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Pagina 1

Faculteit der Geesteswetenschappen

De overwinning van de zuidelijke Democraat Jimmy Carter bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1976 geldt voornamelijk als een gevolg van de Vietnamoorlog
en het Watergateschandaal, crises die het vertrouwen van de bevolking in de regering
hadden aangetast. Jimmy Carters campagnearchieven vanaf 1962 leggen echter nog
drie andere oorzaken van zijn overwinning bloot. Zo perfectioneerde Carter in de loop
der jaren zijn candidate-centered-campagnes en in 1976 kwam hij met een vernieuwing
die alle toekomstige presidentskandidaten beïnvloedde, namelijk de focus op de caucus
van Iowa. Daarnaast gebruikte Carter een weldoordachte Southern Strategy, waarmee
hij bijna het hele Zuiden van de Verenigde Staten als blok achter zich kreeg. Een derde
nevenoorzaak van zijn overwinning die de campagnearchieven aan het licht brengen is
zijn opstelling in het ideologische debat in de Verenigde Staten. Carter, die zichzelf geen
aanhanger van de New Deal noemde, bewoog zich steeds tussen liberalisme en conservatisme en noemde zichzelf een populist. In 1976 bracht hij als centrumpoliticus een
brede coalitie tot stand en sprak hij van een New Foundation voor Amerika. Maar met
zijn bittere nederlaag tegen Ronald Reagan in 1980 was Jimmy Carters politieke loopbaan
voorbij.
De campagnearchieven laten tevens zien dat Jimmy Carter vanaf 1962 volop deelnam
aan het politieke spel. Dat hij een non-politicus was, een idealist die boven de politiek
stond en daar niets mee te maken wilde hebben, blijkt slechts een mythe te zijn.
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Inleiding

I

n een open brief aan de New York Times benadrukte Jimmy Carter dat
de Amerikanen bij de presidentsverkiezingen van 1976 het bewijs van
zijn karakter, geloofwaardigheid en leiderschap zouden kunnen
aflezen aan zijn intensieve manier van campagnevoeren: ‘Surely a
candidate who cannot withstand the strain of a rigorous campaign is
unlikely to be equal to the even greater pressures of the Presidency’.1
Carter wilde met een zogeheten presidential primary route strategy
deelnemen aan alle Democratische voorverkiezingen en caucussen, want
alleen zo konden zoveel mogelijk partij-aanhangers een oordeel over hem
vellen.2 Carter meende dat zo’n strategie passend was voor politieke
kandidaten in een tijd waarin het vertrouwen van de Amerikanen in de
regering, aanvankelijk door de Vietnamoorlog en later door het
Watergateschandaal, sterk was afgenomen. Bovendien was Carter een
presidentskandidaat uit het diepe Zuiden van de Verenigde Staten, een
regio waar de rassenscheiding altijd het meest strikt was nageleefd.
Vanwege die segregatie waren zuidelijke Democraten lange tijd niet in
aanmerking gekomen voor de presidentiële nominatie van hun partij.3 Met
zijn primary-strategie wilde Carter ook in het Noorden en Westen
stemmen winnen, om daarmee aan te tonen dat presidentskandidaten uit
het Deep South niet langer kansloos waren.
De inschatting dat hij een nationale kandidaat kon zijn maakte Carter
op basis van recente ontwikkelingen. De economische groei in het Zuiden
en de daarmee gepaard gaande migratie naar de regio hadden geleid tot
een herschikking van wat de historicus Bruce Schulman de Amerikaanse
politieke ‘national power’ noemt. Die macht was verschoven van het
Noorden naar de Sunbelt, de streek die het Zuiden en het Zuidwesten van
de Verenigde Staten tot aan Californië omvat. Tevens was er een
‘Southernization of American life’ opgetreden, waarbij kenmerkende
aspecten van de zuidelijke maatschappij hun weg vonden naar het
Noorden en daar ‘gewoon’ werden. Dit proces was mogelijk geworden
door de desegregatie van de jaren zestig, waardoor gematigde zuidelijke
Democraten aansluiting kregen bij de liberale partijfactie in het Noorden
1

Jimmy Carter, ‘Why I Am Running’ in: The New York Times, 5 september
1975.
2
Ralph M. Goldman, Search for Consensus. The Story of the Democratic Party
(Philadelphia: Temple University Press, 1979) 242.
3
Pas in 1964 lukte het een zuidelijke Democraat, Lyndon Johnson, de nominatie
van zijn partij en de presidentsverkiezingen te winnen. Johnson kwam evenwel
uit Texas, dat niet in het diepe Zuiden van de Verenigde Staten ligt.
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en andere delen van de Verenigde Staten.4 Behoudende Democraten
keerden hun partij juist de rug toe en vonden steeds vaker een thuishaven
bij de Republikeinse Partij, waar een conservatieve ideologie de overhand
begon te krijgen.
In zijn werk The Americanization of Dixie: The Southernization of
America uit 1974 wees de journalist John Egerton er op dat het Zuiden
verstedelijkte en minder racistisch werd, terwijl het Noorden ‘seemed
more overtly racist than it had been; shorn of its pretensions of moral
innocence, it was exhibiting many of the attitudes that once were thought
to be the exclusive possession of white Southerners’.5 Volgens Egerton
vertegenwoordigde het Noorden evenwel de ‘American mainstream’ en
had de regio meer invloed op de zuidelijke maatschappij dan andersom.6
Jimmy Carter meende dat in ieder geval op electoraal gebied een zekere
gelijkschakeling was bereikt. Als gouverneur van Georgia omschreef hij
de inwoners van het Zuiden als ‘basically progressive, deeply patriotic,
moderate to conservative in political orientation’. Volgens Carter
vertegenwoordigden zij inmiddels ‘the average American voter’.7
Vanuit de overtuiging dat hij het zuidelijke electoraat en de politieke
situatie in de Verenigde Staten juist inschatte, achtte Carter direct na de
presidentsverkiezingen van 1972 de tijd rijp om een gooi te doen naar het
Witte Huis. Carter was zeker niet de bekendste presidentskandidaat, maar
hij was wel een zeer ervaren campagnevoerder, die in het verleden
politieke ambten had gewonnen door in te spelen op sentimenten in de
zuidelijke en de nationale politiek.
De verklaring van de twee overwinningen van Carter in 1976 – de
nominatie van de Democratische Partij en de presidentsverkiezingen – is
voornamelijk gezocht in exogene factoren als het Watergateschandaal of
de toestand van de economie. Literatuur die Carters campagne van 1976
behandelt gaat dan ook voornamelijk uit van een geïsoleerd fenomeen,
losstaand van zijn eerdere campagnes.8 Zo gaan de journalisten Jules
Witcover en Martin Schram in standaardwerken die zij over de
verkiezingen schreven slechts terug tot 1972, het moment waarop Carter
4

Bruce J. Schulman, The Seventies. The Great Shift in American Culture, Society,
and Politics (New York: Da Capo Press, 2002) 255-256.
5
John Egerton, The Americanization of Dixie: The Southernization of America
(New York: Harper’s Magazine Press, 1974) 19.
6
Idem, 21.
7
Jack Bass and Walter de Vries, Interview with Jimmy Carter, Southern Oral
History Program Collection, University of North Carolina at Chapel Hill, 1974,
13-14 (http://docsouth.unc.edu).
8
Zie bijvoorbeeld Jules Witcover, Marathon. The Pursuit of the Presidency
1972-1976 (New York: Simon and Schuster, 1977) en Martin Schram, Running
for President 1976. The Carter Campaign (New York: Stein and Day, 1977).
8

tevergeefs probeerde de running mate van George McGovern te worden.
Kort daarna zette Carter zelf in het geheim zijn presidentscampagne in
gang.9 De archieven tonen echter aan dat de campagne van 1976 een
directe voortzetting was van Carters allereerste campagne uit 1962, zij het
voor een heel ander ambt. Tevens zijn er treffende overeenkomsten met
verkiezingscampagnes die Carter voerde in 1966 en 1970.
De politicologen Stephen Salmore en Barbara Salmore hebben
gewezen op de waarde van de campagne bij het onderzoeken van
Amerikaanse presidentsverkiezingen.10 Zij zeggen dat de politieke partijen
minder vat op de verkiezingscampagnes hebben gekregen, maar dat
auteurs het verkiezingsproces desondanks nog lange tijd zijn blijven
benaderen vanuit ‘incumbency, perception of presidential performance,
the state of the economy, the role of the media, and the effect of issues’.11
Dergelijke perspectieven zijn ook gebruikt voor het bestuderen van Jimmy
Carter. Zo onderzochten de economen George en Joan Melloan onder
meer of er, gezien vanuit hun wetenschapsdiscipline, parallellen waren
tussen de verkiezing van Jimmy Carter in 1976 en de verkiezing van
Franklin D. Roosevelt in 1932.12 Als communicatiewetenschapper
benaderde Kathleen Hall Jamieson Carter en andere kandidaten vanuit
‘the assumption that presidential campaigns can be viewed productively
through the lens provided by their print, radio, and television
advertising’.13 De journalist James Wooten ten slotte stelde in zijn
biografie één issue centraal, namelijk het optreden van Carter als
outsider.14
Dit onderzoek beschouwt niet alleen Carters campagne van 1976, maar
al zijn verkiezingscampagnes van 1962-1980, met uitgebreide aandacht
voor het tactische vlak. De nadruk ligt in eerste instantie niet op issues,
9

Martin Schram, Running for President 1976. The Carter Campaign (New York:
Stein and Day, 1977) 50; Jules Witcover, Marathon. The Pursuit of the
Presidency, 1972-1976 (New York: Viking Press, 1977) 105.
10
Salmore en Salmore hanteren de volgende definitie van een campagne: ‘A
political campaign is an attempt to get information to voters that will persuade
them to elect a candidate or not to elect an opponent’. Zie: Stephen A. Salmore
and Barbara G. Salmore, Candidates, Parties, and Campaigns. Electoral Politics
in America (Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc., 1985) 9.
11
Salmore and Salmore, Candidates, Parties, and Campaigns, 6-7.
12
George Melloan and Joan Melloan, The Carter Economy (New York: John
Wiley & Sons, 1978) 19.
13
Kathleen Hall Jamieson, Packaging the Presidency. A History and Criticism of
Presidential Campaign Advertising (New York: Oxford University Press, 1996)
ix-x.
14
James Wooten, Dasher. The Roots and the Rising of Jimmy Carter (New York:
Summit Books, 1978).
9

media of economie, maar op de ontwikkeling van Carter als
campagnevoerder en politicus, tegen de achtergrond van de grote sociale
en politieke transformatie die het Zuiden van de Verenigde Staten in die
tijd onderging. Een dergelijk alomvattend campagneonderzoek is nog niet
eerder verricht en levert inzichten op die bij kunnen dragen aan het
verklaren van Carters overwinning van 1976. Tevens werpt het onderzoek
licht op de manier waarop Carter in het Witte Huis omging met het
fenomeen van de permanente campagne, die Amerikaanse presidenten
voeren om hun herverkiezing te bevorderen. Sterke punten uit zijn eerdere
campagnes kregen daarbij een andere kwaliteit.
De meerwaarde als historische studie ligt in het gebruik van Carters
pré-presidentiële campagnearchief, dat nog niet in de literatuur
beschreven is. Deze bron levert niet alleen belangrijke feiten op over zijn
campagnestrategieën, maar ook over zijn ideologische en politieke
opvattingen. De documenten tonen tevens aan dat niet alleen factoren van
buitenaf, maar juist de eigen dynamiek en bepaalde constanten in Carters
campagnes steeds van grote invloed zijn geweest. Daarnaast blijkt uit de
archieven dat er rond Carters verloren presidentscampagne van 1980 een
breuk optrad: hij kon niet langer vertrouwen op de constanten die hij tot
dan toe als campagnevoerder steeds had toegepast en dat droeg aanzienlijk
bij aan zijn nederlaag. Die vaststelling vormt eveneens een aanvulling op
de bestaande literatuur.
Maar ook op een ander vlak is de literatuur niet volledig. In de
campagne van 1976 was er bijzondere aandacht voor Carters roep om
deugdelijke bestuurders en het herstel van het vertrouwen in de regering.
Die aandacht is van grote invloed geweest op de beeldvorming rond zijn
persoon: de Democraat uit het plattelandsstadje Plains zou een nonpoliticus zijn geweest, slechts gedreven door hogere idealen. Zo schreef
de politicoloog Bruce Buchanan over 1976: ‘The election ultimately
turned less on policy promises than on Carter’s morality and outsider
status after the Vietnam and Watergate disappointments’.15 Anderen zagen
in Carter een ‘absolute buitenstaander’ die de nominatie van zijn partij
kon winnen omdat de Amerikanen geen vertrouwen meer hadden in de
gevestigde orde.16 De psycho-historicus Lloyd deMause kende Carter
zelfs een ‘messianic ‘outsider’ image’ toe, waarmee hij inspeelde op het
gevoel van de Amerikanen verlaten te zijn door hun politieke leiders.17 En
15

Bruce Buchanan, Renewing Presidential Politics. Campaigns, Media, and the
Public Interest (New York: Rowman & Littlefield, 1996) 70.
16
T.A.M. Schoenmakers, Het Amerikaanse neoconservatisme, 1968-1988
(Utrechtse Historische Cahiers, Jaargang 17, 1996, nr. 2) 81.
17
Lloyd deMause and Henry Ebel, eds., Jimmy Carter and American Fantasy
(New York: Two Continents, 1977) 25.
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de politicoloog Charles O. Jones zag Carter als een redder die niets van
het politieke bedrijf moest hebben: ‘There is abundant evidence that he
eschewed his own profession’.18 Dat rond Carter het zweem van een nonpoliticus is blijven hangen is één van de drijfveren van dit onderzoek
geweest: is het daadwerkelijk zo dat de 39ste president van de Verenigde
Staten geen politiek wilde bedrijven? De campagnearchieven lijken het
tegendeel te bewijzen.
Uitgaand van de campagnearchieven zijn de volgende stellingen te
formuleren:
1. Het stereotiepe beeld van Jimmy Carter als non-politicus is onjuist;
2. Het Watergateschandaal is niet de hoofdoorzaak, maar één van de
oorzaken van Jimmy Carters overwinning bij de Amerikaanse
presidentsverkiezingen van 1976;
3. Jimmy Carter heeft de ontwikkeling van de candidate-centered
campaign in de Amerikaanse politiek een krachtige impuls gegeven;
4. De Southern Strategy die Jimmy Carter in zijn verkiezingscampagnes
toepaste heeft er niet toe geleid dat hij het proces waarbij het
electoraat in het Zuiden van de Verenigde Staten Republikeinser
werd, structureel kon keren.
Om Carters strategieën, tactische besluiten en denkbeelden in zijn
campagnes van 1962-1980 te kunnen plaatsen kent dit onderzoek drie
hoofdthema’s: de rol van het Zuiden in de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in
de Verenigde Staten in de genoemde periode en de veranderingen in het –
presidentiële – campagnevoeren. Doel van deze studie is te onderzoeken
in hoeverre Jimmy Carter zijn campagnestrategieën, zowel in
voorverkiezingen als in algemene verkiezingen, aanpaste aan
ontwikkelingen rond de drie hoofdthema’s. Tevens wordt dan duidelijk
welke coalities Carter tot stand bracht en welke groepen hem als
kandidaat naar voren schoven, maar ook welke rol hij speelde in het
sectionalistische en electorale spanningsveld tussen Noord en Zuid. Rond
alle drie de hoofdthema’s heeft Carter op een zeker moment invloed
gehad en op bepaalde punten is die invloed blijvend geweest.

18

Charles O. Jones, ‘Carter and Congress: From the Outside In’. British Journal
of Political Science, Vol. 15, No. 3 (July 1985) 270.
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1. De rol van het Zuiden in de Amerikaanse
presidentsverkiezingen
Desegregatie en sectionalisme
De politieke en sociale ontwikkelingen in het Zuiden komen als kader
uitgebreid aan de orde in hoofdstuk 1. Niettemin dient hier reeds
opgemerkt te worden dat Jimmy Carter, als politicus met nationale
ambities, de last van de rassenscheiding en het daaruit voortvloeiende
zuidelijk stigma met zich meedroeg. De segregatie tussen blank en zwart
in het Zuiden had aansluiting bij het Noorden lange tijd in de weg gestaan.
Vanaf 1954 kwam daar geleidelijk verandering in. Dat jaar bepaalde het
federale Hooggerechtshof in het vonnis Brown v. Board of Education dat
openbare scholen geïntegreerd moesten worden.19 Door tegenwerking van
conservatieve blanken verliep de desegregatie echter moeizaam, waarbij
het in sommige zuidelijke staten, maar ook steden in het Noorden van de
Verenigde Staten, tot geweld kwam. Met de burgerrechtenwetten van de
jaren zestig volgde de expliciete erkenning van het kiesrecht van zwarten.
De rassenkwestie kwam geleidelijk minder centraal te staan in
verkiezingscampagnes, maar toch speelde het thema gedurende de hele
politieke loopbaan van Carter.20 Conservatieve zuidelijke Democraten
verzetten zich ook nog in de jaren zeventig tegen de door het federale
Hooggerechtshof opgelegde desegregatie. De desegregatie geldt dan ook
als één van de hoofdoorzaken van de Republikeinse opmars in het Zuiden.
Door met een Southern Strategy te appelleren aan de conservatieve blanke
meerderheid in het Zuiden, slaagden de Republikeinen er bij de
presidentsverkiezingen van 1972 zelfs in de regio voor het eerst geheel in
hun greep te krijgen.21
Carter had zware kritiek op de strategie van de Democratische
presidentskandidaten Lyndon Johnson, Hubert Humphrey en George
19

Deze zaak speelde in Topeka in de staat Kansas, waar de ouders van een zwart
meisje toelating tot een openbare school afdwongen voor hun kind.
20
Alexander P. Lamis, The Two-Party South, Expanded Edition (New York:
Oxford University Press, 1988) 310. De journalist Jack Germond wijst er op dat
presidentskandidaten het thema op subtielere manieren in hun campagnes gingen
gebruiken. Zo lazen zuidelijke blanken in 1992 in Bill Clintons verkiezingsleus
‘End welfare as we know it’ de boodschap dat hij minder belastinggeld zou
besteden aan sociale uitkeringen voor zwarten. De tactiek leverde Clinton vooral
in de lagere blanke klasse stemmen op. Zie: Jack W. Germond, Fat Man Fed Up.
How American Politics Went Bad (New York: Random House, 2005) 86.
21
Earl Black and Merle Black, The Vital South. How Presidents are Elected
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992) 312.
12

McGovern, die het Zuiden in hun campagnes van 1964, 1968 en 1972 bij
voorbaat afschreven en de Republikeinen daarmee in de kaart speelden.
Carter noemde dat een ‘vergissing’ die een Democraat in 1976 niet meer
zou begaan.22 Als zuidelijk politicus wilde Carter in zijn campagne
bouwen op zijn thuisregio, maar tegelijkertijd niet de exclusieve kandidaat
van het Zuiden zijn. Carter was er op gebrand te bewijzen dat het Zuiden
maatschappelijk en politiek gezien geen achtergebleven gebied meer was
en daarom wierp hij zich op als kandidaat van de hele natie.23 Met dit
uitgangspunt droeg Carter zelf bij aan het debat over het sectionalisme in
de Verenigde Staten, een discussie die met de langzame teloorgang van de
rassenscheiding een nieuwe impuls kreeg. Het debat spitste zich met name
toe op de vraag in hoeverre het Zuiden sociaal, cultureel, economisch en
politiek identiek geworden was aan het Noorden.24 De historicus Dewey
Grantham meende al in de jaren zestig: ‘Changes in the South’s economic,
social and political habits have done much to nationalize the region’.25 De
historicus Carl Degler kende het Zuiden in het midden van de jaren
zeventig echter nog steeds een eigen ‘distinctiveness’ toe en hij sprak van
‘a region set apart from the nation’.26 Dat de meningen van historici
uiteenlopen is niet vreemd, want onder politici in het Zuiden ging in de
jaren zestig een tweeslachtigheid overheersen die het inschatten van de
ontwikkelingen bemoeilijkte. Ook Jimmy Carter, zo blijkt uit de
archieven, ging in zijn pré-presidentiële campagnes en daaruit volgende
politieke functies voornamelijk ambivalent met de thema’s desegregatie
en sectionalisme om.

2. Politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in de
Verenigde Staten 1962-1980
De desegregatie en het sectionalisme waren niet de enige spanningsvelden
in de Amerikaanse samenleving in de jaren zestig en zeventig. Voor veel
burgers werkte ook het scherpe debat tussen liberals en conservatieven
verwarrend, evenals het opkomende religieuze fundamentalisme als
politieke factor. Daarnaast leidden de Vietnamoorlog en het
22

Bass and de Vries, Interview with Jimmy Carter, 22-24.
Nicol C. Rae, Southern Democrats (New York: Oxford University Press, 1994)
56-57.
24
Robert P. Steed, Laurence W. Moreland, and Tod A. Baker, eds., Party Politics
in the South (New York: Praeger, 1980) xv-xvi.
25
Dewey W. Grantham, Jr., ed., The South and the Sectional Image. The
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Watergateschandaal tot aantasting van het vertrouwen in de overheid.
Tevens waren de jaren zestig en zeventig, zoals de historicus Fred Siegel
ze kenschetst, een ‘period of intense cultural conflict’.27 In die periode
veranderde de nationale cultuur van de Verenigde Staten volgens de
historicus Peter Carroll ingrijpend. De sociale categorieën klasse en
economische positie voldeden niet meer om de maatschappij te verklaren:
‘the new sensibility demanded consideration of cultural categories that
included ethnicity and gender’.28 Tegelijkertijd groeide er onder antiVietnamactivisten, studenten en hippies een counterculture van
overwegend jonge Amerikanen die volgens Schulman niet alleen
teleurgesteld waren in de politiek, maar ook een ‘general alienation from
mainstream America’ voelden.29 Hoewel de meerderheid van de na de
Tweede Wereldoorlog geboren baby boom-generatie in deze periode niet
op de barricades stond, werd het politici duidelijk dat zij meer rekening
moesten houden met groepen als zwarten, vrouwen, homoseksuelen en
studenten, die met hun acties steeds het openbare debat wisten te halen en
de miljoenen die niet de straat op gingen wisten te beïnvloeden.30
De journalist en historicus Martin Walker ziet de jaren zestig en
zeventig in Amerika als één langgerekte, negatieve tijd: ‘The period from
1963 to 1980, bracketed by the assassination of President Kennedy and
the disastrous failure of the attempt to rescue the American diplomats held
hostage in Tehran after the fall of the Shah of Iran, was an extraordinary
and dispiriting phase of American defeat, retreat, and domestic crisis’.31
Die opvatting is aanvechtbaar, al was het maar omdat Walker voorbijgaat
aan de aanname van de burgerrechtenwetten en de onder meer op
armoedebestrijding gerichte Great Society van president Lyndon Johnson.
Tevens is het onjuist om de jaren zestig en zeventig historisch gezien als
één doorlopend proces te beschouwen: de op de jaren zeventig gerichte
werken van onder meer Schulman en Carroll tonen dat aan. De politiek
commentator David Frum heeft er op gewezen dat aan het begin van de
jaren zeventig de levensstandaard van de Amerikanen voor het eerst na de
Tweede Wereldoorlog niet meer groeide of zelfs afnam, een belangrijk
verschil met de economische groei van de jaren zestig. En niet in de jaren
27
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zestig, maar pas in het volgende decennium vond de massale
maatschappelijke ‘upheaval in habits, beliefs, and morals’ plaats en kwam
de conservatieve tegenreactie in sneller vaarwater.32
Het debat rond liberalisme en conservatisme
De historicus Arthur M. Schlesinger jr. heeft er op gewezen dat het
karakter van het liberalisme in de Verenigde Staten was verschoven van
kwantitatief naar kwalitatief. Waar het kwantitatieve liberalisme van
president Franklin Roosevelts New Deal de nadruk had gelegd op de
eerste levensbehoeften van de Amerikanen, ging het kwalitatieve
liberalisme zich in de jaren zestig richten op burgerrechten, onderwijs en
de leefbaarheid in grote steden. Het kwalitatieve liberalisme trok vooral
hoger opgeleiden aan en niet de kiezers uit de lagere klassen. Door de
toegenomen welvaart konden lager opgeleiden aan de stembus ook morele
kwesties laten meewegen en de Republikeinen zouden daar volop op in
gaan spelen.33
De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren zestig
leidden tot een afkeer van het liberalisme onder Amerikanen die vonden
dat de federale overheid te groot geworden was en dat de sociale normen
in de samenleving te ver opgerekt werden. Zo kregen kwesties als abortus
of federaal overheidsingrijpen in de jaren zestig en zeventig naast een
politieke ook een morele lading. Liberals en conservatieven hielden de
Amerikanen voor dat zij keuzes moesten maken, keuzes die vanaf de jaren
tachtig zelfs steeds meer in het licht van ‘goed’ en ‘kwaad’ zouden komen
te staan.34
Aan de hand van het campagnearchief laat dit onderzoek zien wat
Carters opvattingen over liberalisme en conservatisme waren in de jaren
zestig en zeventig. Carter zou elementen uit beide ideologieën gebruiken
om vanuit een breed centrum kiezers te trekken. Door zich niet vast te
leggen op één bepaalde stroming en te dwepen met het populisme, leek hij
te volharden in een niet-ideologische oriëntatie in een tijd waarin de
Amerikanen juist op zoek waren naar ideologische duiding.35 In zijn
campagnes paste Carter dat uitgangspunt consequent toe, ook toen hij
binnen zijn eigen partij te maken kreeg met een scherpere verdeling tussen
wat de politicoloog Norman Nie party-activists en party-identifiers noemt.
32
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De activisten, de Democraten die het partijkader vormden en zich
kandidaat stelden, dreven in meerderheid naar links. De identifiers,
kiezers die zichzelf in naam nog altijd Democraat noemden, kregen juist
conservatievere opvattingen.36 De politicoloog John Gerring zegt dat de
Democratische Partij door de ideologische verschuivingen in de jaren
zestig een bredere agenda kreeg, ‘incorporating the demands of an ever
wider set of ethnic, racial, sexual, and issue-based groups’.37 In zijn
aspiraties om partijleider te zijn diende Carter in zijn campagnes rekening
te houden met dergelijke groepen, maar zijn weigering of onmacht om een
duidelijke ideologie te formuleren leidde daarbij juist tot spanningen. Met
deze opstelling, maar ook met de afwachtende houding die hij als
bestuurder vaak innam, voedde Carter de mythe dat hij boven de politiek
stond.
In het debat onder historici en politicologen over de invloed van
liberalisme en conservatisme in de Amerikaanse politiek geldt Carters
presidentschap als een anomalie, als een onverwachte en korte
Democratische tussenfase in een tijd waarin de Republikeinen de
presidentsverkiezingen domineerden. Carter zat als het ware ingeklemd
tussen de conservatieve landslides van Richard Nixon in 1972 en Ronald
Reagan in 1980. Tijdens zijn presidentschap probeerde Carter
krampachtig zijn ideologische middenpositie vast te houden. Carter wilde
bewijzen dat de Democratische Partij wat hem betrof niet langer de partij
van tax and spend was, van continue belastingverhoging en het instellen
van steeds weer nieuwe sociale overheidsprogramma’s. De historicus
Alonzo Hamby wijst er op dat Carter niettemin opvallend veel liberals in
zijn regering benoemde, omdat het hem als outsider uit Georgia nu
eenmaal aan een eigen kader in Washington ontbrak. Maar aangezien die
liberals andere ideologische uitgangspunten en verwachtingen hadden dan
de president, leidde dat tot de nodige wrijvingen.38 Carter voelde aan de
andere kant de druk van conservatieve Democraten. Net als de liberals
probeerde hij ook deze groep naar het centrum te trekken, onder meer met
uitspraken dat hij geen onverdeeld bewonderaar van Roosevelts New Deal
en large scale government was.39 Met zijn middenpositie stelde Carter
zich eveneens teweer tegen de neoconservatieven. Deze stroming, eind
36
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jaren zestig opgekomen onder een groep intellectuele liberale Democraten
en ook wel de conservative New Right genoemd,40 vond dat de sociaalmaatschappelijke veranderingen van de Great Society te ver waren gegaan
en ijverde op economisch gebied voor een kleinere federale overheid. Als
post-liberale ideologie moest het neoconservatisme een middenweg
bieden tussen liberalisme en conservatisme.41 De journalist en
cultuurwetenschappper Peter Steinfels kent de neoconservatieven
kenmerken toe als intellectueel, pro-business, positief ten opzichte van het
anti-communisme en de vrije markt, in principe niet afwijzend ten
opzichte van de welfare state, maar wel tegen een overheid die algehele
gelijkschakeling in de maatschappij nastreeft. Steinfels zegt dat de
beweging tijdens het presidentschap van Carter tot volle wasdom kwam.42
Wat buitenlandse politiek betreft richtten de neoconservatieven zich
volgens de politicoloog Paul Gottfried op ‘spreading democracy globally
and exporting American democratic capitalism’.43
Carter wees het neoconservatisme resoluut af en gaf aanhangers geen
ruimte in zijn regering. Hij kon echter niet voorkomen dat de
neoconservatieven aan politieke invloed wonnen. Irving Kristol, één van
de grondleggers van de beweging, zei dat de neoconservatieven zich met
succes richtten op ‘enlarging the conservative vision to include moral
philosophy, political philosophy, and even religious thought’. Hierdoor
kon het conservatisme ‘more politically sensible’ en ‘politically
appealing’ worden.44 Schulman zegt over de neoconservatieven: ‘They
domesticated American conservatism; they redefined it in terms that made
it a responsible alternative to liberalism. They offered Ronald Reagan
intellectual and political legitimacy’.45
Carter was zich in de campagne van 1980 terdege bewust van de
toegenomen polarisatie. ‘Reagan and I have perhaps the sharpest divisions
between us of any two presidential candidates in my lifetime’, noteerde hij
in zijn dagboek.46 Carter bleef evenwel geloven dat er in het centrum nog
genoeg kiezers waren die naar de Democraten overhelden. Het centrum
40
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van het Amerikaanse electoraat was echter aan grote spanningen
onderhevig. Patrick Caddell, Carters opiniepeiler, constateerde in 1980
zelfs een ‘center extremism’, waarbij gematigde kiezers ver naar rechts
dreven omdat Carter hen niet langer aansprak.47
Of Carter de (mede)veroorzaker was van een realignment, een
fundamentele en langdurige herschikking van kiesgroepen in het
Amerikaanse electoraat, was in de jaren tachtig onderwerp van
wetenschappelijk en publiek debat.48 De publicist en Republikeins strateeg
Kevin Phillips wees er op dat de met Reagan opgekomen New Right een
‘volatile populist component’ bevatte en de kiesgroep die zich door dat
populisme aangesproken voelde was niet conservatief in de traditionele
zin. Het waren ontevredenen, die niet uit ideologische motieven, maar uit
frustratie met de Democraten op Reagan stemden.49 De politieke en
sociale polarisatie van de jaren zestig en zeventig zou rond 1980 derhalve
nog niet geleid hebben tot de ‘coherent conservative coalition’ die
Schulman meende te zien.50 Arthur Schlesinger jr., zelf een overtuigd
liberal, vond dat Carter het liberalisme als president slecht had gediend,
maar achtte andere Democraten in staat de schade te herstellen.
Schlesinger zag de ideologieën vanuit een ‘cyclical perspective’, want op
conservatieve perioden volgde steeds een hang naar het liberalisme en
omgekeerd.51 Het liberalisme moest dus op zoek naar betere politici die de
Amerikanen, in tegenstelling tot Carter, wel zouden aanspreken. In de
publieke discussie onder Democraten gold het presidentschap van Carter
als een absoluut dieptepunt, maar uit het debat zou wel een partij te
voorschijn komen die de nadruk ging leggen op het centrum van de
politiek.52
Juist in dat centrum heeft Jimmy Carter zich als politicus, kandidaat en
bestuurder altijd willen bewegen. Als een uitweg uit het ideologische
debat sloot hij in Washington een verbond met de ‘centrist members of
47
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Congress’, met wie hij zich verzette tegen de roep van rechts om
belastingverlaging en de eis van links om de overheidsuitgaven drastisch
te verhogen.53 De historicus William Leuchtenburg heeft er op gewezen
dat Carters presidentschap dan ook voornamelijk is bestudeerd vanuit zijn
centrisme: Carter wilde een middenkoers varen tussen liberalisme en
conservatisme en hij hamerde er aanhoudend op dat overheidsingrijpen
niet zaligmakend was.54 Zijn constante aanvaringen met liberale
Democraten vormden één van de redenen waarom Carter de partij, die op
‘past glories’ zou drijven, wilde hervormen.55 Die hervorming kwam er pas
na de verkiezingsnederlaag van de liberal Walter Mondale bij de
presidentsverkiezingen van 1984. Met name zuidelijke en gematigde
Democraten hakten toen de knoop door en richtten de Democratic
Leadership Council (DLC) op. Doel van deze beweging was de politiek
en het imago van de Democraten te bevrijden van de identificatie met
liberale pressiegroepen zoals vrouwen, minderheden en vakbonden.56
Uiteindelijk accepteerden de Democraten in de jaren negentig een
neoliberalisme dat Bill Clinton als president in staat stelde het thema
‘reinventing government’ te lanceren.57 Leuchtenburg ziet daar een
voortrekkersrol voor Carter, want Clintons uitspraak ‘The era of big
government is over’ is volgens hem de ‘predictable culmination of
Carter’s centrism’.58 Carter geldt daarmee als een wegbereider van wat de
politicoloog Andrew Heywood kenschetst als de ‘liberal new right’.59
Evangelicals en fundamentalisten als electorale factor
Het onrustige politieke centrum dat Caddell waarnam was niet de enige
plaats waar de conservatieven kiezers vonden. De Republikeinen boorden
vanaf de jaren zestig ook een nieuwe kiesgroep aan van Amerikanen die
gevoelig waren voor het argument dat zij zich als gelovige christenen niet
langer afzijdig konden houden van de politiek. Deze groepen van
protestante evangelicals en fundamentalisten vonden uiteindelijk
53
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aansluiting bij de Religious Right, een conservatieve beweging die een
herleving van christelijke waarden uitdroeg als reactie op de sociaalliberale ontwikkelingen van de jaren zestig. Irving Kristol heeft er op
gewezen dat deze christenen kritiek hadden op het statism in de Verenigde
Staten, ofwel de sturing van economische en sociale kwesties door de
federale overheid. Volgens Kristol is statism organisch verbonden met het
seculiere liberalisme, waardoor veel overheidsprogramma’s voor
conservatieve christenen een ‘powerful antireligious animus’ hebben.60
De politicoloog Oran Smith zegt dat de evangelicals gekenmerkt
worden door hun ‘conservative doctrine and high level of cultural
engagement’, terwijl hij fundamentalisten typeert als ‘stronger in their
party identification and more conservative in ideology and on selected
issues’. Fundamentalisten zijn eerder geneigd hun religieus conservatisme
te vertalen naar politiek conservatisme dan evangelicals.61 De
fundamentalisten bedienen zich daarbij van een letterlijke interpretatie van
de Bijbel. Binnen de Southern Baptist Convention (SBC), de
geloofsgemeenschap waartoe Jimmy Carter behoorde, hield dat in dat de
conservatieven vraagtekens gingen zetten bij leidende functies voor
vrouwen in de kerk, maar ook bij de gewoonte dat iedere gelovige in
eerste instantie vrij was de Bijbel naar eigen inzicht uit te leggen. Leken
werden daardoor naar de achtergrond gedrongen. Daarnaast gebruikten de
conservatieven de Bijbel als fundament van een algehele
wereldaanschouwing, waarmee zij de Schrift een ideologische lading
gaven.62 Smith zegt dan ook dat de SBC in de tweede helft van de
twintigste eeuw ‘has become a barometer of Southern culture and politics
by rejecting a reluctant, moderate conservatism, and adopting in its place
a militant ‘go for the jugular’ two-party Republican conservatism’.
Politiek gezien waren de Democraten de verliezers van die ontwikkeling,
terwijl de gematigde baptisten moesten constateren dat de conservatieven
theologie en politiek nauw met elkaar verbonden. De gematigden
vreesden dat de scheiding van kerk en staat daardoor uiteindelijk in gevaar
zou komen.63
In de jaren zestig kwam er een einde aan de verwachtingen rond het
Social Gospel, dat was opgekomen met de industrialisatie van de
Verenigde Staten aan het einde van de negentiende eeuw. Het Social
Gospel verbond het christelijk geloof met maatschappelijke
ontwikkelingen en vooruitstrevende politieke hervormingen. Volgens de
60
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politicoloog James Morone droeg de overtuiging maatschappelijke
plichten uit: ‘real sin lay in abusing power, ignoring injustice, or
squeezing workers, real virtue lay in constructing a just social order, a
good community’. Het geloof moest daarmee in dienst staan van het
creëren van een rechtvaardige staat.64 De maatschappelijke onrust van de
jaren zestig deed meer behoudende Amerikanen echter geloven dat de
staat geen collectieve oplossingen meer kon bieden, waardoor een
terugkeer volgde naar wat Morone omschrijft als ‘the robust American
faith in individual good and evil’.65 Zonde en armoede golden daarbij als
individuele tekortkomingen en een bewijs van inferieuriteit en het was
niet aan de federale overheid om arme Amerikanen bij de hand te nemen.
Fundamentalisten en evangelicals die deze visie aanhingen gingen zich op
politiek gebied beter organiseren om werkelijke invloed uit te kunnen
oefenen op het federale beleid.66 Het was de tijd van de zogeheten culture
wars in de Verenigde Staten, waarbij conservatieve christenen steeds
vaker vanuit hun geloof deelnamen aan discussies over thema’s als de
afschaffing van het gebed op openbare scholen, seksuele voorlichting,
abortus en homoseksualiteit. Dit paste in wat de historicus William Martin
het Amerikaanse religious nationalism noemt, de overtuiging dat het
welzijn van het land uiteindelijk gediend is bij een sterk protestants geloof
en dat moderne invloeden een gevaar voor de maatschappij en het gezin
als traditionele samenlevingsvorm zijn.67 Invloedrijke dominees als Billy
Graham bereikten via de televisie of door te reizen miljoenen Amerikanen
met hun behoudende boodschap.68
De Southern Baptists dreven in de jaren zestig in conservatieve
richting en in 1972 gaven zij hun stem in overgrote meerderheid aan de
Republikein Nixon. Vier jaar later won Carter die kiezers terug. In een
onderzoek naar het stemgedrag van Southern Baptists – van wie overigens
ook grote groepen in staten als New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Indiana,
Illinois en Iowa wonen – concludeerde Kevin Phillips dat vooral arme
blanke baptisten in 1976 religie hadden laten meewegen aan de stembus.
Phillips meent dan ook dat ‘it seems reasonable to say that religion was a
major factor in Carter’s victory’. Na het aantreden van Carter als president
64
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raakten behoudende baptisten echter al snel teleurgesteld in zijn
centrumpolitiek, met als gevolg dat zij zich eind jaren zeventig als leden
van de Moral Majority – opgericht door de activistische dominee Jerry
Falwell – nog sterker van de Democraten afkeerden.69 Naast protestantse
groepen keerden ook behoudende katholieken in die tijd het liberalisme en
de Democraten de rug toe, waardoor Carter in 1980 de stemmen van
belangrijke kiesgroepen misliep.70
Hoewel Carter het electoraat al in zijn eerste verkiezingscampagne in
1962 wees op zijn geloof, zou dat pas bij de presidentsverkiezingen van
1976 uitgroeien tot een issue. Carter trok een absolute scheiding tussen
kerk en staat, maar zeker niet tussen geloof en politiek. Tegen wil en dank
zou Carter zelf één van de aanjagers van de opkomst van religieus rechts
worden.
Vietnam en Watergate: verlies van vertrouwen in de regering
Drie jaar na de Amerikaanse militaire terugtrekking uit Vietnam was de
oorlog bij de presidentsverkiezingen van 1976 geen brisant thema meer.
Ook in Carters eerdere campagnes speelde de kwestie geen belangrijke
rol. Maar samen met Watergate, het schandaal dat in 1974 voor het eerst
in de geschiedenis leidde tot het aftreden van een Amerikaanse president,
werd de Vietnamoorlog het symbool van wanbestuur en leugens in
Washington. ‘I don’t think Democrats ought to depend on Watergate as an
issue to get elected’, zei Carter in 1974.71 Niettemin bracht hij het thema
van deugdelijk politiek bestuur in 1976 prominent op de voorgrond. Maar
het was ook een thema, zo blijkt uit het campagnearchief, dat Carter al
sinds 1962 diende. Carters campagnestaf had het derhalve niet uitgedacht
vanwege Watergate, zoals doorgaans wordt aangenomen. De Amerikanen
waren ook weinig verrast door het thema, want opiniepeilingen wezen uit
dat hun vertrouwen in de overheid al in het midden van de jaren zestig
aanmerkelijk terug begon te lopen. Waar in 1964 nog 75 procent van de
bevolking vertrouwen in de regering had, was dat in 1970, lang voor
Nixons aftreden, al gedaald tot 50 procent.72
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3. Veranderingen in het presidentiële campagnevoeren
De derde hoofdlijn waartegen de politieke loopbaan van Jimmy Carter als
case study afgezet kan worden vormen de ontwikkelingen in het
campagnevoeren voor het presidentschap en lagere ambten in de
Verenigde Staten. In een onderzoek uit 1972 omschreef de politicoloog
Ralph Winter campagnes nog als ‘only one of many variables affecting
elections’. Hij zag immers ‘a high degree of individual allegiance to party
over time, the relative dominance of one party in many states and
localities, and large numbers of well-entrenched incumbents. All this
suggests that the formal campaign is only one factor – and frequently an
insignificant factor – affecting the outcome of elections’.73 Andere
wetenschappers zijn echter van mening dat de partijen op dat moment al
lang op hun retour waren als machtsfactoren bij het beslissen van
presidentsverkiezingen en dat de campagne, op een meer individuele leest
geschoeid, zeker belangrijk bleef. De historicus Gil Troy zegt dat de
kandidaten al vanaf het midden van de twintigste eeuw centraal kwamen
te staan. Troy spreekt van ‘a story of dramatic change’, een volledige
ommekeer in vergelijking met de negentiende eeuw, waarin kandidaten
slechts ‘party tools’ waren geweest.74 Salmore en Salmore definiëren dit
fenomeen als candidate-centered campaigns, campagnes waarbij
kandidaten zich in eerste instantie als individuen en minder als partijleden
aan het publiek gingen presenteren.75 De politicologe Betty Glad meent
dat Jimmy Carter zeker profiteerde van deze ontwikkeling: ‘Certain trends
in American politics were a condition of his rise to power. Most important
has been the diminution of the role of party leaders in choosing
presidential candidates’.76
In 1972, vier jaar voor de verkiezingen, startte Carter buiten de
Democratische Partij om zijn presidentscampagne. De politicologen Earl
Black en Merle Black hebben die campagne ‘one of the most genuinely
impressive nomination campaigns in the history of the presidency’
genoemd.77 De individuele campagne gaf Carter alle kans buiten de
gevestigde partij-elites om te gaan. Als exponent van de candidate73
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centered-benadering had Carter voorts baat bij de herziening van de
federale wet op de campagnefinanciering en de toename van het aantal
Democratische primaries. Maar ook de fragmentatie binnen zijn partij was
een belangrijke factor. Gaandeweg beseften Carters campagnestrategen
namelijk dat het, om de nominatie te winnen, niet nodig was de hele partij
op één lijn te krijgen. Als een kandidaat die onafhankelijk van het
partijbestuur opereerde hoefde Carter de partijgroepen alleen maar tegen
elkaar uit te spelen.78 De socioloog Kenneth Morris heeft er op gewezen
dat Carter in zijn campagne van 1976 zijn status als zelfstandig optredend
kandidaat versterkte met een eigen benadering van de issues. Carter
bestreed immers dat presidentskandidaten geleid werden door de kwesties
en steeds moesten reageren; hij selecteerde juist zelf enkele issues en
stelde die centraal.79 Uit de archieven blijkt dat Carter ook in eerdere
campagnes op die manier te werk ging.
Terwijl de partijen minder vat kregen op presidentskandidaten, kregen
de media een grotere rol in de campagnes. Kandidaten verfijnden vooral
het gebruik van televisie om kiezers direct te bereiken met reclamespots.
Carters media-adviseur Gerald Rafshoon zei hier over: ‘Jimmy Carter
wouldn’t be President if his campaign hadn’t been covered by television–
if we hadn’t had the ability to go out and advertise on television and show
what he is, who he is, where he stands’.80 Kandidaten kregen ook te
maken met een verandering in het karakter van de Amerikaanse
journalistiek, waarbij de focus van de berichtgeving over campagnes
verschoof van beschrijvend naar interpreterend.81 De journalist Charles
Peters constateerde midden jaren zeventig tevens een ‘new wave of
investigative reporting’, waarbij journalisten onder invloed van Vietnam
en Watergate elke politicus onder een vergrootglas gingen leggen.82
Een nadere studie van Jimmy Carters verkiezingscampagnes werpt
licht op de rol die hij speelde in de ontwikkeling van de candidatecentered campaigns in de Verenigde Staten. Carters invloed moet op dat
punt zeker niet worden onderschat. Zijn politiek strateeg Hamilton Jordan
heeft niet voor niets gewezen op belangrijke parellellen in Carters
campagnes: ‘All of his political campaigns were long shots. He was
78
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always the person that stood little or no chance of winning. He was always
the person that was running against the political establishment’.83
Vanaf zijn eerste campagne in 1962 koos Carter er voor Democratische
partijbesturen te passeren, een benadering die hij zijn hele politieke
loopbaan volhield. Bijzonderheden over Carters entree in de politiek en
zijn latere campagnes zijn te vinden in zijn pré-presidentiële archief, dat
zich bevindt in de Jimmy Carter Library (JCL) in Atlanta. Het archief, dat
de basis van dit onderzoek vormt, bevat documenten uit de periode 19621976. Uitspraken, brieven en contacten van Carter geven een ruim inzicht
in de strategische, politieke en ideologische keuzes die hij maakte in zijn
campagnes van 1962 (regionaal: Senaat van Georgia), 1966 en 1970
(staatsniveau: gouverneur) en 1976 (nationaal: president). Daarnaast zijn
voor de verkiezingen van 1980 documenten gebruikt uit Carters
presidentiële campagnearchief, eveneens uit de collectie van de JCL. De
ontwikkeling van Jimmy Carter als campagnevoerder en politicus wordt
in dit onderzoek chronologisch beschreven, parallel aan de politieke en
maatschappelijke veranderingen die in het tijdvak 1962-1980 in de
Verenigde Staten optraden. Het is nadrukkelijk niet de opzet geweest een
vergelijkende studie tussen Democratische en Republikeinse campagnes
of een uitputtende beschouwing van Carters rol in het intellectuele debat
in de Verenigde Staten te schrijven. En hoewel bevindingen van
politicologen onmisbaar zijn bij het verklaren van de electorale processen
van de jaren zestig en zeventig in de Verenigde Staten, is het in de eerste
plaats de bedoeling in een historische context door te dringen tot Carters
motieven en te verklaren waar die het gevolg van waren. Het gaat om
constanten in zijn verkiezingstactieken en strategieën, maar ook om de
coalities die hij tot stand bracht en de groepen die Carter als kandidaat
naar voren schoven in het sectionalistische spanningsveld tussen Noord en
Zuid in de Amerikaanse politiek.
Het eerste hoofdstuk schetst een kader van de politieke en
maatschappelijke ontwikkelingen in het Zuiden van de Verenigde Staten
vanaf de Burgeroorlog. Dit kader is van belang voor het begrip van de
verschuivingen die zich voordeden in het electoraat en de positie van de
twee grote partijen. Deze verschuivingen, veroorzaakt door issues als
economische crises of de desegregatie, hadden gevolgen voor het –
presidentiële – campagnevoeren en creëerden een aantal voorwaarden
waarbinnen zuidelijke politici als Jimmy Carter dienden te opereren. Het
tweede hoofdstuk beschrijft de intrede van Jimmy Carter in de politiek in
1962 en verklaart waarom hij bepaalde posities innam. Ter referentie zijn
83
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de politieke omstandigheden uitgelegd die begin jaren zestig bepalend
waren voor de manoeuvreerruimte van politici in Georgia. De mislukte
poging van Jimmy Carter om in 1966 gouverneur van Georgia te worden
komt aan bod in het derde hoofdstuk, waarin tevens zijn twee termijnen
als staatssenator (1963-1967) uitgediept worden. De ontwikkelingen op
het gebied van desegregatie en burgerrechten in die periode vormen de
achtergrond van Carters senatorschap.
Hoofdstuk vier is gewijd aan de geslaagde gouverneurscampagne die
Carter ondernam in 1970. Vergeleken met 1966 is er een duidelijke
verschuiving te zien in de ideologische standpunten die hij uitdroeg als
gevolg van de rassenkwestie. In hoofdstuk vijf wordt verklaard hoe Carter
er met zijn campagne in slaagde de presidentsverkiezingen van 1976 te
winnen. Hij speelde hierbij volop in op de nationale politiekmaatschappelijke ontwikkelingen. De campagne viel deels samen met
Carters gouverneurschap van Georgia (1971-1975), zodat ook zijn termijn
als hoogste bestuurder van zijn staat aan de orde komt.
Hoofdstuk zes ten slotte beschrijft hoe Carter in 1980 de
presidentsverkiezingen verloor en verklaart waarom rond deze campagne
een belangrijke breuk met eerdere campagnes is waar te nemen. In dit
hoofdstuk wordt tevens het beleid van Carter als zuidelijk president
toegelicht en wordt gekeken hoe hij omging met het opkomende
conservatisme.
Nog voordat het conservatisme hem wegvaagde bij de verkiezingen
van 1980 werd Carter, vergeleken met voorgaande Amerikaanse
presidenten, verguisd als ‘one of the more inept’ en als een politicus ‘of
limited and uncertain talents’.84 Die opvatting overheerste gedurende de
jaren tachtig, een tijd waarin geen enkele Democratische partijgenoot met
Carter geïdentificeerd wilde worden. Maar zijn latere werk vanuit het
Carter Center in Atlanta als bemiddelaar in conflicten – al dan niet met
een mandaat van de Amerikaanse regering – gaf Carter het aanzien van
een ‘elder statesman’85 en bracht de journalist Kai Bird in 1990 tot de
loftuiting: ‘he has set a new standard of behavior for former Presidents’.86
Een hernieuwde belangstelling voor Carter in de jaren negentig leidde er
toe dat historici zijn presidentschap opnieuw onder de loep gingen nemen,
waarbij sommige wetenschappers tot revisionistische conclusies
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kwamen.87 Eén van die historici prees Carter zelfs als een ‘national
treasure’, als een zeer goed president en dito ex-president.88
Over het algemeen overheerst het beeld dat Carter een matig president
is geweest en dat zijn ambtstermijn in het Witte Huis de opkomst van het
conservatisme alleen maar versneld heeft. Carter zag zichzelf echter niet
als een polariserend president, maar als een leider die juist een belangrijke
eenheid in de Verenigde Staten, namelijk die tussen Noord en Zuid, wist
te herstellen. Als politicus eiste Carter duidelijk zijn plaats op in het debat
over de betekenis van het Noorden en het Zuiden in de Amerikaanse
geschiedschrijving. Die geschiedenis leek te zijn geschreven vanuit een
dominant Noorden, dat zich als het ware Amerika profileerde en het
Zuiden in de schaduw stelde. De historicus C. Vann Woodward
constateerde dat de geschiedschrijving van het Zuiden inderdaad afweek
van de rest van het land: ‘For Southern history, unlike American, includes
large components of frustration, failure, and defeat. It includes not only an
overwhelming military defeat but long decades of defeat in the provinces
of economic, social, and political life’.89 Tevens zei hij: ‘While the myths
of Southern distinctiveness have been waning, national myths have been
waxing in power and appeal. National myths, American myths have
proved far more sacrosanct and inviolate than Southern myths’.90 Degler
daarentegen noemde het Zuiden een regelrecht ‘slachtoffer’ van de
noordelijke interpretatie van de Amerikaanse geschiedenis. Alleen bij het
verlaten van die benadering en acceptatie dat de wortels van de ‘American
identity’ zowel in het Noorden als het Zuiden lagen, ‘We will see a South
that is ultimately involved in creating the American experience. Rather
than an outsider or adversary, the South becomes instead a co-creator of
the nation’s history’.91
Martin Luther King jr. en Lyndon Johnson waren zuidelijke leiders
geweest die met hun visie en handelen het moderne Amerika – Noord en
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Zuid – op sociaal en politiek gebied hadden weten te veranderen.92
Egerton constateerde dat de Verenigde Staten medio jaren zeventig
opnieuw behoefte had aan dergelijk ‘vital leadership’ voor de
‘reconstruction of the American spirit’.93 Tegelijkertijd toonde hij zich
pessimistisch en zag hij ‘not much in the record to encourage hope that
creative approaches to an American renaissance will emanate from the
South’.94 Maar op het moment dat Egerton dit schreef voerde Jimmy
Carter al twee jaar een heimelijke presidentscampagne, met de
onderliggende ambitie ‘of changing politics in this country – challenging
the status quo and shaking up the Washington establishment, so out of
touch with the mood and needs of the American people’.95 Egertons
‘American renaissance’ vulde Carter in de eerste plaats in als een politieke
wedergeboorte van de hele natie, die wel degelijk uit zou gaan van het
Zuiden. Volgens Carter was het noordelijk perspectief medio jaren
zeventig niet langer allesoverheersend. In 1970 had hij zichzelf als
winnaar van de gouverneursverkiezingen in Georgia een grote rol
toegekend bij de ‘vereniging’ van het conservatieve zuiden met het
liberalere noorden van die staat. Bij de presidentsverkiezingen van 1976
projecteerde hij die campagne op het nationale vlak, want daar zag hij een
‘tremendous shift in attitude of the American people toward the South’.96
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1
Presidentsverkiezingen en het Zuiden van de
Verenigde Staten

