debat over buitenlandse politiek op 22 oktober. Tot dat 
moment had Romney in verschillende speeches Obama’s optreden in het buitenland sterk 
bekritiseerd. Nog tijdens een speech op 8 oktober in Virginia beschuldigde Romney de 
president van een gebrek aan leiderschap in Syrië en Libië en een onverantwoordelijk, 



politiek geïnspireerd tijdschema voor het terugtrekken van Amerika’s troepen in 
Afghanistan. Eerder tijdens de campagne had Romney Rusland de “grootste geopolitieke 
vijand” van Amerika genoemd. Tijdens het laatste debat was van dit alles weinig meer te 
horen. In een duidelijke poging om niet als erfgenaam van George W. Bush te worden 
gezien, zei Romney letterlijk: “We don’t want another Iraq, we don’t want another 
Afghanistan. That’s not the right course for us.” Bij vlagen klonk Romney zelfs meer als een 
bejaarde hippie – “We want a peaceful planet” – dan als de hardliner van de maanden 
daarvoor.  

Anders dan in het eerste debat liet Obama zich dit keer niet verrassen door Romney’s 
plotselinge metamorfose. De president wees herhaaldelijk op Romney’s veranderlijke 
standpunten – “you’ve been all over the map” – en zaaide aldus twijfel over Romney’s 
geschiktheid om als commander-in-chief op te treden. In zijn afsluitende woorden bracht 
Obama nogmaals zijn voorganger in het Witte Huis ter sprake:  

“Over the last four years we’ve made real progress digging our way out of policies 
that gave us two prolonged wars, record deficits and the worst economic crisis since 
the Great Depression. And Governor Romney wants to take us back to those policies, 
a foreign policy that’s wrong and reckless, economic policies that won’t create jobs, 
won’t reduce our deficit, but will make sure that folks at the very top don’t have to 
play by the same rules that you do.” 

Opvallend genoeg werd Europa niet eens genoemd tijdens het debat. Of een 
machtswisseling in het Witte Huis gevolgen zou hebben voor Europa blijft dan ook 
grotendeels giswerk. Ook in zijn speeches heeft Romney weinig concreets gezegd over zijn 
plannen met betrekking tot kwesties als de Eurocrisis en de toekomst van de NAVO. Afgaand 
op het laatste debat zou er een grote mate van continuïteit moeten bestaan tussen de 
buitenlandse politiek van een eventuele president Romney en de huidige president Obama. 
Een garantie biedt dit natuurlijk niet – denk bijvoorbeeld aan Bush’ opmerkingen over een 
“humble nation” tijdens de debatten in 2000. Romney’s weinig diplomatieke optreden in 
Londen tijdens zijn internationale campagnetour geeft in ieder geval voldoende aanleiding 
om te hopen dat hij als president een Secretary of State van het kaliber Hillary Clinton zal 
inhuren.  

De swing states 

In de slotfase van de campagne, met beide kandidaten zo dicht bij elkaar in de peilingen, is 
het duidelijk dat de verkiezingen in een selecte groep swing states zullen worden beslist. Nu 
verreweg de meeste kiezers hun mening hebben gevormd over de kandidaten, wordt het 
vooral belangrijk om kiezers in Florida, Nevada, New Hampshire, Colorado, Iowa, Ohio, 
North Carolina en Virginia ook daadwerkelijk naar de stembus te krijgen. Bij het zogenaamde 
get-out-the-vote-werk heeft het Obama-kamp het ongetwijfeld moeilijker, omdat de voor 
Obama cruciale doelgroepen als jongeren en minderheden over het algemeen minder trouw 
naar de stembus gaan dan de hoger opgeleide, blanke en oudere kiezers die Romney tot zijn 
doelgroep kan rekenen. Aan de andere kant heeft Obama vier jaar geleden laten zien een 
zeer effectieve organisatie op poten te kunnen zetten. Afgaand op het aantal plaatselijke 
kantoren in de swing states zijn de Democraten ook dit jaar duidelijk beter georganiseerd en 
talrijker aanwezig dan de Republikeinen.4 



De belangrijkste swing state is dit jaar ongetwijfeld Ohio. Zonder Ohio wordt het voor 
Romney bijzonder moeilijk om de benodigde 270 stemmen in het electoral college te 
winnen. Het toeval wil dat juist in Ohio Obama’s politiek riskante beslissing om 
overheidsgeld te gebruiken om de Amerikaanse auto-industrie te redden kan rekenen op 
veel steun, terwijl Romney in 2008 een stuk voor de New York Times schreef met de 
veelbetekenende titel ‘Let Detroit Go Bankrupt’. Wellicht zal Bush’ erfenis dus toch nog op 
onverwachte wijze de doorslag kunnen geven. 

Dr. Thomas Gijswijt is universitair docent Amerikanistiek aan de Universiteit Tübingen  
en was voorheen onder andere werkzaam aan de Radboud Universiteit Nijmegen en 
het Heidelberg Center for American Studies.  
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