
De debatten van vier jaar geleden zijn in meerdere opzichten boeiend. In het licht van een ineenstortende economie, een historische presidentskandidaat en de 
ontwikkeling van een reddingsplan voor de economie een paar dagen voor het debat, was er genoeg stof om over te debatteren. Het was zelfs onzeker of McCain bij het 
eerste debat aanwezig zou zijn, of dat hij ervoor zou kiezen om in Washington mee te werken aan het economisch herstelplan. De eerste confrontatie was voor McCain 
dan ook geen vliegende start. Hij leek nerveus en was op momenten geïrriteerd en bozig. Hij weigerde om Barack Obama aan te kijken, wat niet alleen vreemd was maar 
bovendienbovendien onbeleefd. Obama wist daarentegen een relaxte en zelfverzekerde presentatie neer te zetten. De gespreksleider vertelde later dat hij het gevoel had dat de 
weigering van McCain om Obama rechtstreeks toe te spreken en zijn nerveuze lichaamstaal, de uitkomst van de verkiezingen zou bepalen. Obama liet zich niet van de 
wijs brengen door het gedrag van zijn opponent en zei nadien dat hij de indruk had dat dit een debattruc was om impliciet de boodschap uit te zenden dat Obama nog 
niet klaar was voor het presidentschap, gezien zijn korte ervaring in Washington. 
Obama was bijzonder goed voorbereid op de debatserie. Obama had zelfs de beschikking over een trainingscomplex in Clearwater (Florida) waar zijn team de set had 
nagebouwd. Ze wilden dat Obama de ruimte zou ervaren waarin hij zijn belangrijke optreden zou moeten geven. Ze wilden dat hij zou wennen aan de akoestiek, het licht, 
zicht op de zaal en hoe zijn zenuwen in bedwang kon houden. Een medewerker gaf na afloop aan dat de training zijn vruchten had afgeworpen. Zo verbeterde Obama 
onder meer zijn mimiek, want wanneer hij serieus keek kon zijn gezichtsuitdrukking ook bozig overkomen. Ook merkten ze dat Obama vaak neerkijk wanneer hij 
luisterde, iets waar hij in de debatten alert op was.
Uiteindelijk bleek McCain niet opgewassen tegen de historische campagne van Obama. De eerste zwarte presidentskandidaat won, met een popular vote van 52,9 %.Uiteindelijk bleek McCain niet opgewassen tegen de historische campagne van Obama. De eerste zwarte presidentskandidaat won, met een popular vote van 52,9 %.

Townhall format
Het tweede debat tussen Obama en Romney had het karakter van een 
townhall meeting. Ook de Nederlandse politiek heeft dit Amerikaans gebruik 
overgenomen. De PvdA organiseerde bijvoorbeeld verschillende townhall 
meetings tijdens de verkiezingscampagne. 
DeDe townhall meetings zijn begonnen in New England, aan de oostkust van 
de Verenigde Staten. Inwoners hadden hier op gezette momenten 
discussieavonden over de wijze waarop hun dorp of stad bestuurd diende te 
worden. Veelal waren hier ook bestuurders bij aanwezig die het gesprek 
aangingen met de bevolking. In sommige plaatsen werd er zelfs gestemd 
over zaken, waarbij het besluit bindend was. Maar het was vooral een manier 
om in debat te gaan, vragen te stellen en antwoorden te krijgen. 
TTegenwoordig heeft het begrip een heel brede lading gekregen. In Amerika 
zijn er bijvoorbeeld ook politici die dit soort momenten aangrijpen om zich 
te presenteren in de media, terwijl het publiek dat aanwezig is van dezelfde 
partij is waardoor er weinig debat plaatsvindt. Maar soms zorgt een townhall 
meeting voor bijzondere momenten, omdat burgers hun vragen kunnen 
stellen aan politieke ambtsdragers. Bij het debat tussen Romney en Obama 
was het publiek vooraf zorgvuldig geselecteerd, maar waren de vragen 
voorafvooraf gescreend en stond vast wie welke vraag ging stellen. Dit zorgde 
weliswaar voor een overzichtelijk debat, maar voor weinig aansprekende 
televisie.

3 oktober 2000: de dag waarop het eerste debat plaatsvond. Het was voor Al Gore geen gelukkig optreden tegenover 
George Bush jr. De lichaamstaal van Al Gore was niet goed: hij zuchtte overduidelijk verschillende keren wanneer Bush 
aan het woord was, schudde zijn hoofd, fronste, rolde met zijn ogen en maakte nare opmerkingen. Gore kwam op televisie 
over als een weinig vriendelijke man en was de duidelijke verliezer bij deze eerste krachtmeting. Reden voor Gore om zijn 
optreden aan te passen. Na een gelijk opgaand tweede debat volgde de laatste ontmoeting in St. Louis. Gore droeg 
laarzenlaarzen en een lang gesneden pak wat hem sterker en krachtiger deed ogen naast Bush. Op enig moment loopt Gore zelf 
op Bush af en lijkt het erop alsof hij hem fysiek wil aanvallen. George Bush later: ‘Ik wist niet wat er ging gebeuren en het 
leek erop alsof hij me wilde bodychecken. Ik keek naar hem met een verbaasde blik.’ Al Gore wist in de drie debatten nooit 
een rol te pakken die bij hem paste. De verkiezingsnacht werd één van de spannendste van de laatste decennia, met een 
uitslag die pas weken later werd bekrachtigd door het hooggerechtshof: Bush had gewonnen. En zo gebeurde het dat 
vader én zoon beiden tot president verkozen waren. In 2004 zette John Kerry een puike prestatie neer tegenover George W. Bush. Hij wist de eerste twee debatten te 

winnen, waardoor zijn achterstand in de peilingen langzaam kromp. Kerry wordt in de Democratische partij beschouwd 
als één van de beste debaters. Het derde debat wist hij echter niet naar zijn hand te zetten, en waarschijnlijk heeft hem 
dit de overwinning gekost. Echt memorabele momenten deden zich niet voor. Wel waren er geruchten dat Bush een 
zender zou dragen op zijn rug, aangezien er een vreemde bobbel in zijn pak zichtbaar was. Al snel deed het verhaal, 
met name op internet, de ronde dat Bush zijn antwoorden kreeg ingefluisterd. Een broodje aap verhaal, maar wel iets 
waarwaar Bush enige schade van ondervond. John Kerry zou vier jaar later John McCain spelen in de oefendebatten met 
Obama, en speelt dit jaar de rol van Mitt Romney.
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