C

arters waarneming in 1974 van een attitudeverschuiving ten gunste
van het Zuiden was deels ingegeven door politieke motieven: hij
wilde nu eenmaal dat het Noorden het Zuiden en zuidelijke politici
accepteerde. Tevens berustte Carters inschatting op reële ontwikkelingen.
Eén van die ontwikkelingen was de toekenning van volledige
burgerrechten en stemrecht aan zwarten. In het Zuiden, waar een door de
federale overheid afgedwongen desegregatie op gang kwam, had dit grote
politieke en maatschappelijke gevolgen. Als politicus moest Carter een
standpunt in deze kwestie innemen. Tegelijk met de desegregatie kende
het Zuiden een economische groei die de regio meer nationale invloed gaf
en die politici als Carter expliciet gingen benoemen in hun campagnes.
Om de rol die de regio speelde in Carters politieke loopbaan en bij de
presidentiële verkiezingscampagnes van 1976 en 1980 te kunnen duiden
volgt hier een uiteenzetting van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen
in het Zuiden vanaf de tijd van de Reconstruction, een opgelegd
programma voor onder meer bestuurlijke hervorming, dat volgde op de
Burgeroorlog van 1861-1865. Daarnaast komt de positie van het Zuiden
ten opzichte van de rest van de Verenigde Staten aan de orde.

1. Van de Reconstruction tot de jaren dertig
Het Zuiden (South) van de Verenigde Staten heeft zich geleidelijk
ontwikkeld tot een regio met gemeenschappelijke problemen en
belangen.1 Aan de basis lag het conflict dat zich al in de achttiende eeuw
1
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aftekende tussen het Zuiden als een gebied met een overwegend
agrarische economie en het Noordoosten, een regio waar industrialisatie
plaatsvond. In het Zuiden werd de arbeid deels door slaven verricht. Het
Noorden had aanvankelijk ook slavernij gekend en had vanaf de
zeventiende eeuw geprofiteerd van de slavenhandel. Na een mislukte
poging in 1784 om de slavernij in alle toenmalige staten af te schaffen,
verdween de praktijk geleidelijk in het Noorden, terwijl de blanke elite in
het Zuiden de onvrije arbeid en discriminatie juist breder
institutionaliseerde.2 Landeigenaren in het Zuiden besloten dat hun
belangen niet dezelfde waren als die van de industriestaten, waardoor het
Zuiden zich volgens de historicus Numan Bartley ging ontwikkelen tot
‘the nation’s most politically unique region’.3 Of de slavernij de directe
aanleiding was tot de Burgeroorlog tussen Noord en Zuid (1861-1865) is
al geruime tijd onderwerp van historisch debat.
De historicus Virginius Dabney stelt vast dat er vrijwel zeker geen
Burgeroorlog geweest zou zijn als het onmiddellijk na de Revolutie gelukt
was om de slavernij af te schaffen.4 Zijn vakgenoot Frank Lawrence
Owsley daarentegen meent dat de oorlog in eerste instantie het gevolg was
van de dwang die het op centralisme gerichte Noorden hanteerde om het
Zuiden, dat de nadruk legde op de rechten van de afzonderlijke staten, zijn
economische industriesysteem op te leggen. Het Noorden nam uiteindelijk
geen genoegen met de militaire nederlaag van de zuidelijke Confederatie,
maar zette volgens Owsley met de Reconstruction ook nog eens de
‘conquest of the Southern mind’ in gang. Dat alles diende maar één doel:
‘write error across the pages of Southern history which were out of
keeping with the Northern legend’.5
Tijdens de Reconstruction hielden eenheden van het leger van de Unie
zuidelijke staten bezet, mede om de instelling van nieuwe staatsbesturen
af te dwingen. De nederlaag in de Burgeroorlog, maar ook de
daaropvolgende bezetting drukten een zwaar stempel op het Zuiden en
waren volgens Bartley medebepalend voor de speciale status die de regio
vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw verwierf. Andere
invloedsfactoren waren armoede, een protestante en vaak
fundamentalische religieuze oriëntatie, de jure segregatie en de
2
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vastberadenheid van blanke elites om de sociale orde te handhaven.
Voorts was van belang dat de blanke Angelsaksische bevolking in het
Zuiden een homogene groep vormde doordat de regio, in tegenstelling tot
andere streken van de Verenigde Staten, niet steeds nieuwe golven
immigranten te verwerken kreeg.6
De Reconstruction, waarbij het Zuiden vanuit Washington een aantal
programma’s opgelegd kreeg voor de politieke en economische
wederopbouw, strandde niet alleen door zuidelijke tegenwerking, maar
tevens door wat Degler heeft omschreven als ‘the North’s unwillingness
to violate the principles of federalism, that is, political decentralization’.
Met andere woorden: in het Noorden ontbrak de absolute wil de federale
staatsmacht te gebruiken om een ander landsdeel de wet voor te
schrijven.7 Het politieke gat dat ontstond met de beëindiging van de
Reconstruction in 1877 werd opgevuld door de zogeheten Redeemers, ook
wel Bourbon Democrats genoemd. Dit waren plantagehouders en op
industrie en handel gerichte politici die zich opwierpen als natuurlijke
leiders in wat al snel het New South ging heten.8 De nieuwe elite, die het
Zuiden had heroverd op een coalitie van Republikeinen, zwarten en
noordelijke migranten die zich na de Burgeroorlog her en der in de
zuidelijke staten hadden gevestigd,9 wilde de regio industrialiseren en
economisch diversificeren. Tevens probeerden zij noordelijke
investeerders te interesseren voor het financieren van projecten.
Oligarchisch in bestuur en ideologisch conservatief, trachtten de
Redeemers hun macht te consolideren door verkiezingsfraude, strenge
registratiewetten en het wijzigen van de grenzen van kiesdistricten. Bij de
presidentsverkiezingen van 1880 stemde het Zuiden als blok
Democratisch. In een aantal staten zagen de Bourbon Democrats zich
echter geconfronteerd met een Republikeinse alliantie, bestaande uit
blanken en zwarten. De laatsten waren voor een deel voormalige slaven,
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die de Grand Old Party10 nog steeds dankbaar waren voor de afschaffing
van de slavernij.11 De Republikeinen namen de stemmen van hun zwarte
achterban voor kennisgeving aan en richtten zich voornamelijk op het
uitbouwen van de blanke aanhang in het Zuiden, een strategie die mislukte
door een gebrek aan leiders en onenigheid tussen blanke en zwarte facties.
De populistische aanval
Terwijl de zwarten vervreemd raakten van de Republikeinse Partij, dreven
arme blanke boeren en arbeiders verder weg van de Democratische Partij,
die zij waren blijven steunen ondanks de geringe politieke invloed die hen
gegund werd. Een depressie in de landbouw lokte in het begin van de
jaren 1890 een hevige politieke reactie uit, geleid door de People’s Party
ofwel Populisten.12 Deze partij zag kansen voor een verbond van kleine
boeren, arbeiders en zwarten, een ontwikkeling die een existentieel gevaar
vormde voor de Democraten. De Populisten bedreigden immers niet
alleen het eenpartijsysteem, zij waren tevens bereid het concept van
blanke solidariteit te laten vallen om samen te werken met zwarten. De
Populisten eisten onmiddellijke economische steunmaatregelen en wezen
steeds met een beschuldigende vinger naar het Noordoosten van de
Verenigde Staten, dat economisch bevoordeeld zou worden door de
federale regering. In 1896 gaf de People’s Party haar steun bij de
presidentsverkiezingen aan de Democratische kandidaat William Jennings
Bryan. Deze progressief uit Illinois, die alle staten van de voormalige
Confederatie achter zich kreeg, verloor echter van de Republikein William
McKinley.
De politieke ontwikkelingen van de jaren negentig hadden een
realignment van kiesgroepen tot gevolg. De hoofdoorzaak lag duidelijk in
het sectionalisme, ofwel de tegenstellingen tussen Noord en Zuid.13 Bij
deze herschikking van kiesgroepen zeiden de Republikeinen hun
voornemen om in het Zuiden een degelijke partijorganisatie op te bouwen
definitief vaarwel. Zij gingen er van uit dat zij de regio niet nodig hadden
om presidentsverkiezingen te winnen. De zuidelijke Democraten grepen
de crisis aan om hun hegemonie in het gebied grondiger te onderbouwen.
De blanke suprematie werd verder geïnstitutionaliseerd door
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disfranchisement, ofwel het ontnemen van het stemrecht aan zwarten.
Tevens lieten de Democraten zogeheten Jim Crow laws aannemen,14
typisch zuidelijke wetten die de zwarten als klasse afzonderden en
economische en sociale segregatie mogelijk maakten.15 Opmerkelijk is dat
enkele populistische leiders, onder wie de voormalige Democraat Thomas
Watson uit Georgia, de zwarten uiteindelijk als zondenbok gingen
beschouwen.16 Deze politici zagen in dat er onder arme blanken, die zich
als klasse steeds tegen de zwarten afzetten, meer stemmen te winnen
waren als zij de nadruk op rassenscheiding legden. Watson was in 1904 en
1908 presidentskandidaat van de People’s Party, maar de beweging stierf
een langzame dood door de ijzeren greep van de Democraten op de
zuidelijke samenleving en politiek.
Modus vivendi tussen Zuid en Noord
Volgens Grantham leidde het tumult van het laatste decennium van de
negentiende eeuw tot een ‘relaxation of intersectional hostility and a new
understanding between North and South. By the turn of the century, the
‘southern question’ had become less ominous’.17 Nu het populisme niet
langer een storende factor was konden Noord en Zuid zich richten op
economische en politieke samenwerking. Economisch gezien liep het
Zuiden nog steeds ver achter op de rest van het land. De regio was
afhankelijk van andere delen van de Verenigde Staten wat betreft kapitaal,
consumptiegoederen en geschoolde arbeid.18 Het Zuiden was een
grondstoffenproducent, met als voornaamste product katoen. Fluctuaties
op de wereldmarkt werkten vrijwel onmiddellijk door op de arbeidsmarkt,
positief danwel negatief. In dezelfde periode stelden neo-abolitionists uit
het Noorden de segregatie in het Zuiden ter discussie.19 Zij konden echter
niet verhinderen dat de rassenscheiding langzaam onomkeerbaar werd.
Zuidelijke Democraten zagen zich enerzijds gesterkt door gerechtelijke
uitspraken, zoals in de zaak Plessy v. Ferguson uit 1896, waarin het
vonnis luidde dat de overheid van Louisiana aparte treinwagons voor
blanken en zwarten kon inzetten onder de noemer separate but equal.
14
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Anderzijds verzuimden de Republikeinen, die van 1894-1909 de
meerderheid hadden in het Congres, maatregelen te nemen om de
apartheid tegen te gaan.20 Voor een deel slaagden zuiderlingen er ook in
beleidsmakers in het Noorden er van te overtuigen dat hun regio een
racial burden met zich meedroeg en dat de sociale stabiliteit alleen met
ingrijpende, segregistische maatregelen te handhaven was.21
Het eenpartijsysteem bood de Democraten de zekerheid van gesloten
gelederen bij het optreden in de nationale politiek, waar de regio als het
Solid South ging gelden. In de zuidelijke staten zelf was de eenheid echter
ver te zoeken, want er waren Democratische partijfacties actief die elkaar
naar het leven stonden en die het meermalen oneens waren welke
presidentskandidaat steun verdiende. In zijn invloedrijke studie over de
politiek in het Zuiden omschreef de politicoloog V.O. Key dit fenomeen
als volgt: ‘In state politics the Democratic party is no party at all but a
multiplicity of factions struggling for office. In national politics, on the
contrary, the party is the Solid South’. De partij was met andere woorden
het instrument waarmee het Zuiden zijn ‘foreign relations’ met de rest van
het land onderhield.22
Progressieve Democraten riepen om een einde aan het systeem van het
Solid South, dat volgens hen de economische vooruitgang tegenhield en
het Zuiden in de nationale politiek monddood maakte. Immers, door hun
rigide opstelling wat betreft segregatie stonden de zuidelijke staten steeds
tegenover het liberalere Noorden. Bij presidentsverkiezingen konden
Democraten rekenen op het stemblok van de zuidelijke staten, maar
gezien de voortdurende onderdrukking van zwarten was het nooit
mogelijk dat de regio zelf een presidentskandidaat leverde.
Van Wilson tot Hoover
Het aantreden van de Democraat Woodrow Wilson als president in 1913
betekende een verschuiving in de nationale politiek. Wilson was geboren
in Virginia, waardoor het Zuiden een native son in hem zag. Maar omdat
hij al lang in New Jersey woonde en daar op het moment van zijn
verkiezing gouverneur was, gold Wilson voor noordelijke Democraten als
de-southernized en was hij daarmee acceptabel als presidentskandidaat.23
Wilson haalde het Witte Huis tevens door te profiteren van de
20
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verdeeldheid onder de Republikeinen, die sinds 1896 de
presidentsverkiezingen gewonnen hadden op basis van hun meerderheid
aan electoral votes in het Noorden.24 Zuidelijke senatoren en
afgevaardigden steunden Wilsons progressieve regeringsprogramma, dat
de naam New Freedom droeg. De Democraten vormden de meerderheid in
het Huis van Afgevaardigden en één van hun initiatieven was de invoering
van federale belastingheffing, bedoeld om de welvaart in het land beter te
verdelen. Volgens Grantham werd onder Wilson een grote stap gezet in de
richting van ‘nationalizing southern politics’. Het Zuiden erfde van de
president een ‘heritage of reform politics and idealism in national and
international affairs’, terwijl hij zuidelijke Congresleden volop de kans
bood nationale politieke verantwoordelijkheden te aanvaarden.25 Wilson
stelde echter nooit de segregatie in het Zuiden ter discussie.
In de jaren twintig namen de Democraten in het Congres andermaal
hun vertrouwde positie van kleinste partij in. De meeste Democraten in
Huis en Senaat waren uit het Zuiden afkomstig. Zuidelijke Congresleden
versterkten hun macht in commissies door het seniority system en op
conventies vervulden zuidelijke delegaties steeds een sleutelrol.26 De
Democraten wonnen echter geen presidentsverkiezingen en in 1928 sloeg
de Republikein Herbert Hoover zelfs een bres in het Democratische Solid
South door vijf zuidelijke staten achter zich te krijgen.27 Uit analyses
bleek dat Hoover de meeste stemmen had gekregen in het perifere Zuiden,
waar steden als Dallas en Atlanta een sterke groei doormaakten. De
inwoners daar zagen weinig in de Democratische kandidaat Al Smith,
mede vanwege twijfel aan zijn capaciteiten als nationaal leider, zijn
katholieke geloof en zijn oppositie tegen de prohibition, het wettelijk
verbod op het gebruik van alcohol. In het Deep South, de landstreek waar
24
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politiek onmondige zwarten in de meerderheid waren, bleven blanke
Democraten hun partij trouw. Hoover paste als eerste Republikein
voorzichtig een Southern Strategy toe, een op het Zuiden toegespitste
campagnestrategie voor het winnen van stemmen, hoewel de
Republikeinen tot dan toe geen zuidelijke staten nodig hadden gehad om
presidentsverkiezingen te winnen. Hoovers plan om de GOP structureel te
versterken in het Zuiden was echter slecht uitgewerkt en speelde duidelijk
in op de angst voor desegregatie onder blanke Democraten.28

2. Roosevelt en de New Deal
Roosevelts perceptie van het Zuiden
Aan het einde van de jaren twintig gold het Zuiden van de Verenigde
Staten in de nationale pers als een gebied van raciaal extremisme, geweld,
politieke demagogie en culturele achterstand. Door de eenzijdigheid van
de zuidelijke economie trof de in 1929 ingezette Great Depression de
regio zo mogelijk nog harder dan de rest van de Verenigde Staten. De in
1933 aangetreden Democratische president Franklin D. Roosevelt noemde
het Zuiden zelfs ‘the nation’s most pressing economic problem’.29 Niet de
segregatie, maar de armoede onder blank en zwart gold als de
belangrijkste kwestie in de regio.30 Het Zuiden verwachtte hulp van de
president, nadat verzoeken om economische bijstand aan de
Republikeinse regeringen van de jaren twintig vruchteloos waren
gebleven. Roosevelt, voormalig gouverneur van New York, onderhield
actieve banden met zuidelijke politici en stond in het Zuiden bekend als
een Democraat die het voor de regio opnam. Geregeld verbleef de
president in Warm Springs in Georgia, waar hij kuurde om de gevolgen
van polio te bestrijden. Roosevelt legde in zijn campagne van 1932 de
nadruk op de economie en niet op de sociale en culturele verschillen
tussen Noord en Zuid.31 Zelf opgegroeid in de segregistische traditie nam
Roosevelt geen initiatieven voor de beëindiging van de rassenscheiding.
Hij voerde aan dat hij geen enkele wet door het Congres zou krijgen als
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hij de zuidelijke afgevaardigden en senatoren tegen zich in het harnas
joeg.32
Roosevelts New Deal, het programma dat de economie door federaal
overheidsingrijpen opnieuw op gang diende te brengen, werd in het
voorjaar van 1933 van kracht en verlichtte de landbouwcrisis in het
Zuiden. Economische hulp aan het in armoede gedompelde Zuiden was
onontkoombaar, maar ingrijpender dan de maatregelen zelf was het
achterliggende principe van federale bemoeienis met zaken die tot dan toe
exclusief het terrein van de staatsregeringen waren geweest. De New Deal
vormde de basis tot de latere uitbreiding van voorgeschreven beleid uit
Washington, bijvoorbeeld op het vlak van sociale wetgeving en
desegregatie. De historici James Cobb en Michael Namorato noemen de
New Deal, versterkt door invloeden van de Tweede Wereldoorlog, dan
ook ‘the most powerful force for change in the South since the Civil
War’.33
Debat over de New Deal
Zuidelijke Congresleden schaarden zich massaal achter de New Dealwetgeving, grotendeels omdat de staten zelf de verantwoordelijkheid
kregen voor de uitvoering van de financiële hulp aan werklozen of arme
gezinnen. Maar al snel ontstond er een debat onder zuidelijke politici over
de dieperliggende betekenis van de New Deal. Voorstanders van het
concept gingen liberal heten, terwijl de tegenstanders als conservatief te
boek stonden. Deze termen werden vanaf dat moment veelvuldig gebruikt
om Amerikaanse politici ideologisch te duiden.34 Roosevelts plan om in
zijn tweede termijn het federale Hooggerechtshof uit te breiden om zo
liberale rechters te kunnen benoemen, kostte hem verder krediet bij
conservatieven. In 1937 vormden conservatieve Republikeinen en
Democraten in het Congres een informele anti-Roosevelt coalitie.
Zuidelijke Democraten waren niet langer betrouwbare bondgenoten in
beleid dat Roosevelt initieerde, tenzij er federale financiële steun naar hun
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regio kon vloeien.35 De New Deal had een cruciale invloed op de facties
binnen de nationale Democratische Partij: waar tot het begin van de jaren
dertig de nadruk op regionale verschillen had gelegen, kwamen
Democraten uit Noord en Zuid onder Roosevelt ideologisch tegenover
elkaar te staan.36
Ondanks de wrijvingen steunde het Zuiden Roosevelt ook bij de
verkiezingen van 1936, 1940 en 1944 voluit. Bij de laatste verkiezingen
kwam de diepe verdeling tussen de noordelijke, liberale vleugel en de
zuidelijke, conservatieve factie evenwel manifest aan de oppervlakte.37
Noordelijke liberals, onder wie Roosevelt, waren het Zuiden als een
‘nationaal probleem’ gaan zien en wilden de liberalisering, economische
ontwikkeling en modernisering van de regio bespoedigen. Deze
Democraten, aldus Grantham, waren uiteindelijk ook bereid de
confrontatie met hun zuidelijke partijgenoten aan te gaan.38 In deze tijd
was er tussen het Noorden en het Zuiden een duidelijke toename van wat
de politicoloog Richard Bensel ‘sectional stress’ noemt, ofwel ‘political
conflict over significant public decisions in which a nation is divided into
two or more regions, each of which is internally cohesive and externally
opposed to the other(s)’.39 Dat vice-presidentskandidaat John Nance
Garner uit Texas kwam vereenvoudigde in 1932 en 1936 de keuze van de
zuiderlingen. Maar onder Roosevelt kwam een einde aan dit common law
marriage, de praktijk waarbij een noordelijke liberale presidentskandidaat
werd gekoppeld aan een conservatieve zuidelijke vicepresidentskandidaat. In 1940 koos FDR immers de liberal Henry Wallace
uit Iowa als running mate, terwijl die rol in 1944 was weggelegd voor de
liberal Harry Truman uit Missouri.40
Electorale verandering
Van 1932 tot 1948 slaagden de Democraten er bij presidentsverkiezingen
in boven hun zuidelijke machtsbasis uit te stijgen: ook staten in het
Westen, Middenwesten en Noordoosten werden in deze realignment
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structureel in het Democratische kamp getrokken. Daarmee brak de
langste periode van Democratisch leiderschap in de geschiedenis van de
Verenigde Staten aan. De eerdere situatie, waarbij de Republikeinen sinds
de Reconstruction bij presidentsverkiezingen konden uitgaan van de
meerderheid van de electoral votes, was nu omgekeerd.41 Zuidelijke
Democraten kwamen evenwel tot het pijnlijke besef dat Roosevelt, gezien
de omvang van zijn overwinningen, hun regio niet nodig had om
presidentsverkiezingen te winnen.42 De Democratische Partij was volgens
de politicoloog James Sundquist overgenomen door ‘forces demanding
change’.43 Tot die veranderingsgezinde groepen behoorden de vakbonden,
een teken dat de Democraten steeds verder doordrongen tot kiesgroepen in
noordelijke steden. Onder de noordelijke Democratische kiezers bevonden
zich nu ook uit het Zuiden gemigreerde zwarten, die tot de conclusie
kwamen dat de Republikeinse Partij niet langer hun thuishaven was. Ook
zij behoorden tot de zogeheten Roosevelt Coalition, die in 1936 tot stand
kwam en waarvan verder kleine boeren, arbeiders, joden, katholieken en
zuidelijke protestanten deel uitmaakten. De coalitie was van grote invloed
op de latere Amerikaanse politiek. In het Noorden was de realignment al
rond 1936 voltooid, terwijl het proces in het Zuiden nog jaren zou
vergen.44 Zuidelijke politici die zich niet in de New Deal konden vinden
keerden zich niet meteen van hun Democratische Partij af, maar
probeerden die opnieuw in handen te krijgen. In hun eigen staten en
districten bleven zij als vanouds de dienst uitmaken.
Tijdens het presidentschap van Roosevelt vond een belangrijke
wijziging plaats in het Democratische conventiesysteem. In 1936 werd
namelijk de two-thirds rule afgeschaft, die zuidelijke Democraten hadden
gebruikt om de nominatie van hun onwelgevallige presidentskandidaten te
blokkeren. Het was niet langer nodig om de stemmen van tweederde van
de gedelegeerden te krijgen, want een eenvoudige meerderheid was
voortaan genoeg om genomineerd te worden.45 De zuidelijke Democraten
moesten dat jaar nog een nederlaag slikken omdat voor het eerst zwarte
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gedelegeerden op een Democratische conventie verschenen. Niettemin
bleven de zuidelijke Democraten vooral in de Senaat een machtsblok
vormen met hun Southern Caucus, een overleg- en pressiegroep waarin de
tweeëntwintig senatoren uit de voormalige staten van de Confederatie
vergaderden over te voeren beleid. In de wetenschap dat zij geen
presidentskandidaten konden leveren, beseften zuidelijke politici dat de
hoogste post die zij konden bereiken de functie van senator in Washington
was.46 Doordat zij telkens werden herkozen zorgden de senatoren voor
continuïteit en konden zij, vanwege hun lange staat van dienst, het
seniority system volledig benutten voor hun politieke doeleinden.

3. Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog
De Dixiecrats
De Tweede Wereldoorlog versnelde de economische integratie van het
Zuiden, dat wat betreft industrialisatie en urbanisatie definitief aansluiting
kreeg bij de rest van de Verenigde Staten. Op sociaal-politiek gebied werd
in 1944 de white primary wettelijk verboden. Met dit instrument hadden
de zuidelijke Democraten hun voorverkiezingen decennia lang alleen voor
blanken weten te reserveren. In verschillende staten leidde het vonnis tot
een toename van de registratie van zwarte kiezers. President Harry
Truman, de opvolger van de in 1945 overleden Roosevelt, stelde in 1947
een Civil Rights Commission in en vroeg het Congres begin 1948, in wat
zijn biograaf David McCullough een ‘brave, revolutionary declaration’
noemt, om wetgeving voor desegregatie.47 Zuidelijke Democraten en
conservatieve Republikeinen blokkeerden dit, waarop Truman zijn
toevlucht nam tot de presidentiële executive order, ofwel de bevoegdheid
eigen maatregelen af te kondigen. Truman maakte zo onder meer een
einde aan de segregatie in de strijdkrachten.48 Op de Democratische
conventie van 1948, waar Truman genomineerd werd als
presidentskandidaat, kwam er een paragraaf over burgerrechten in het
partijprogramma.
Conservatieve zuidelijke Democraten, onder leiding van gouverneur
Strom Thurmond uit South Carolina, beseften dat het zuidelijke overwicht
verloren was gegaan en wilden voorkomen dat de Democraten nogmaals
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een noordelijke liberal naar het Witte Huis zouden sturen. Niet langer in
staat een beroep te doen op de two-thirds rule, richtten zij hun eigen
splinterpartij op, de States’ Rights Democratic Party. Ook wel
Dixiecrats,49 genoemd, gingen de afvalligen er van uit dat zij bij de
presidentsverkiezingen van 1948 alle staten in het Zuiden konden winnen.
Truman, noch diens Republikeinse uitdager Thomas Dewey, zou daardoor
een meerderheid krijgen in het Electoral College. Het Huis van
Afgevaardigden, waar zuidelijke Democraten de scepter zwaaiden, zou in
dat geval een president kiezen. Maar Truman won de verkiezingen, terwijl
de Dixiecrats slechts vier staten in het Deep South op hun naam schreven,
te weten Lousiana, Mississippi, Alabama en South Carolina. Georgia
stemde voor Truman, terwijl blanke kiezers in het perifere Zuiden
Thurmond vrijwel negeerden. In het hele Zuiden kwamen de Dixiecrats
slechts aan een kwart van de stemmen, waarmee hun strategie volledig
mislukte.50 De Dixiecrats ondervonden nadeel van de lage opkomst die
het Zuiden bij presidentsverkiezingen kende. Voor een deel lag de
oorzaak van die lage opkomst in het blokkeren van de zwarte kiezers,
terwijl strenge registratieregels arme blanken van de stembus weghielden.
Daarnaast speelde de gelatenheid waarmee de Republikeinen de regio
decennia lang aan de Democraten lieten en waardoor iedere strijd om de
kiezer had ontbroken, een rol. Het brisante thema dat Thurmond uitdroeg
lokte in zes zuidelijke staten minder dan 25 procent van de kiezers naar de
stembus, bij een nationaal gemiddelde van 52 procent.51
De Dixiecrats slaagden niet in hun opzet het leiderschap van de
Democratische Partij uit de handen van de liberals te trekken. Maar
vergeleken met 1928, toen Hoover zuidelijke staten won, veroorzaakte de
revolte van de Dixiecrats een structurele scheuring binnen het
Democratische Solid South. Inzet van de partijstrijd was immers de
rassenscheiding in het Zuiden, waarbij de Dixiecrats zich met een beroep
op de rechten van de individuele staten verzetten tegen de opvatting van
de liberals dat desegregatie een nationale aangelegenheid kon zijn. Het
jaar 1948 geldt daarmee als een waterscheiding met belangrijke gevolgen
voor de moderne Amerikaanse politiek.
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Southern Manifesto
Voor de presidentsverkiezingen van 1952 deden noordelijke
Democratische leiders er alles aan om de banden met het Zuiden aan te
halen. Een burgerrechtenparagraaf haalde het dit keer niet, terwijl
presidentskandidaat Adlai Stevenson uit Illinois senator John Sparkman
uit Alabama als running mate koos. Het was een openlijke genoegdoening
voor de nederlaag die de conservatieve presidentskandidaat senator
Richard Russell uit Georgia in de Democratische voorverkiezingen had
geleden. De opzet om het Deep South terug in de gelederen te brengen
slaagde. Texas, Florida, Tennessee en Virginia gingen echter naar Dwight
Eisenhower, wiens Republikeinse Partij garen spon bij de onrust onder de
Democraten.52 Eisenhower, die ondanks het inmiddels massaal op gang
gekomen zwarte protest geen actief burgerrechtenbeleid voerde, kreeg in
1956 bij zijn herverkiezing naast de voornoemde staten ook Louisiana
achter zich.53
De uitslagen van 1952 en 1956 wezen op het ontstaan van een
tweepartijensysteem in het Zuiden, want in het kielzog van Eisenhower
wisten Republikeinen her en der in de regio verkiezingen op lager niveau
te winnen. Deze Republikeinse Operation Dixie kreeg de doodsteek in
1957 met het besluit van Eisenhower om militaire eenheden in Arkansas
onder federaal bevel te stellen. In de hoofdstad Little Rock kwamen die
militairen tussenbeide in een gewelddadige confrontatie rond de
desegregatie van een middelbare school.54 Zuidelijke conservatieven
zagen de inzet van militairen als een grove schending van de Declaration
of Constitutional Principles. In deze verklaring, beter bekend als het
Southern Manifesto, hadden zuidelijke Congresleden in 1956 de rechten
van de staten onderstreept. Zij reageerden met die verklaring op het
vonnis Brown v. Board of Education, waarbij zij het Zuiden expliciet
opriepen tot verzet tegen de door het federale Hooggerechtshof
afgedwongen integratie op openbare scholen.55 De zuidelijke politici
kwalificeerden het vonnis als een schending van de rechten van het
Congres en volgens hen gaf de Amerikaanse grondwet het federale
Hooggerechtshof niet het recht op deze manier in te grijpen in de
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onderwijsaangelegenheden van de staten.56 Op het politieke vlak
betekende het vonnis een gevoelige nederlaag voor het zuidelijke
machtsblok in het Congres.
Eén van de ondertekenaars van het Southern Manifesto, Richard
Russell, schoof zijn collega Lyndon Johnson uit Texas naar voren als een
gematigde zuidelijke politicus die in 1960 een gooi zou kunnen doen naar
het presidentschap. Johnson was in 1955 fractieleider geworden van de
Democratische meerderheid in de Senaat. Aanvankelijk maakte hij deel
uit van de Southern Caucus en gold hij als conservatief, maar gaandeweg
schoof hij op in de richting van de liberals, met wie hij in de eerste plaats
als liaison gefungeerd had.57 Johnson behoorde niet tot de ondertekenaars
van het Southern Manifesto.58
De Great Society
Johnson bleek op de Democratische conventie niet in staat zijn liberale
collega John F. Kennedy uit Massachusetts van de nominatie af te houden.
De zuidelijke staten wilden Kennedy alleen accepteren als hij Johnson als
zijn running mate nam en bij de verkiezingen gaf het tweetal slechts drie
perifere zuidelijke staten prijs.59 Het katholieke geloof van Kennedy viel
slecht in het overwegend protestante Zuiden, terwijl de Republikeinse
Partij met presidentskandidaat Richard Nixon uitgebreid campagne voerde
in de regio. De New York Times constateerde na de verkiezingen ‘a
healthy growth of the two-party system’ in sommige zuidelijke staten,
terwijl het Zuiden als geheel ‘is establishing also a closer rapport with
American life beyond its region’.60 Grantham heeft er in dit verband op
gewezen dat Lyndon Johnson en Martin Luther King jr., allebei afkomstig
uit het Zuiden, de drijvende kracht vormden in de strijd voor de
beëindiging van de segregatie in het Zuiden in wat de Second
Reconstruction zou gaan heten. Maar ook met de verdere economische
ontwikkeling, urbanisatie, industrialisatie en de opkomst van een nieuwe
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dynamische middenklasse kreeg de regio definitief aansluiting bij het
Noorden.61
Hoewel hij in het Zuiden als gematigd gold wat betreft de
rassenpolitiek, kon Kennedy de druk van de burgerrechtenbeweging niet
weerstaan en initieerde hij in 1963 een burgerrechtenwet. Na Kennedy’s
dood loodste Johnson als zijn opvolger in 1964 de Civil Rights Act door
het Congres, een jaar later gevolgd door de Voting Rights Act. Het Zuiden
was duidelijk in de greep geraakt van de Second Reconstruction, die
begonnen was met het schoolvonnis uit 1954, waarbij de federale
overheid het beleid voorschreef. Mede gedwongen door de
ontwikkelingen, maar ook uit eigen overtuiging en gebruikmakend van
een liberale meerderheid in het Congres, liet Johnson zien dat een
Democratische president niet langer bereid was het Zuiden in de
rassenkwestie de hand boven het hoofd te houden. Dat juist Johnson zich
met zijn programma van de Great Society ontpopte als een onvervalste
liberal zette bij veel kiezers en politici in het Zuiden kwaad bloed. De
reactie bij de presidentsverkiezingen van 1964 – Johnson verbond zich
ook nog eens aan de noordelijke liberal Hubert Humphrey als vicepresidentskandidaat – was fel: vijf staten in het Deep South schaarden zich
achter de Republikeinse senator Barry Goldwater.62 Centraal in de
presidentscampagne van de conservatieve Goldwater stonden de states’
rights. Segregistische blanken in het Deep South begrepen de boodschap
dat Goldwater een einde wilde maken aan de federale
burgerrechtenwetgeving. Goldwater zei niet tegen gemengde scholen te
zijn, maar wel tegen de in zijn ogen ongrondwettelijke bemoeienis van de
federale regering met onderwijs.63 De senator uit Arizona leed een
pijnlijke nederlaag tegen Johnson, maar in zijn kielzog wonnen
Republikeinen zetels in het Huis van Afgevaardigden en werden leden van
de GOP aangemoedigd zich in het Zuiden beter te organiseren.64
Op de achtergrond maakte Goldwater conservatieve gevoelens los bij
talloze Amerikanen die constateerden dat hun land politiek, economisch
en moreel in verval raakte door toedoen van de liberals. De historica Lisa
McGirr zegt dat die burgers ‘became the ground forces of a conservative
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revival-one that transformed conservatism from a marginal force
preoccupied with communism in the early 1960s into a viable electoral
contender by the decade’s end’.65 Aanhangers van het conservatisme
hadden zich in de jaren vijftig afgezet tegen het middle-of-the-road
Republicanism van Eisenhower. Door toedoen van zakenlieden, politici en
intellectuelen kreeg het conservatisme zoveel structuur dat van een
beweging kon worden gesproken. Vooral blanken die in voorsteden
woonden en inperking van hun individuele vrijheden vreesden waren de
dragers van de beweging.66
Goldwaters Southern Strategy en de nieuwe dynamiek van het
conservatisme hadden een grote invloed op latere presidentsverkiezingen.
De Republikeinse Partij, waarin de conservatieven zich steeds duidelijker
manifesteerden ten koste van hun liberale partijgenoten, werd een
volwaardig alternatief voor ontevreden zuidelijke Democraten. De
Republikeinen slaagden er in bij verkiezingen allianties tot stand te
brengen tussen blanke conservatieven in de middenklasse en blanke
conservatieven in lagere sociale klassen. Ook in het Zuiden voelden
kiezers zich aangetrokken tot het populist conservatism waarvan de
Republikein Ronald Reagan de grondslag legde in zijn succesvolle
gouverneurscampagne in Californië in 1966. Reagan richtte zich direct tot
Democratische kiezers en appelleerde aan de conservatieve gevoelens van
de arbeidersklasse met populistische thema’s als belastingverlaging.67
George Wallace
Een ander alternatief voor ontevreden blanke kiezers was George Wallace.
De racistische ex-gouverneur van Alabama keerde zich af van de
Democratische Partij en wist in 1968 als voorman van de American
Independent Party vijf zuidelijke staten te winnen.68 Opmerkelijk was dat
Nixon, die ditmaal de verkiezingen won, eveneens vijf zuidelijke staten op
zijn naam bracht, terwijl de Democraten met Hubert Humphrey als
kandidaat alleen in Texas zegevierden. Grantham concludeert: ‘The longdominant Democratic party of the South, with only one state victory in the
national election, had been battered and left adrift’.69 De historici Numan
Bartley en Hugh Davis Graham sluiten daarbij aan met de stelling: ‘The
1968 presidential election sharply etched the developing voting tendencies
65

Lisa McGirr, Suburban Warriors. The Origins of the New American Right
(Princeton: Princeton University Press, 2001) 4.
66
Idem, 63, 67, 70.
67
Idem, 201.
68
Het ging om Louisiana, Arkansas, Mississippi, Alabama en Georgia.
69
Grantham, The South in Modern America, 281.
45

in the region’. Wallace, die nationaal 13,5 procent van de stemmen won
en ook buiten het Zuiden veel aanhang had, bereikte met zijn mengeling
van populist economics en social reaction blanken met lagere inkomens.
Nixons economisch conservatisme en zijn roep om sociale stabiliteit
leverden hem de stemmen van de betergeschoolden en mensen met hogere
inkomens in de voorsteden op. Humphrey ten slotte trok vooral zwarte
kiezers, liberale blanken en andere minderheidsgroepen.70
McGirr wijst er op dat de centrist Nixon de verkiezingen won ‘through
an embrace of a new middle-class conservatism’. Eind jaren zestig was de
Verenigde Staten het toneel van anti-oorlogsdemonstraties en rellen in
grote steden, terwijl opkomende tegenculturen als de hippies er toe
leidden dat steeds meer Amerikanen de kritiek van de conservatieven op
het liberalisme steunden.71 De conservatieve beweging had een
heroriëntatie doorgemaakt, waarbij niet langer het anticommunisme, maar
belastingverlaging, de rol van de overheid en sociale kwesties als abortus
op de voorgrond stonden.72 Net als Thurmond in 1948 wilde Wallace
voorkomen dat een liberale Democraat president werd. Belangrijk verschil
was echter dat Wallace in tegenstelling tot de Dixiecrats ook kiezers trok
in het Noorden. Thurmond, Goldwater en Wallace vielen het
Democratische Zuiden aan, maar bleven steeds ver verwijderd van hun
doel: het verenigen van de regio. In het perifere Zuiden wisten zij immers
nooit een meerderheid te halen. De drie campagnes hadden één ding
gemeen: zij brachten de politics of race, het al dan niet expliciet refereren
aan de rassenkwestie in campagnes, op de voorgrond als thema in de
Amerikaanse presidentsverkiezingen.73
De politicologen Earl en Merle Black noemen het tijdvak 1948-1968
de ‘competitive period’ in het Zuiden wat betreft presidentsverkiezingen,
met als één van de centrale thema’s de rassenkwestie. Aan het begin van
de periode zette het verval van het Democratische Solid South in.
Gedurende het tijdvak verdeelden de inwoners van het Zuiden hun
stemmen over Democratische, Republikeinse en onafhankelijke
kandidaten. Na 1968 tekende zich een tendens in de richting van een
Republikeins overwicht af.74 Volgens de politicoloog Desmond King was
de politieke coalitie uit de tijd van de New Deal rond die tijd al
uiteengevallen. De desegregatie, begonnen in de jaren vijftig,
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vervreemdde zuidelijke Democraten van hun coalitiepartners. Dit leidde
er toe dat zij zwakker kwamen te staan in de presidentiële politiek.75
Verdere polarisatie
Het centrum in de Amerikaanse politiek, waar politici met uiteenlopende
ideologieën elkaar steeds hadden gevonden om gezamenlijk beleid te
maken, maakte in de jaren zestig plaats voor een polarisatie die de
Republikeinen uitbuitten.76 Aanvoelend dat zij slechts hoefden in te spelen
op de juiste sentimenten van de Silent Majority, eisten de Republikeinen
met een op de blanke Wallace-kiezers gerichte Southern Strategy in 1972
het hele Zuiden voor zich op. Al Gore sr., een liberale Democraat uit
Tennessee die bij de verkiezingen in 1970 zijn Senaatszetel verloor,
omschreef Nixons strategie als een ‘cleverly mixed appeal to three
traditional Southern prejudices’, namelijk ‘racism, a leaning toward
hawkish militarism, and Southern sectionalism’.77 Nixon zei respect te
hebben voor zuidelijke sociale en morele normen en waarden en hij kon
zich voorstellen dat de regio moeite had met de federale
overheidsbemoeienis.78 Nixons Democratische tegenspeler bij de
presidentsverkiezingen van 1972, de liberal George McGovern, leidde nu
een partij die zich, onder meer als reactie op de druk van de radicale New
Left, voluit richtte op de zwarte kiezers. Op de Democratische conventie
waren de zuidelijke delegaties sterk verdeeld en gaven zij hun regionale
kandidaat George Wallace het grootste stemmenaandeel.79
Het karakter van de zuidelijke Democratische Partij veranderde met de
herverkiezing van Nixon in 1972 doordat nog meer conservatieve
blanken, geconfronteerd met een liberal als McGovern, hun heil elders
gingen zoeken. Miljoenen zwarten die zich als kiezer lieten registreren en
over het algemeen liberale ideeën inbrachten namen hun plaats in. De
zuidelijke partij kreeg daarmee aansluiting bij de factie van liberale
Democraten in het Noorden, maar in het Zuiden raakten blanken van de
partij vervreemd. Tekenend voor de Republikeinse opmars was dat Nixon
in het Zuiden 48 procent van de electoral votes haalde die hij nodig had
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om herkozen te worden.80 Een ander fenomeen in de jaren zeventig was de
toename van het aantal Republikeinse Congresleden uit het Zuiden, een
trend die in de jaren zestig inzette en die Black en Black de ‘new partisan
dynamics’ noemen.81
De transformatie van de regionale politiek in het Zuiden was niet
alleen het gevolg van Nixons Southern Strategy. De historicus Matthew
Lassiter wijst deze top-down-benadering zelfs af; hij onderstreept de
invloed van de middenklasse in de zuidelijke voorsteden, kiezers die in de
eerste plaats gezien moeten worden als huiseigenaren, belastingbetalers en
ouders van schoolgaande kinderen. Hun partij-affiliatie, Democratisch of
Republikeins, kwam bij verkiezingen niet op de eerste plaats: ‘The
political outlook of white families affiliated with the Silent Majority
overlapped considerably with Republican conservatism but extended well
beyond a right-wing base, reaching the national stage as a grassroots
revolt of the center that demanded and received a bipartisan defense of
suburban entitlement programs (...) The populist revolt of the Silent
Majority reveals the vitality and the volatility of the political center during
an era of substantial turmoil’.82 Lassiter spreekt in dit geval ook wel van
de ‘suburbanization of Southern politics’.83
Verdere verschuivingen tot eind twintigste eeuw
De verdergaande industrialisatie en het maatschappelijk doorwerken van
de desegregatie sinds de jaren zestig leidden er toe dat journalisten en
wetenschappers andermaal een New South ontwaarden. Het was een regio
die niet langer op zichzelf stond, maar met een politieke constellatie die
zo dicht bij de rest van de Verenigde Staten aansloot dat Grantham van
een ‘nationalization of the region’s politics’ spreekt.84 Het was dit Zuiden
dat in de woorden van de publicist Kirkpatrick Sale ging rivaliseren met
de ‘industrial, financial, political, academic, and cultural centers’ in het
Noordoosten, die de Verenigde Staten decennia lang politiek en
maatschappelijk hadden gedomineerd.85 Sale constateerde een ‘power
shift’, die meer was dan een ‘passing phenomenon’: ‘it is a way of
comprehending modern America’.86
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De politicoloog Donald Beachler zegt dat de Democraten bij
presidentsverkiezingen uiteindelijk met een ‘Southern problem’ kwamen
te zitten, want genomineerde liberals uit het Noorden wonnen in 1972,
1984 en 1988 immers geen enkele zuidelijke staat.87 Zuidelijke
presidentskandidaten, geaccepteerd buiten hun regio, wonnen daarentegen
wel staten in het Noorden, zoals Jimmy Carter in 1976 en 1980 en Bill
Clinton in 1992 en 1996. Carter en Clinton kozen de strategie van de
gematigdheid, de nieuwe succesformule in de zuidelijke politiek sinds het
begin van de jaren zeventig. Carter was een vertegenwoordiger van de
neoliberale partijfactie: conservatief wat betreft fiscaal beleid en liberaal
op sociaal en cultureel vlak. Vertegenwoordigers van deze factie toonden
zich in het buitenlands beleid ambivalent omtrent het inzetten van de
Amerikaanse strijdkrachten.88 Carter was de eerste president uit het Deep
South sinds Zachary Taylor (1849-1850).89 In 1976 bracht hij alle
zuidelijke staten behalve Virginia terug in het Democratische gelid. Dat
betekende overigens geen structureel herstel van een Democratisch Solid
South. Carter kreeg in de regio geen meerderheid van de blanke kiezers
achter zich, maar had zijn stembusresultaat voornamelijk te danken aan de
massale opkomst van zwarten.90
Over het algemeen gelden Democratische presidentskandidaten uit het
Zuiden als conservatiever dan hun noordelijke tegenhangers. Zuidelijke
Democraten zijn echter liberaler dan Republikeinse kandidaten uit de
regio en leggen vaker de nadruk op populistische thema’s, zoals vooral bij
Carter het geval was.91 Carters verkiezing maakte duidelijk dat een
zuidelijke Democraat kon winnen als hij een coalitie tot stand wist te
brengen tussen blanke en zwarte kiezers in het Zuiden en tussen liberals
en conservatieven op nationaal niveau. Op dat laatste vlak was de synergie
in 1980 volledig uitgewerkt en kreeg Carter in de strijd om de nominatie
een felle aanval te verduren van de noordelijke liberale Democraten in de
persoon van senator Edward (Ted) Kennedy. Mede door het winnen van
primaries in het Zuiden wist Carter de nominatie in de wacht te slepen,
maar bij zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van 1980 tegen de
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conservatieve Republikein Reagan won hij in het Zuiden alleen nog zijn
thuisstaat Georgia. Die verkiezingen betekenden de definitieve doorbraak
van de Republikeinen in het Zuiden, waar zij dat jaar bijna de helft van
het aantal Senaatszetels en gouverneursposten wonnen. Tot dan toe
hadden veel blanke kiezers uit de midden- en lagere klasse in het Zuiden
alleen bij presidentsverkiezingen het Democratische kamp verlaten en
waren zij bij gouverneurs- en Congresverkiezingen de partij trouw
gebleven. De opkomst van Reagan maakte het conservatisme voor deze
groepen echter acceptabeler, waardoor zij bij staats- en plaatselijke
verkiezingen de Republikeinen als een alternatief gingen zien. De basis
van Reagans overwinning lag in de jaren zestig, met een conservatieve
beweging die zich gaandeweg aanpaste aan de actuele kwesties in de
samenleving. Rond 1980 legden de conservatieven sterk de nadruk op
moraliteit en het terugdringen van de rol van de federale regering in het
dagelijks leven. De conservatieven, concludeert McGirr, ‘hoped to bring
late twentieth-century Americans into a world with parallels to an earlier
time in American life, when government responsibilities in the lives of
citizens were minimal and a staunch moral Protestantism reigned
supreme’.92
De politicologen Mark Brewer en Jeffrey Stonecash stellen
klassentegenstellingen op de voorgrond bij het verklaren van de afkalving
van de Democratische aanhang bij presidentsverkiezingen in het Zuiden.
Volgens hen is te lang de nadruk gelegd op de rassenkwestie als enige
factor in de realignment en de opkomst van de Republikeinse Partij in de
regio. Allereerst waren het de welgestelde blanken die zich tot de
Republikeinse Partij voelden aangetrokken vanwege programmapunten
als individualisme, lagere belasting en minder overheidsbemoeienis.93 In
de jaren zestig en zeventig keerden om die redenen ook blanken in lagere
klassen de Democraten substantieel de rug toe. In de jaren tachtig en
negentig won de partij die aanhang weer terug, grotendeels als gevolg van
het propageren van een actievere overheidsrol op economisch gebied en
het opkomen voor de ‘kleine man’.94 Volgens de politicoloog Nicol Rae
ontwikkelde de lagere blanke klasse zich in het Zuiden bij
presidentsverkiezingen tot de belangrijkste groep zwevende kiezers.95
Brewer en Stonecash laten in hun betoog de invloed van de
protestantse religie op de politiek in het Zuiden buiten beschouwing en dat
is niet geheel terecht. Op het gebied van religie is immers een belangrijke
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ontwikkeling te constateren binnen de Southern Baptist Convention, een
organisatie die duizenden zuidelijke kerken verenigt. In de jaren zestig
begon de conservatieve factie binnen de SBC de overhand te krijgen en
eind jaren zeventig waren de gematigden naar de achtergrond gedrongen.
Deze strijd ging niet alleen over theologische opvattingen, maar ook over
politiek, met thema’s als vrouwenrechten, abortus en het gebed op
openbare scholen. Conservatieve baptisten konden zich niet langer vinden
in de ontwikkelingen binnen de Democratische Partij en wendden zich tot
de conservatieve ideologie die het overwicht had gekregen bij de
Republikeinen. Naar gelang het Zuiden Republikeinser ging stemmen,
nam de invloed van zuidelijke conservatieve baptisten in het Congres
toe.96
De Republikeinen kregen in 1984 en 1988 bij de
presidentsverkiezingen alle zuidelijke staten achter zich door in hun
strategie rekening te houden met dit conservatisme en het regionale
bewustzijn van de kiezers. In 1984 trad er volgens de politicologen
Thomas Ferguson en Joel Rogers een verdere dealignment of teloorgang
van partijtrouw in het electoraat op, ‘with voting defined ever less sharply
along partisan lines’.97 Als reactie op de nederlaag van de liberale
Democraat Walter Mondale bij de presidentsverkiezingen in 1984 richtten
verontruste zuidelijke Democraten de Democratic Leadership Council op,
met als doel politiek en imago van de partij te ontdoen van het stempel
liberal. In de voorverkiezingen kwamen de Democraten voortaan met
Super Tuesday, een bundeling van primaries in het Zuiden op één dag.
Dat concept moest onder meer een einde maken aan frontloading, de
praktijk waarbij partijbesturen in noordelijke staten hun primary of caucus
steeds verder naar voren wilden schuiven om in de buurt van Iowa en
New Hampshire te komen.98 In de ogen van de zuidelijke critici hadden
noordelijke liberale staten daardoor een overwicht gekregen in het vroege
primary-seizoen.
Maar Super Tuesday was, zo bleek al in 1988, niet goed doordacht. Het
lukte de zuidelijke Democraten niet om de aandacht af te leiden van Iowa
en New Hampshire, staten waar de kiezers zich traditioneel als eerste
uitspreken en waar de winnaar zich onder grote media-aandacht als leider
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in het kandidatenveld kan profileren.99 Daarnaast bevond zich onder de
Democratische kandidaten geen centrist van het kaliber Carter, die links
en rechts stemmen kon trekken en zodoende zuidelijke staten kon
verenigen. De uiteindelijke Democratische presidentskandidaat Michael
Dukakis verloor de verkiezingen – zonder een enkele zuidelijke staat te
winnen – kansloos tegen de Republikein George H.W. Bush.
De Democraat Bill Clinton won zijn presidentschap in 1992 en zijn
herverkiezing in 1996 slechts ten dele door zeges in staten in het Zuiden,
waar hij matig presteerde.100 Clinton, gouverneur van Arkansas, stond
voor een zeer moeilijke opgave. Na het verloren gaan van het Zuiden
stonden alleen Minnesota en het District of Columbia nog te boek als
Democratische bolwerken, samen goed voor niet meer dan twee procent
van de electoral votes. Aan de andere kant bevonden zich 39 staten die in
recente verkiezingen Republikeins hadden gestemd. Die staten hadden
samen 74 procent van de electoral votes.101 Clinton richtte zich sterk op
kiezers in het centrum en bewerkte tevens zogeheten swing states, staten
die gezien hun aantal electoral votes de doorslag konden geven bij de
verkiezingen. Clinton noemde zichzelf een vertegenwoordiger van de
‘Derde Weg’, een ideologie die tussen liberalisme en conservatisme in
lag.
Tijdens de regering-Clinton lukte het de Republikeinen om in 1994 in
beide huizen van het Congres de meerderheid te krijgen. Het Huis van
Afgevaardigden was voor die tijd veertig jaar lang in Democratische
handen geweest. Bij dit Republikeinse succes was een prominente rol
weggelegd voor conservatieve GOP-leden uit het Zuiden. Volgens de
historicus Darren Dochuk betekende dit een belangrijke overwinning voor
de evangelicals: ‘Written off in the pre-World War II years by northern
liberals as backward and a hindrance to progress, four decades later
southern evangelicalism operated as a trendsetting force that could dictate
the discourse, priorities, strategies, and policies of the new Right and the
new national political reality’.102 De theologisch en politiek liberalere
mainline protestanten, die decennia lang de basis van de religieuze
99
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Republikeinse coalitie hadden gevormd, waren nu in de partij
voorbijgestreefd. De Republikeinen hadden ook steeds meer behoudende
katholieken in hun kamp gekregen, terwijl zwarte protestanten, een deel
van de mainline protestanten en seculieren Democratisch gingen
stemmen.103
In het Congres bleven zij hameren op de verdere afbouw van de
federale overheidsbemoeienis, een standpunt dat mede leidde tot de
herovering van het Witte Huis nadat Clinton daar twee termijnen had
gediend. De presidentsverkiezingen van 2000 leverden de zegevierende
Republikein George W. Bush alle zuidelijke staten op. Al Gore jr., vicepresident onder Clinton, won weliswaar staten in het Noorden, maar het
was veelzeggend dat hij zelfs zijn zuidelijke geboortestaat Tennessee niet
op zijn naam kon schrijven.
Het Zuiden Republikeins?
Over het algemeen geldt dat blanke zuidelijke Democraten zich in de
tweede helft van de twintigste eeuw aan de stembus steeds meer van hun
partij afkeerden uit onvrede met de ingezette liberale koers. Die politiek
culmineerde in de jaren zestig in de burgerrechtenwetten en had een
drastische wijziging van het karakter van de politiek in het Zuiden tot
gevolg. Naast de burgerrechtenwetten was de economische opgang van de
lagere blanke middenklasse een oorzaak van de verschuiving van de
politieke constellatie in het Zuiden, terwijl binnen de Southern Baptist
Convention een conservatieve stroming doorzette. Meer en meer blanke
zuiderlingen gingen zichzelf beschouwen als conservatieven en vonden
aansluiting bij behoudende programma’s van de Republikeinen. Black en
Black noemen dit de Great White Switch, een fenomeen dat van cruciale
invloed zou blijken te zijn bij presidentsverkiezingen.104 De politicoloog
Oran Smith omschreef de regio als een ‘new one-party South’. Ditmaal
waren de Republikeinen dominant, met hun nadruk op conservatisme,
anti-intellectualisme en een mengeling van religie en politiek.105 Het
Zuiden gold aan het einde van de twintigste eeuw bij
presidentsverkiezingen niet langer als een Democratisch bastion, maar als
een regio waarop Republikeinse kandidaten hun strategie konden bouwen.
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Door dat solide fundament in het Zuiden konden Republikeinse
presidentskandidaten het zich permitteren elders in het land staten te
verliezen. Toch is er een kanttekening te plaatsen bij de conclusie van
Smith dat de Republikeinen in het Zuiden oppermachtig zijn. Zo wijzen
Black en Black er op dat steeds minder inwoners van de regio zichzelf
expliciet Democratisch of Republikeins noemen en hun stellingname
luidt: ‘There is no majority party in the modern South’. Politici zullen
derhalve steeds genoeg independents moeten aanspreken om gekozen te
worden.106 In het Zuiden dienen presidentskandidaten voor het behalen
van een meerderheid steeds een verbond tot stand te brengen tussen wat
Lassiter ‘working-class and upper-middle-class voters’ noemt. ‘During the
three decades following the national disintegration of the New Deal
Order, both political parties have grappled with an unstable class dynamic
at the center of their electoral strategies’, aldus Lassiter.107 De
overwinningen van de Democraten in de regio (Carter 1976, Clinton 1992
en 1996) waren deels toe te schrijven aan de terugkeer van arbeiders die
wegens de slechte economische omstandigheden wederom Democratisch
stemden. Tegelijkertijd bewoog de Democratische Partij zich naar het
ideologische midden, waarmee zij kiezers uit de middenklasse terugwon
die ontevreden waren met het conservatisme dat de Republikeinen onder
meer onder invloed van de Religious Right uitdroegen.108
Aan het einde van de twintigste eeuw was het Zuiden volgens Black en
Black nog steeds één van de belangrijkste regio’s bij
presidentsverkiezingen. ‘Whether we examine the electoral college,
grassroots voting behavior in presidential elections, or the parties’ core
votes groups, the South is critical in gaining or keeping control of the
White House’, menen zij.109 De strategische waarde van het Zuiden lag
nog altijd in de gewoonte van de regio om als blok te stemmen. Eerder
hadden de Democraten daarvan geprofiteerd, maar nu waren de
Republikeinen in het Zuiden aan zet. Black en Black concluderen: ‘As
political trends within the southern Democratic party have shifted in a
liberal direction, the Democratic party has become more isolated and
prone to defeat in presidential elections’.110 Tijdens zijn politieke carrière
had Jimmy Carter steeds oog voor de sleutelrol die het Zuiden bij
presidentsverkiezingen vervulde, maar nader onderzoek leert dat hij daar
niet altijd de juiste politieke gevolgtrekkingen aan verbond.
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2
Good, clean government
‘I never did anything that was courageous about integration, but is was
on my conscience and on my mind.’1
Jimmy Carter

Inleiding

H

oewel de Republikeinen de hegemonie van de Democraten in het
Zuiden langzaam begonnen aan te tasten, was electoraal gezien
alles nog bij het oude op het moment dat Jimmy Carter besloot
om de politiek in te gaan. De Verenigde Staten stond aan de vooravond
van wat politicologen ook wel de ‘transitional decades of the 1960s, the
1970s, and the 1980s’ hebben genoemd.2 Net als de meerderheid van zijn
zuidelijke partijgenoten stemde Carter bij de presidentsverkiezingen van
1960 op de Democraat John F. Kennedy. Het Zuiden hield de rijen
gesloten en zonder de steun van de regio zou het Kennedy niet gelukt zijn
president te worden. Als eerste katholieke president van de Verenigde
Staten gold Kennedy tevens als een liberal. Arthur Schlesinger jr.
constateerde dat de Verenigde Staten in 1960 op een nieuwe drempel in de
geschiedenis stond, een moment om af te rekenen met het conservatisme
dat de jaren vijftig had gedomineerd. Dat conservatisme kon niet langer
voldoen aan de ‘desires and needs’ van het volk: ‘new forces, new
energies, new values are straining for expression and for release’, schreef
Schlesinger. ‘The Eisenhower epoch–the present period of passivity and
acquiescence in our national life–is drawing to a natural end’. Schlesinger
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meende dat alleen het liberalisme voor de noodzakelijke ‘reorganization
of American values’ kon zorgen.3
Zuidelijke Democraten waren huiverig voor dat liberalisme en dachten
dat vice-president Lyndon Johnson uit Texas Kennedy zou kunnen
intomen. In Johnson zagen zij een gematigde medestander in hun strijd
tegen de federale overheidsbemoeienis met de desegregatie. In 1962, het
jaar waarin Carter besloot politicus te worden, was de druk op het Zuiden
echter aanzienlijk toegenomen vanwege de steeds luidere roep van de
liberals om federale burgerrechtenwetten. Tegelijkertijd legden de nog
bescheiden Republikeinse electorale overwinningen in het Zuiden de basis
voor een nieuw conservatisme, dat een veel sterkere ideologische inslag
had dan het conservatisme dat Eisenhower had uitgedragen. Het land
maakte zich op voor een hevige botsing tussen de ideologieën, waarbij de
consensus van de jaren vijftig plaats zou maken voor polarisatie en het
electoraat bij verkiezingen niet langer eerst naar de partijen keek, maar
naar de kwesties.4
Eén van die kwesties was de rassenscheiding. ‘Our two races, although
inseparable in our daily lives, were kept apart by social custom,
misinterpretation of Holy Scriptures, and the unchallenged law of the land
as mandated by the United States Supreme Court’.5 Zo beschreef Jimmy
Carter de tijdenlange acceptatie van de segregatie onder de blanke
bevolking in het Zuiden. Een harder dagelijks beeld schetste
afgevaardigde Charles Weltner uit Atlanta: ‘Negroes were poor. They
lived somewhere else. We helped them when we could through churches
and personal charity. And that was about it. There was no race problemuntil the Supreme Court came along in 1954, and, by a few words,
changed the pattern of centuries’.6 Volgens Weltner bracht het vonnis
waarmee het federale Hooggerechtshof de integratie van openbare scholen
beval in het Zuiden een grote spanning teweeg, die politici ook innerlijk
voelden. Maar wat Jimmy Carter betrof was de rassenkwestie in 1962,
althans in zijn campagne, geen thema. Vanuit zijn conservatieve
thuisdistrict Sumter County ging hij de strijd aan om een zetel in de
Senaat van Georgia en besloot hij geen ideologische uitspraken in het
richtingendebat te doen. Het was een bewuste keuze, waarbij Carter
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tevens terugviel op bepaalde gebruiken in het zuidelijke campagnevoeren.
De segregatie dwong zuidelijke blanke kandidaten namelijk tot het voeren
van campagnes waarin zij dat thema veiligheidshalve uit de weg konden
gaan. Zo kwam ook Carter met een campagne die niet rond thema’s, maar
rond de persoon van de kandiderend politicus draaide. Het leidde er toe
dat Carter reeds in 1962 een eigen campagnestijl ontwikkelde, gekenmerkt
door ideologische ambivalentie en een centrale plaats voor zijn persoon.
Tevens introduceerde hij vijf tactische elementen die constanten in al zijn
verkiezingscampagnes gingen vormen. Met zijn sterk geïndividualiseerde
campagne was Carter daarmee een exponent van de trend waarbij
kandidaten zich losser gingen opstellen van hun partijen.7
Naast de ontwikkeling van zijn eigen stijl was tijdgebrek allesbepalend
voor Carters campagne in 1962. Dat was zeker geen nadeel, want
daardoor hoefde Carter in zijn conservatieve kiesdistrict geen uitgebreid
verkiezingsprogramma te overleggen. In plaats daarvan kwam hij met een
achttal punten waarin hij zijn persoon en levensloop toelichtte. Punten als
‘Native of Plains, GA’, ‘Succesful Farmer and Businessman’ en ‘Married
– three sons’ lijken op het eerste gezicht vanzelfsprekend. Toch geven ze
bij nadere bestudering meer inzicht in de sociale, politieke en
economische omstandigheden die Carter vormden tot mens en politicus.
In de acht punten roerde hij zelfs een heikel onderwerp als onderwijs aan,
maar hij ijverde zeker niet voor de integratie van openbare scholen. Carter
wilde in de eerste plaats een sterk en relatief goedkoop openbaar
onderwijs omdat dat paste in de traditie van zijn geloofsgemeenschap, de
Southern Baptists. Dergelijk onderwijs bood van oudsher de kans te leren
lezen en de Bijbel te interpreteren. Om het openbaar onderwijs te
behouden waren steeds meer gematigde baptisten begin jaren zestig bereid
de door de federale overheid opgelegde desegregatie te accepteren.8
Achteraf zei Carter dat het onderwijs zijn belangrijkste drijfveer geweest
was om de politiek in te gaan. Zijn persoonlijke politieke ambitie en
idealisme, zijn positie als zakenman en het voorbeeld dat hij aan zijn
vader nam waren echter ook belangrijke factoren.
Om Carters eerste campagne van de jaren zestig te kunnen
interpreteren is een beschouwing van de politieke ontwikkelingen in
Georgia vanaf de jaren dertig noodzakelijk. De jaren dertig zijn als
uitgangspunt relevant vanwege de politieke gevolgen van de New Deal in
de zuidelijke staat, terwijl de jaren veertig en vijftig in het teken stonden
van grote spanningen rond de rassenscheiding. Met de invoering van het
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evenredigheidsbeginsel in 1962 veranderde het politieke systeem in
Georgia voorts ingrijpend. Van Carter is wel gezegd dat hij dat moment
afwachtte en vervolgens aangreep om het establishment aan te vallen als
‘the candidate of progressive, universalistic change’.9 Carter zou dan
hebben behoord tot de Democratische partijactivisten die zich in de jaren
zestig ontwikkelden tot wat de politicoloog Norman Nie een ‘sharply left
leaning group’ noemt.10 Uit Carters campagne blijkt echter geenszins dat
hij zich op dat moment bij de liberals wilde aansluiten. Volgens Betty
Glad verloor Carters sociale bewogenheid het zelfs van zijn persoonlijke
politieke ambities: ‘He portrayed himself as an innocent, surprised by the
evil he found and showed an ability to dramatize the righteousness of his
own cause, while at the same time pulling the political levers that would
promote that cause. (...) He demonstrated his ability to develop an
enthusiastic and dedicated following’.11
Terugkijkend op die periode bestreed Carter dat zijn eerste campagne
uit egocentrisme was voortgekomen en hij dacht er geen moment aan dat
‘the state Senate might be a stepping-stone to higher office’. Wat hem in
1962 dreef, aldus Carter, was ‘a somewhat naive concept of public
service’.12 Maar met ‘naïef’ typeerde Carter zichzelf zeker onjuist, want
hij wist hoe politiek bedreven werd en was volop bereid aan het politieke
bedrijf mee te doen. De vaststelling uit die tijd van John F. Kennedy,
‘Politics has become one of our most abused and neglected professions. It
ranks low in the occupational list of a large share of the American
population’, weerhield Carter dan ook niet van een kandidatuur.13

1. Politiek in Georgia
Democratische facties
In Georgia hield het vak van politicus in de eerste plaats in aansluiting
zoeken bij één van de facties binnen de Democratische Partij. Eén van de
diepste verdelingen ontstond in de jaren dertig van de twintigste eeuw,
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met aan de ene kant politici en burgers die aanhanger waren van
gouverneur Eugene Talmadge en aan de andere kant de anti-Talmadge
forces. Na zijn aantreden als gouverneur in 1933 bouwde Talmadge
(1884-1946) voort op het politieke erfgoed van Thomas Watson, de in
1922 overleden populist uit Georgia die zich had opgeworpen als voorman
van de arme blanken en boeren in zijn staat. De economische depressie
die eind 1929 inzette trof ook de boeren in Georgia hard. ‘The farmer
needed a champion and Talmadge knew it’, schreef zijn biograaf William
Anderson.14 Talmadge besefte dat boeren de belangrijkste kiesgroep
waren. De macht van het platteland in Georgia was groot door het
zogenoemde county unit-systeem, een kiesstelsel dat aan ieder district een
aantal unit votes toekende. Districten die grote steden op hun grondgebied
hadden en derhalve een grotere bevolkingsdichtheid, zoals Fulton
(Atlanta), waren wat het aantal unit votes betreft gelijkgesteld aan
dunbevolkte plattelandsdistricten.
Volgens Anderson introduceerde Talmadge in 1932 een nieuw soort
campagne in Georgia, met vlammende betogen waar grote groepen
belangstellenden op af kwamen. Talmadge, advocaat en boer, speelde zo
goed op zijn plattelandsgehoor in dat hij een ‘master of the rural mind’
werd.15 Hij beloofde lastenverlichting en een staatsbestuur dat economisch
zou werken. In felle tirades zei hij te willen breken met de politieke
praktijk van de jaren twintig, waarmee hij het voorzien had op de
Democratische courthouse gangs. In dergelijke groepen maakten
gemeente- en districtsfunctionarissen, hoofdredacteuren van kranten,
sheriffs en districtsadvocaten de politieke dienst uit. Volgens Anderson
vormden de gangs de ‘common denominator of Georgia’s power
structure’.16 In de jaren twintig kregen de groepen steeds nauwere banden
met financieel invloedrijke mensen in Atlanta, onder wie geldschieters,
investeerders en ondernemers. Op haar beurt vond de financiële elite
belangrijke lobbykantoren in advocatenfirma’s, waaronder het in de
hoofdstad gevestigde King & Spalding.17 Talmadge viel de courthouse
gangs en hun connecties aan en zijn streven was de macht bij de boeren,
maar in ieder geval op het platteland te leggen.
In 1933 ontpopte Talmadge zich als een fervent tegenstander van de
New Deal. Sommige maatregelen uit Washington, zoals de gedwongen
inkrimping van de landbouwproductie, zetten kwaad bloed bij boeren in
het Zuiden. Earl Carter, boer en winkelier uit het kleine Plains in het
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zuidwesten van Georgia, kon zich volledig vinden in de stijl en het
gedachtegoed van Eugene Talmadge. Zelf een uitgesproken tegenstander
van de New Deal, nam Earl Carter zijn tienjarige zoon Jimmy in 1934 mee
naar een campagnebijeenkomst van Talmadge, die herkozen wilde worden
als gouverneur. Het was Jimmy Carters eerste kennismaking met de
politiek. Carter herinnerde zich later het gratis drinken en de barbecue,
maar ook Talmadge zelf maakte de bijeenkomst tot ‘one of the most
memorable events’ uit zijn leven.18 Profiterend van de onvrede onder de
kiezers in Georgia won Talmadge zijn herverkiezing overweldigend.
De economische crisis en de New Deal waren de belangrijkste
oorzaken van de interne strijd onder de Democraten in Georgia. Enerzijds
ondervond de federale bemoeienis met boeren en ondernemers in de staat
felle kritiek van Talmadge en zijn aanhangers. Anderzijds kon de New
Deal, vooral in het beginstadium, rekenen op de steun van de twee
senatoren uit de staat, Richard Russell en Walter George. Talmadge
besloot het in 1936 op te nemen tegen Russell, vanuit de redenering dat hij
als senator in Washington de New Deal actief zou kunnen tegenwerken.
Maar Talmadge verloor, want inmiddels hadden de maatregelen enig
effect gesorteerd en waren de inwoners van Georgia gewend geraakt aan
de overheidssteun. In 1938 verloor Talmadge opnieuw, ditmaal van
George.
Als voormalig gouverneur van Georgia wist Russell in Washington
snel een prominente plaats te veroveren in de lobby van zuidelijke
senatoren. Russell kreeg als politiek kandidaat steeds steun van de
juristenfirma King & Spalding. De advocaten Alexander King en Jack
Spalding zetten aan het einde van de negentiende eeuw de traditie in gang
van het steunen van politici met als doel het bevorderen van het
zakenklimaat in Atlanta en Georgia. Niet in de laatste plaats wilden zij
hun eigen investeringen in onder meer tramlijnen en
elektriciteitsmaatschappijen zeker stellen. Spalding was een overtuigd
aanhanger van Roosevelt en Russell. Spaldings zoon Hughes zette de
contacten met politici in de jaren dertig voort en uiteindelijk zou ook
Carter in 1962 van de traditie profiteren.
De jaren veertig
Talmadge wist in 1940 opnieuw de gouverneursverkiezingen te winnen,
maar zijn afkalvende achterban en een gebrekkige campagneorganisatie
leidden in 1942 tot een nederlaag. Talmadge verloor van Ellis Arnall,
advocaat en vertegenwoordiger van de gematigde pro-Roosevelt
Democraten in Georgia. Arnall was met zijn 35 jaar de jongste gouverneur
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in de geschiedenis van Georgia, maar belangrijker waren zijn
vasthoudendheid en visie op het politieke bedrijf: ‘Politics is nothing
really but the science of bringing people together on a common
concept’.19 In 1942 heette die gemeenschappelijke noemer conservatisme
met hoogstens een geringe dosis gematigdheid, want de rassenkwestie had
immers haar intrede gedaan in verkiezingscampagnes. Arnall had een
liberalere aard, maar kon daar niet voor uitkomen omdat dat zijn
verkiezing onmogelijk zou hebben gemaakt.20 Hij versloeg Talmadge door
in de campagne kritiek te uiten op het hoger-onderwijsbeleid van de
gouverneur, een politiek waar veel inwoners van Georgia het niet mee
eens waren. Als voorstander van de New Deal vond Arnall dat hij met zijn
verkiezing een evenwicht had hersteld. Het had hem zeer bevreemd dat de
inwoners van Georgia in de jaren dertig achter Talmadge gingen staan,
maar tegelijkertijd massaal voor Roosevelt stemden. ‘Roosevelt and
Talmadge were diametrically opposed to each other’, meende Arnall.21
Omdat de wet gewijzigd was kon Arnall in 1943 aantreden als de
eerste gouverneur die één aaneengesloten termijn van vier jaar mocht
dienen. In zijn campagne profiteerde Arnall van de steun van Roy Harris,
de conservatieve en segregistische voorzitter van het Huis van
Afgevaardigden van Georgia. Als gouverneur begon Arnall een offensief
om Georgia economisch vooruit te helpen en te laten aansluiten bij meer
welvarende delen van de Verenigde Staten.22 In de oorlogsjaren zette de
industrialisatie in het Zuiden door en Arnall meende dat zijn regering een
belangrijke bijdrage had geleverd aan de ‘readmission of the South to the
Union on a basis of full fellowship and full equality’.23 Met deze uitspraak
zwaaide hij zich evenwel te veel lof toe, want op sociaal gebied hield de
rassenkwestie het land nog steeds verdeeld.
Hamerend op het gelijk van de segregisten lukte het Talmadge in 1946
opnieuw gouverneur te worden. Aanleiding was de gerechtelijke uitspraak
dat de Democratische Partij haar primaries niet uitsluitend mocht
reserveren voor blanke kiezers en Arnalls acceptatie van dat vonnis. Het
vonnis leidde tot een grootschalige registratie van zwarte kiezers, van wie
er in 1946 in Georgia 100.000 hun stem uitbrachten. Eugene Talmadge
overleed voordat hij zijn ambt kon aanvaarden, wat leidde tot de
zogeheten three governors controversy. Melvin Thompson, gekozen tot
vice-gouverneur, maakte aanspraak op het gouverneurschap. Arnall wilde
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aanblijven en zei slechts te zullen aftreden als er in juridische zin
duidelijkheid was. Als derde politicus was Herman Talmadge, zoon van
Eugene, bij de affaire betrokken. Aanhangers van Herman Talmadge in
het staatsparlement kozen hem in januari 1947, bij het begin van de
parlementaire zitting, onmiddellijk tot gouverneur, wijzend op een
bepaling in de grondwet van Georgia. Het Hooggerechtshof van Georgia
gelastte daarop een bijzondere verkiezing, die Talmadge in 1948 alsnog
won.
De controverse maakte duidelijk dat de Democratische Partij in
Georgia nog steeds verdeeld was tussen Talmadge en diens opponenten,
onder wie Thompson en Arnall. De politicoloog Joseph Bernd schreef:
‘The truculent, irascible public personality of Eugene Talmadge, whether
in or out of office, had dominated Georgia political life from 1932 to
1946. His more affable and no less puissant son dominated the state for
about a decade, 1947-1956’.24 De Talmadge-factie profiteerde rijkelijk
van de constante lobby die Roy Harris, naast politicus ook advocaat, in
Atlanta en elders voerde. De journalist Robert Sherrill betitelde Harris als
de ‘smartest organization man in Georgia politics’, een Democraat die
decennia lang de kunst verstond van ‘orchestrating the courthouse gangs’.
Door politici tegen elkaar uit te spelen kon Harris hen maken en breken.25
De jaren vijftig
Als overtuigd segregist won Earl Carter in 1952 een zetel in de Senaat van
Georgia. Carter was naar voren geschoven door aanhangers van
Talmadge. Zij voorkwamen daarmee met succes de herverkiezing van
Frank Myers, een progressieve Democraat uit Sumter County en fel
criticus van Talmadge.26 Earl Carter overleed in 1953, waarop Jimmy
Carter ontslag nam uit de marine om het ouderlijke bedrijf, dat inmiddels
800 hectare landbouwgrond met overwegend pindaplanten en katoen
besloeg, over te nemen. Carters moeder Lillian kreeg het aanbod de zetel
van haar man in de Senaat in te nemen, maar zij weigerde. Jimmy Carter
kreeg dat aanbod niet, mede omdat hij wegens zijn studie en
marinecarrière al twaalf jaar weg was uit Plains. In plaats van zich met
politiek bezig te houden diende Jimmy Carter zich volledig te wijden aan
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het leiden van een bedrijf waarvan hij lang niet alle details kende. Thad
Jones, een succesvol zakenman en vriend van de familie, nam de zetel van
Earl Carter in.
Van een afstand zag Jimmy Carter hoe de Democratische Partij in
Georgia in de jaren vijftig verdeeld bleef. Terwijl Herman Talmadge in
1956 werd gekozen in de Senaat in Washington trad in 1955 Marvin
Griffin aan als gouverneur. Griffin, volgens Carters biograaf Peter Bourne
‘a segregationist of the Talmadge mold’, beloofde de kiezers de openbare
scholen in Georgia te zullen sluiten als de federale overheid zou proberen
ze te integreren.27 Hij reageerde daarmee op de consternatie die was
ontstaan door het vonnis Brown v. Board of Education. De verkiezing van
Griffin en andere segregisten tot gouverneur in zuidelijke staten betekende
dat de regio vasthield aan het oude stramien en daardoor, halverwege de
jaren vijftig, nog steeds geen Democratische presidentskandidaat kon
leveren. Met Russell als presidentskandidaat wilde de Talmadge-factie in
1952 de herverkiezing van president Truman blokkeren. Russell
benadrukte dat hij de sociale vooruitgang die sinds de jaren dertig was
geboekt niet ongedaan wilde maken, maar hij slaagde er niet in van zijn
sectional image af te komen, het stempel van een zuidelijk – en dus
segregistisch – politicus.28
Terwijl in hun retoriek nog steeds rassenhaat doorklonk, beseften
Griffin en latere gouverneurs dat zij sociale onrust moesten voorkomen.
Dat kon alleen door Georgia te laten aansluiten bij de industrialisatie,
verstedelijking en migratie die in de jaren vijftig in het Zuiden doorzette.
Sociale stabiliteit zou bedrijven kunnen verlokken zich in Georgia te
vestigen. Gouverneurs gingen dan ook een dubbelspoor volgen, waarbij
economische prioriteiten en werkgelegenheid voorop stonden. Zelfs
Ernest Vandiver, de Democraat die in 1958 de gouverneursrace won met
het motto ‘No, not one!’, zwerend dat niet één zwart kind zou worden
toegelaten tot een blanke openbare school, bleek als regeringsleider in
eerste instantie gehoorzaam aan de federale wet. Vandiver zei dat hij in
zijn campagne zo ver naar rechts was opgeschoven vanwege de felle
aanvallen op zijn persoon door Bill Bodenhammer, een segregistische
baptistische dominee die eveneens gouverneur wilde worden.29 Als
gouverneur predikte Vandiver geen rassenscheiding, maar hield hij zich
voornamelijk bezig met de reorganisatie van het staatsbestuur en het
aantrekken van investeerders.
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De jaren zestig
Binnen de Democratische Partij draaiden de presidentsverkiezingen van
1960 volledig rond de tegenstelling Noord-Zuid. Zuidelijke Democraten
stonden aanvankelijk zeer wantrouwend ten opzichte van senator John
Kennedy uit Massachusetts, die de voorverkiezingen wist te winnen.
Namens Georgia was Vandiver afgevaardigde naar de Democratische
conventie in Los Angeles, waar de zuidelijke staten gezamenlijk Lyndon
Johnson als presidentskandidaat naar voren schoven. Maar Johnson,
Democratisch fractieleider in de Senaat, delfde het onderspit. Een groep
zuidelijke afgevaardigden oefende daarop druk uit op Vandiver om zich
kandidaat te stellen voor het vice-presidentschap. ‘I had it under
consideration to try to lead a southern coalition against a group of ultraliberals who were trying to move in on us’, zo beschreef Vandiver de
bittere tweedeling in de partij.30 Vandiver kon zich de moeite getroosten,
want Kennedy koos Johnson als zijn running mate. Kennedy nam het
besluit deels om het Zuiden, dat hem wantrouwde om zijn katholieke
geloof, tevreden te stellen. ‘Jack Kennedy was a practical politician. He
knew that without the support of the states of the South he could not get
elected’, aldus Vandiver.31 De gouverneur steunde het tweespan KennedyJohnson niet onmiddellijk, maar pas nadat hij van Kennedy de garantie
had gekregen dat die als president nooit militairen onder federaal bevel
zou laten ingrijpen in Georgia. Vandiver refereerde daarbij aan de
rassenonlusten in Little Rock, Arkansas, waar president Eisenhower in
1957 met federale troepen had geïntervenieerd. ‘We felt like that was a
betrayal of the rights of the states to handle their own affairs’, zo
verwoordde Vandiver de sentimenten van zuidelijke politici.32 Kennedy
won de verkiezingen nipt van de Republikein Nixon, maar in Georgia
kreeg hij een meerderheid van 63 procent van de stemmen, landelijk
gezien één van de beste uitslagen.33
Ondanks verzuchtingen als ‘he was still, we felt, pretty liberal’, was
Vandiver onder voorwaarden bereid een noordelijke Democraat als
Kennedy te steunen.34 Zelf koos Vandiver zijn progressieve partijgenoot
Carl Sanders als floor leader in de Senaat van Georgia. In deze functie
van fractieleider kon Sanders debatten grotendeels sturen. Zijn leidende
positie in de Senaat was een teken dat Sanders de beoogde opvolger van
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Vandiver was. Sanders gold als gematigd omdat hij liet weten in geen
geval de openbare scholen te zullen sluiten om zo onder het vonnis van
1954 uit te komen. Zijn belangrijkste tegenstander in de
gouverneursverkiezingen van 1962, Marvin Griffin, was dat wel van plan.
Sanders wees in zijn campagne op de economische en sociale vooruitgang
in Georgia, die niet op het spel gezet mocht worden door verzet te bieden
aan Washington: ‘We’re not going to destroy the progress of Georgia.
We’re going to try and moderate our positions and try to preserve our
state and protect everybody in this state and not allow the federal
government to take us over’.35 Met andere woorden: als Georgia eigen,
realistische wegen zocht voor het uitvoeren van federale wetten, zou de
meeste zeggenschap over het staatsbeleid behouden blijven.
Voorts legde Sanders de nadruk op industriële ontwikkeling, onderwijs
en ‘honesty in government’.36 Dat laatste thema was direct gericht tegen
Griffin, die tijdens zijn ambtstermijn als gouverneur met schandalen te
maken kreeg en wiens regering als corrupt te boek stond. Sanders omgaf
zich met Democraten die felle tegenstanders van Griffin waren. Tijdens de
campagne trad een geleidelijke verschuiving binnen de partij in de
richting van Sanders op en hij won de verkiezingen in november 1962 met
overmacht.

2. Desegregatie: druk op het politieke systeem
De positie van Atlanta
Sanders kreeg zwarte kiezers achter zich die beseften dat de advocaat uit
Augusta gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen wilde, ook al kon hij
dat niet openlijk zeggen omdat zijn politieke carrière dan een voortijdig
einde gekend zou hebben. Sanders diende steeds een gematigd antwoord
klaar te hebben, bijvoorbeeld op het toenemende protest van zwarten voor
gelijkberechtiging in Atlanta. De opvatting van Sanders en andere
Democraten dat Georgia en Atlanta de vruchten van de vooruitgang
konden plukken, gebruikten zwarte demonstranten als een politiek wapen.
Eén van hen, de latere staatssenator Julian Bond, organiseerde in 19601961 in de hoofdstad een aantal sit-ins, acties waarbij zwarten restaurants
of andere openbare gelegenheden binnengingen waar alleen blanken
welkom waren. De activisten trotseerden beschimpingen en Bond legde
later uit waarom zwarten tot dergelijke vernederingen bereid waren:
‘Atlanta was just then beginning to realize that it was the regional capital
35
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of the South...they were very image conscious here...that worked to our
advantage because they didn’t want to sully the City’s image...we helped
Atlanta, and I think Atlanta helped us. It was a symbiotic relationship’.37
Bond en zijn medestrijders, maar ook gematigde blanke Democraten,
wisten het beeld te kweken dat het rassenvraagstuk in Atlanta in goed
overleg opgelost kon worden. Het lijfelijk geweld tegen zwarten bleef er
beperkt en andere steden gingen Atlanta als voorbeeld nemen. Het
geweldloze verzet dat dominee Martin Luther King jr. uit Atlanta
propageerde maakte het zwarte protest voor velen acceptabel. De
historicus Donald Grant onderstreept het belang van Atlanta met zijn
conclusie: ‘Despite the massive resistance of Georgia’s leaders, Atlanta
led the way in public school desegregation in the Deep South’. Hij
benadrukt dat zwarte en blanke dominees in de baptistische kerk een
belangrijke rol speelden in de zwarte emancipatie, evenals de National
Association for the Advancement of Colored People (NAACP), die de
financiële middelen vond om rechtszaken aan te spannen.38
Pragmatisme
Aan de ontwikkeling die Bond en Grant schetsen ging een lange
geschiedenis van segregatie en slavernij vooraf die het Zuiden van de
Verenigde Staten enkele eeuwen in zijn greep hield. In alle zuidelijke
staten zochten zwarten naar blanke bondgenoten die het op politiek vlak
voor hen konden opnemen, want, zo zegt Grant, ‘black power was never a
realistic goal’: Republikeinen, Populisten, noch Democraten waren
immers bereid zwarten werkelijke macht te geven.39 In Georgia was dit
niet anders. Volgens Grant kwam het in Georgia aan het einde van de
negentiende eeuw slechts tot ‘halting attempts at reform’ en hij
concludeert: ‘Georgia would remain a state dominated by a clique that had
only contempt for the common people, no matter what color. Georgia
remained backward in education and culture, with a political system
devoted to the preservation of this backwardness’.40
De historicus Numan Bartley verklaart verder waarom arme blanken,
die een enkele keer probeerden gemene zaak met hun zwarte lotgenoten te
maken, nooit konden winnen van de blanke elite die vorm gaf aan het
systeem. ‘For a substantial portion of the twentieth century, de jure
segregation required white southerners to be racist; it was against the law
37
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not to be. The law mandated, the structure of the regional economy
encouraged, and the established white southern leadership promoted racial
proscription, and it was hardly surprising that most of the white South
complied’, aldus Bartley.41
Vanwege de politieke en sociale situatie in het Zuiden besloot een
groot aantal zwarten naar het Noorden te migreren. Een versnellend effect
hierop had de Eerste Wereldoorlog, waardoor in de noordelijke industrie
meer mankracht nodig was. Na een teruggang zette deze migratie in de
jaren twintig door: alleen al in Georgia liep het aantal zwarte inwoners in
deze periode met ruim 135.000 terug.42 Uit een volkstelling in 1930 bleek
dat er dat jaar nog 1.071.125 zwarten in de staat woonden, waar dat er in
1920 nog 1.206.365 waren geweest.43
De Great Depression, ingeleid door de beurskrach van 1929, leidde tot
een belangrijke omwenteling in het stemgedrag van de zwarte bevolking.
Het werd hen duidelijk dat zij van president Hoover en diens
Republikeinse Partij geen economische of sociale vooruitgang mochten
verwachten. Hoover bleef voorstander, zo schrijft Grant, van de trickle
down-theorie, die inhield dat alle bevolkingsgroepen uiteindelijk zouden
meeprofiteren als een rijke bovenlaag zich op economisch vlak kon
handhaven. Hoover besefte te laat dat hij niet automatisch meer op de
zwarte stemmen kon rekenen en verloor de verkiezingen in 1932 van
Roosevelt.44 De Great Depression trof blank en zwart. Opmerkelijk is dat
de economische noodsituatie in sommige gevallen leidde tot het vervagen
van de segregatiegrenzen. In Georgia namen tot wanhoop gedreven
blanken ‘zwarte’ banen aan, zoals het ophalen van huisvuil, terwijl blanke
winkeliers, dankbaar voor iedere klant, zwarten vriendelijker
bejegenden.45
Roosevelt had een speciale relatie met Georgia, waar hij tijdens zijn
medische behandelingen in Warm Springs met eigen ogen de
mensonwaardige verhoudingen tussen blank en zwart waarnam. Volgens
Grant kon de president hiertegen geen directe actie ondernemen, want hij
had de steun van de blanke segregisten nodig om zijn economisch
herstelprogramma te kunnen uitvoeren. Roosevelt moedigde wel een open
klimaat in Washington aan, onder meer bij het aantrekken van zwarten in
de regering. Zwarten in Georgia, van wie de meesten in de landbouw
werkten, hadden daar met het instorten van de prijzen echter weinig aan.
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‘Throughout the New Deal, Georgia officials worked to keep down the
black vote and funnel New Deal benefits to whites’, concludeert Grant.46
De gouverneurs van Georgia in deze periode werkten daar aan mee en
verrichtten geen enkele inspanning voor de zwarten. De verschillende
facties van de Democratische Partij waartoe zij behoorden hadden geen
van alle gelijkberechtiging als agendapunt. Tijdens zijn twee
gouverneurstermijnen (1933-1937) toonde Eugene Talmadge zich een fel
tegenstander van alles wat met sociale wetgeving geassocieerd kon
worden, vooral als zwarten er van zouden kunnen profiteren. ‘Gene feared
socialism and its big government as he feared nothing else’, zegt
Anderson, die echter tegelijkertijd een dualisme in de samenleving van
Georgia waarneemt, want steeds meer blanken waren niet langer bereid
blindelings een demagoog te volgen. Zij wilden voor zichzelf uitmaken of
federaal overheidsingrijpen in zaken die tot dan toe exclusief de
bevoegdheid van de staten waren, wel zo nadelig was. In Georgia ging in
de jaren dertig een pragmatisme overheersen, waarbij blanke kiezers
enerzijds op Roosevelt en big government stemden, terwijl zij anderzijds
segregisten als Talmadge bleven steunen.47 Dat de rassenscheiding in
wezen een zuidelijke vorm van big government was leek de inwoners van
de regio minder te storen, zolang het beleid maar uit hun eigen Zuiden
kwam en niet door Washington werd opgelegd.
Segregatie en de Democratische Partij
De factietegenstelling liet zien dat het thema burgerrechten de
Democratische Partij steeds meer bekroop. De aanhoudende druk van
burgerrechtenactivisten en de economische opleving tijdens de Tweede
Wereldoorlog brachten zwarten langzaam meer kansen. De oorlog leidde
bovendien tot de vraag of het moreel juist was zwarten die meevochten
om de wereld van de tirannie te bevrijden, in de Verenigde Staten zelf te
onderdrukken. Tijdens de oorlogsjaren behaalden zwarten in Georgia een
groot politiek succes, want dominee Primus King uit Columbus dwong in
1944 met een rechtszaak het einde van de white primary af. Zwarten
kregen daardoor het recht te stemmen in door de Democratische Partij
georganiseerde voorrondes. Gouverneur Arnall ondernam geen actie tegen
het vonnis. Arnall noemde zichzelf later in een interview een ‘ultraliberal’, maar erkende tevens: ‘I did not participate in any crusade to get
the blacks the right to vote in the so-called white Democratic primary. It
would have been suicide had I done so’.48 Arnall wilde speelruimte
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houden om zijn programma uit te voeren, waaronder de invoering van een
nieuwe grondwet in Georgia, waarin overigens niets stond over
gelijkberechtiging. Toch verwierven zwarten in Georgia langzaam een
grotere politieke stem. In een speciale verkiezing steunden zij massaal de
progressieve blanke Democrate Helen Douglas Mankin, die in 1946 als
afgevaardigde uit Atlanta in het Congres in Washington kwam. Mankin
had actief onder zwarten geworven, een moedige actie waarover de zwarte
historicus en burgerrechtenactivist Clarence Bacote opmerkte: ‘In that day
and time any candidate who was seeking black votes was actually what
you might say experiencing the ‘kiss of death’.49 Gouverneur Eugene
Talmadge probeerde de teloorgang van de white primary te ondervangen
door de registratie-eisen voor kiezers aan te scherpen. Tegelijkertijd bood
het county unit-systeem nog altijd een waarborg voor blanke
overwinningen aan de stembus.
De onrust rond de rassenkwestie leidde in 1948 tot de afscheiding van
de zuidelijke Dixiecrats van de nationale Democratische Partij. Georgia
stemde evenwel voor Truman, overwegend uit partijdiscipline en zeker
niet om de burgerrechteninitiatieven van de president te steunen.
Dreigementen van de Ku Klux Klan leidden er toe dat zwarten in Georgia
dat jaar niet durfden te stemmen op de onafhankelijke kandidaat Henry
Wallace, voormalig vice-president onder Franklin Roosevelt en een
uitgesproken voorstander van desegregatie. De Klan mengde zich in 1948
ook in de gouverneursverkiezingen, waardoor veel van de 200.000
geregistreerde zwarte kiezers wegbleven van de stembus. Blanke racisten
waren vooral actief in het oosten van Georgia, een gebied dat bekend
stond als Talmadge country.50
Ondanks politieke tegenwerking onder het gouverneurschap van
Herman Talmadge (1948-1955) groeide de NAACP in die periode in
Georgia. Nadat het vonnis Brown v. Board of Education het zwarte protest
in 1954 een nieuwe impuls had gegeven bepaalde het federale
Hooggerechtshof een jaar later dat de integratie van openbare scholen met
‘all deliberate speed’ moest plaatsvinden. Staten in het Zuiden hadden
toen echter al besloten tot een tactiek van massive resistance. In Georgia
zei gouverneur Griffin in 1955: ‘No matter how much the Supreme Court
seeks to coat its bitter pill of tyranny, the people of Georgia and the South
will not swallow it’.51 Richard Russell en Herman Talmadge, in 1955
aangetreden als senator voor Georgia, leidden het verzet namens hun staat
in Washington en ondertekenden daar in 1956 het Southern Manifesto. In
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1957 lukte het Lyndon Johnson als Democratisch fractieleider in de
Senaat evenwel een burgerrechtenwet door te drukken die de stembus
toegankelijker maakte voor zwarten. Tevens werd de adviserende
Commission on Civil Rights ingesteld. Het was de eerste burgerrechtenwet
sinds 1875 en hij kwam alleen door de Senaat nadat de
implementatiebepalingen waren afgezwakt. Russell en Talmadge stemden
tegen en zij steunden tegenmaatregelen in Georgia.52 Zo scherpte het
parlement in Atlanta in 1958 de beruchte Dertig Vragen aan. Burgers
dienden die vragen althans deels juist te beantwoorden als zij zich als
kiezer wilden laten registreren. De vragen vormden een onoverkomelijke
barrière voor ongeletterden en armen, zowel zwart als blank.
Toch ging naast het pragmatisme in Georgia geleidelijk een realisme
overheersen, het besef dat het handhaven van de blanke suprematie
uiteindelijk onhoudbaar zou zijn. Zo kreeg Vandiver in 1961 als
gouverneur te maken met een vonnis dat de integratie van de University of
Georgia in Athens bepaalde. Vandiver overwoog alle staatssteun aan de
universiteit in te trekken en de campus te sluiten, maar besloot na ampel
beraad het onderwijssysteem niet in gevaar te brengen. Hij legde zich bij
het vonnis neer, omdat hij bij zijn aantreden immers ook trouw had
gezworen aan de grondwet van de Verenigde Staten. Vandiver prees
zichzelf later als een politicus die zijn carrière bewust had opgeofferd en
Georgia het geweld en de onrust had bespaard waarmee de desegregatie
gepaard ging in zuidelijke staten als Arkansas, Alabama en Mississippi.53
Een ander voorbeeld van realisme was Vandivers besluit in 1960 om
zich samen met presidentskandidaat Kennedy in te zetten voor de
vrijlating van Martin Luther King jr., die in oktober was opgepakt bij een
sit-in in een restaurant van het warenhuis Rich’s in Atlanta. Vandiver
vreesde dat de hechtenis van King, oprichter van de Southern Christian
Leadership Conference (SCLC), zou kunnen leiden tot geweld rond de
verkiezingen van november. Zwarte leiders spraken achteraf publiekelijk
lovend over Kennedy en hadden daarmee een grote invloed op de zwarte
kiesgroep. ‘You could almost feel it nationally, that the blacks went then
from Nixon over to Jack Kennedy’, aldus Vandiver.54 Overigens voerde
Nixon niet actief campagne onder de zwarte kiesgroep.
Behalve de positionering van het zwarte electoraat waren de
presidentsverkiezingen belangrijk voor de positie van de Republikeinen in
het Zuiden. In navolging van Eisenhower in 1952 en 1956 won Nixon de
staten Florida, Virginia en Tennessee, terwijl hij slechts met een geringe
marge verloor in Texas, Arkansas, North Carolina en South Carolina. In
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het Deep South won Nixon geen enkele staat, maar steeg het aantal
Republikeinse kiezers tot ongekende hoogte doordat steeds meer
conservatieve Democraten besloten bij presidentsverkiezingen niet langer
op hun eigen partij te stemmen. Volgens de historicus Christopher Lasch
toonde deze ontwikkeling aan dat ‘two-party presidential politics had
become a reality across much of the South’.55 De journalist Russell Baker
zag dit als een logisch gevolg van de aantrekkingskracht van het ‘new
conservatism’, dat zou kunnen aanzetten tot een ‘fundamental realignment
of the parties in the European style, offering the country a choice between
Left and Right’.56
Bij zijn aantreden in 1961 stond Kennedy onder zware druk van de
zuidelijke vleugel van de Democratische Partij. Russell en Herman
Talmadge hadden zich voor Kennedy ingezet, maar steunden hem niet
onvoorwaardelijk. Wilde Kennedy bij een eventuele
herverkiezingscampagne in 1964 nog steeds op hen kunnen rekenen, dan
diende hij niet te ver te gaan op het gebied van de desegregatie. Zo zag de
president na sterk aandringen van de twee senatoren af van de benoeming
van Benjamin Mays, een zwarte burgerrechtenactivist met een carrière in
het onderwijs en wel de mentor van Martin Luther King jr. genoemd, tot
lid van de Civil Rights Commission.57
In tegenstelling tot Roosevelt had Kennedy het Zuiden nodig om
presidentsverkiezingen te kunnen winnen. Kennedy besefte dat hij hooguit
zachte dwang kon uitoefenen en dat de desegregatie de meeste kans van
slagen zou hebben als blanke gemeenschappen en burgers de kans kregen
hun gezicht te redden. Blanken moesten kunnen zeggen dat zij altijd al
voorstander waren geweest van integratie, maar dat het systeem hen nooit
de kans had gegeven zich daar actief voor in te zetten. Door deze
opstelling van Washington vorderde de desegregatie slechts langzaam.
Zuidwest-Georgia
Ook in de steden van Georgia verliep de desegregatie begin jaren zestig
stap voor stap. Vooruitgang was vooral het gevolg van de niet aflatende
druk van de burgerrechtenbeweging. In dit opzicht van belang voor het
zuidwesten van Georgia, waar Carters geboortedistrict Sumter County lag,
is de zogeheten Albany Movement. Eind 1961 was in Albany een afdeling
van het Student Non-Violent Coordinating Committee (SNCC) opgericht,
55

Christopher Lasch, The Agony of the American Left (New York: Alfred A.
Knopf, 1969) 203.
56
Russell Baker, ‘Growing Dilemma of the G.O.P.’, The New York Times, 8 april
1962.
57
Grant, The Way It Was in the South, 395.
71

een organisatie die ageerde tegen het blokkadebeleid van blanke
zuidelijke segregisten en de registratie van zwarten als kiezer
propageerde. Het SNCC in Atlanta stuurde bekende leiders naar Albany,
vanuit de gedachte dat in het zuiden van Georgia nog niet genoeg druk op
blanke bestuurders werd uitgeoefend voor het naleven van federale
desegregatiewetten. In december 1961 werd Martin Luther King jr. tijdens
een protestmars in Albany gearresteerd en in de zomer van 1962
veroordeeld tot 45 dagen cel. Zijn vrijlating volgde echter al na twee
dagen. Via de voorzitter van de Democratische Partij in Georgia, James
Gray, had het stadsbestuur direct contact gekregen met de regeringKennedy en was in overleg besloten de crisis te ontzenuwen. Hamilton
Jordan, die in 1966 politiek actief zou worden voor Jimmy Carter, zag als
inwoner van Albany de vele protestmarsen met eigen ogen. Jordan
omschreef het optreden van het blanke stadsbestuur als volgt: ‘By strictly
enforcing the law and never resorting to highly publicized violence (...)
the white establishment made its strategy obvious: they simply planned to
wear the Albany Movement down’.58 Het stadsbestuur wist steeds
manieren te vinden om de wet te omzeilen, zoals het verwijderen van al
het meubilair uit openbare gebouwen, waardoor zwarten simpelweg niet
in staat waren aan dezelfde tafel plaats te nemen met blanken. De Albany
Movement verschoof de aandacht van protestmarsen daarop naar het
registreren van zwarte kiezers, waarop sommige journalisten de beweging
afdeden als een mislukking. Grant oordeelt anders: ‘In a long-term view,
Albany was not a failure. It brought together the freedom-ride impulse,
the SCLC’s spiritual power, and SNCC’s non-violent guerrilla warriors
for voter registration and grass-roots community organization’.59 Vanuit
Albany verlegde het SNCC de activiteiten uiteindelijk naar het platteland
van Zuidwest-Georgia.

3. Van gemeenschapsleider tot politicus
Op dat platteland had de desegregatie in de jaren vijftig tot steeds grotere
spanningen in de samenleving geleid. Jimmy Carter moest een manier
vinden om daarmee om te gaan bij zijn terugkeer in Plains in 1953. Na
een carrière in de marine nam Carter dat jaar het ouderlijke
landbouwbedrijf over. Leunend op zijn afkomst en het ontzag dat in Plains
had geheerst voor zijn overleden vader wierp Carter zich al snel op als
gemeenschapsleider. Zijn interesse in de politiek groeide en culmineerde
in 1962 in zijn kandidatuur voor de Senaat in Atlanta. Carter zag zich
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geconfronteerd met enkele ontwikkelingen en gevolgen daarvan die van
invloed waren op de toenmalige politieke situatie in Georgia: de New
Deal met het fenomeen van federaal overheidsingrijpen; de industrialisatie
en urbanisatie, deels gestimuleerd door de economische groei tijdens en
na de Tweede Wereldoorlog; het vonnis Brown v. Board of Education en
de bereidheid van gouverneurs in Georgia gerechtelijke uitspraken te
accepteren. Een laatste, zeer ingrijpende ontwikkeling, dateerde uit 1962
zelf en betrof de afschaffing van het county unit-systeem. Hoe Carter op
deze ontwikkelingen reageerde valt te illustreren aan de hand van zijn
verkiezingscampagne van 1962. Het kwam er in feite op neer dat Carter in
acht punten een aantal verworvenheden opsomde, die als alternatief voor
een verkiezingsprogramma dienden. Deze acht punten worden hier nader
uiteengezet in de volgorde die Carter zelf hanteerde. Daarna volgt een
overzicht van de eigenlijke campagne, die slechts twee weken duurde,
maar een lange nasleep had.
1. Native of Plains, GA
Plains, de plaats met een zeshonderdtal inwoners waar Jimmy Carter op 1
oktober 1924 het levenslicht zag, lag midden in de Black Belt, een
landbouwstreek waar zwarte inwoners een meerderheid vormden. Het
gezin verhuisde in 1928 naar het nabijgelegen gehucht Archery, waar
Jimmy Carter woonde tot hij in 1941 ging studeren. Zelf noemde Carter
Archery een ‘fairly isolated rural community’, waar contact met de
buitenwereld niet vanzelfsprekend was.60 Carters vader had naast
landbouwgrond een winkel in Plains, terwijl zijn moeder werkte als
verpleegster. Met zijn twee zussen en broer groeide Carter beschermd op
in een omgeving waar segregatie net zo vanzelfsprekend was als in de tijd
dat zijn voorvaderen zich rond 1830 voor het eerst in de streek vestigden
en slavenhouders werden. Het was een maatschappij waarin niemand
vragen stelde over de rassenscheiding. ‘It was a way of life. You had been
raised that way, your father, and your grandfather, most of us had
grandfathers who fought in the Civil War, and it was just ingrained in the
being of individuals who lived in that time and that era’, zo beschreef
Ernest Vandiver die zuidelijke maatschappij.61 Blanken in Georgia en
andere zuidelijke staten wezen steeds op het verschil tussen segregatie en
racisme, zowel in de dagelijkse omgang als in de politiek. Biograaf
Gilbert Fite beschrijft dit aan de hand van de opvattingen van Richard
Russell: de senator ‘held the elitist, paternalistic view of blacks so
common among upper-class whites in the South during that period.
60
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Russell did not wish blacks any misfortune, and he even hoped that they
would make economic gains and achieve better lives. But he believed that
white and black societies must be strictly segregated and that blacks
should make progress within their own social, economic, and political
communities’.62
Carters vader kon zich in Russells gedachtegoed vinden, maar gaf zijn
stem altijd aan Eugene Talmadge, die veel verder ging in zijn retoriek
tegen iedere vorm van integratie en eerder geneigd was de segregatie voor
politiek gewin uit te buiten. Carters moeder Lillian had liberalere
opvattingen, die haar zoon zeker beïnvloedden. ‘My mother set a different
kind of standard for me (...) Mama refused to recognize the strict racial
segregation of our South Georgia Community’, aldus Carter, die tevens
stelde: ‘I have no doubt that Mama’s attitude made the acceptance of
racial integration much easier for us children’.63 Lillian Carter liet een
zwart speelkameraadje van Jimmy aanschuiven aan de keukentafel.64
Toch dreef zij de rassenkwestie in de omgang met haar echtgenoot nooit
op de spits. ‘He was the boss. He was the head of the family and I never
did anything that he didn’t want me to do’, zei zij later in een interview
over Earl.65 In haar werk als verpleegster maakte Lillian Carter geen
onderscheid tussen blank en zwart en hielp zij veelvuldig arme zwarten,
onder wie de boerenfamilies die grond van haar man pachtten. Dit werd
niet als een bijzonderheid beschouwd, maar als een christelijke plicht van
mens tot mens. Het was evenmin verboden voor jonge kinderen als Jimmy
om zwarte vriendjes te hebben. De praktijk zou hen vanzelf uit elkaar
drijven, want de scholen waren immers strikt gescheiden en boden alleen
blanke kinderen een kans op een degelijke opleiding.
‘For young Jimmy it was a Huckleberry Finn existence. From April to
October he seldom wore shoes or a shirt. He fished for eels and catfish in
the Chocktawhatchee and Kinchafoonee Creeks’, zo beschreef Peter
Bourne de onbezorgde jeugd van Carter eerder romantisch. Minstens zo
belangrijk lijkt Bourne’s terloopse vaststelling: ‘The family ate well.
There was always a good supply of meat and fresh vegetables’.66 Hoewel
hij het in latere campagnes zou doen voorkomen alsof zijn familie
armoede had gekend en hij alleen door hard te werken vooruit was
gekomen, rekende Carter in een autobiografie over zijn jeugd uiteindelijk
met dat beeld af. Zo was het huis waarin het gezin woonde ‘typical of
62
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those occupied by middle-income landowners of the time’ en kwamen er
in de jaren dertig gemakken als stromend water en elektriciteit.67 Een
dergelijke luxe was voor arme blanken en zwarten onbereikbaar, net als de
auto van Earl Carter en de fiets van Jimmy.
Zoals elders in de Verenigde Staten raakten de boeren in Plains
afhankelijk van de New Deal. Ondanks de historisch lage prijs plantten
boeren in het Zuiden in 1933 nog meer katoen aan, maar de aanname van
de Agricultural Adjustment Act door het Congres leidde tot het omploegen
van een aanzienlijk deel van het gewas. Boeren kregen hier een
vergoeding voor en als zij niet meewerkten een boete. Volgens Carter
beschouwde zijn vader dit als een ‘totally unacceptable invasion by the
federal government into the private affairs of free Americans. Despite
being an otherwise loyal Democrat, he never forgave Roosevelt, nor did
he ever vote for him again’.68
Terwijl zijn vader een steeds ferventere aanhanger werd van Eugene
Talmadge en zich verder ontwikkelde tot gemeenschapsleider, brak voor
Jimmy Carter de tijd van de middelbare school aan. Carter bezocht de
blanke Plains High School en noemde de directrice Julia Coleman later
één van de invloedrijkste personen uit zijn jeugd. Coleman leerde Carter
lezen en moedigde hem aan ook buitenlandse literatuur te verkennen.69
Als min of meer vanzelfsprekend ondervond Carter destijds de steeds
diepere kloof die tussen hem en zijn zwarte vrienden ontstond door het
gescheiden schoolsysteem. Pas later ging hij daarover filosoferen en
constateerde hij dat ‘a precious sense of equality had gone out of our
personal relationship, and things were never again the same between them
and me...I guess all of us just assumed that this was one more step toward
maturity and that we were settling into our adult roles in an unquestioned
segregated society’.70
Met zijn eerste, korte campagnepunt ‘Native of Plains, GA’, gaf Carter
aan dat hij de samenleving waarin hij was opgegroeid in sociaal opzicht
begreep, zonder verdere politieke uitspraken over de rassenkwestie te
hoeven doen. Dat hij in 1962 benadrukte dat hij uit Plains kwam ligt voor
de hand, maar ook in latere jaren zou Carter steeds wijzen op zijn wortels
en verloochende hij zijn afkomst nooit. In Plains zit tevens het woord
plain verscholen, eenvoudig, en zo wilde Carter gezien worden.
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2. Submarine Force Until 1953
Van de 26 jongeren die in zijn class of 1941 van de middelbare school
kwamen, was Jimmy Carter de enige die een universitaire opleiding ging
volgen. Carter wist als kind al dat hij naar de Naval Academy in
Annapolis, Maryland, wilde gaan. Een van de overwegingen was dat deze
universitaire opleiding geen geld kostte. Carter redeneerde in de jaren
dertig, tijdens de economische crisis, dat zijn ouders nooit collegegeld en
onderhoud zouden kunnen betalen. In 1941 was dat echter anders en had
zijn familie, in het geval Jimmy geen beurs zou krijgen, ook de University
of Georgia in Athens kunnen betalen.71
Om tot de Naval Academy toegelaten te worden had Carter de steun
nodig van de afgevaardigde van zijn district in Washington, maar die had
reeds een andere kandidaat die hij wilde voordragen. Om de tijd te
overbruggen was Carter min of meer gedwongen zich in te schrijven op
het Georgia Southwestern College in Americus, een hogeschool die een
opleiding van twee jaar aanbood. In de zomer van 1942 kwam Carters
voorlopige toelating tot Annapolis alsnog rond, maar de marine wilde hem
alleen aannemen als hij eerst aan de universiteit Georgia Tech in Atlanta
leergangen volgde in algemene techniek. Daarnaast moest hij het ROTCprogramma (Reserve Officers’ Training Corps) van de marine volgen en
cursussen doen in navigatie, zeevaartkunde en militaire wetenschap. De
voorlopige toelating voorkwam dat Carter werd opgeroepen als
dienstplichtige.72
Carter slaagde voor de hem opgedragen leergangen en cursussen en
kwam in juni 1943 in Annapolis aan. Op sociaal vlak betekende het een
omwenteling. Tijdens zijn studie in Atlanta was hij ieder weekeinde naar
huis gegaan, maar dat was nu gezien de afstand en zijn werk als militair
onmogelijk. Voor het eerst was Carter ver verwijderd van de kleine
gemeenschap in Plains en bovendien woonde hij nu in een liberaler deel
van de Verenigde Staten. De cultuurschok bleef enigszins beperkt omdat
ook in de strijdkrachten blank en zwart gescheiden waren. Aan die
praktijk kwam pas een einde met de executive order van president Truman
in juli 1948, waarin stond dat alle personen in de strijdkrachten, ‘without
regard to race, color, religion or national origin’, gelijke behandeling en
kansen zouden genieten.73
Carter studeerde van 1943 tot 1947 en diende in de Tweede
Wereldoorlog niet als actief militair. Nadat hij op de USS Wyoming en de
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USS Mississippi was ingedeeld, ging Carter in 1948 de opleiding tot
onderzeebootofficier volgen. Hij werd gestationeerd op de USS Pomfret,
waar hij begin 1949 zijn opleiding voltooide. Op de Pomfret fungeerde hij
onder meer als communicatie- en bewapeningsofficier. In juni 1949
maakte hij promotie tot lieutenant junior grade, vergelijkbaar met
luitenant-ter-zee der 2e klasse in de Nederlandse marine. In februari 1951
verliet Carter de Pomfret om te gaan dienen bij de USS K-1, de eerste
onderzeeër die de Verenigde Staten na de oorlog bouwde. Nadat de K-1 in
november van dat jaar in de vaart was genomen werkte Carter als eerste
officier en officier van de technische dienst op het schip.74
Carter kon zijn geloof in Jezus in het reine brengen met zijn werk in
een organisatie die de capaciteit had grootschalig geweld uit te oefenen.
Hij was er van overtuigd dat de Amerikaanse militaire macht juist het
beste afschrikkingsmiddel was, ‘that we were the ones who were
preserving peace’.75 Meer problemen had Carter om zijn beroep als
marineofficier te verenigen met zijn belangstelling voor de politiek. Rond
de presidentsverkiezingen van 1948 voerde Carter discussies met andere
officieren, waarin hij het steeds voor Truman opnam. In de marine waren
dergelijke gesprekken echter niet gepast, kreeg Carter van een van zijn
superieuren te horen. Carter zei daarbij in het openbaar door de officier te
zijn vernederd en hij twijfelde of hij nog wel genoeg motivatie kon
opbrengen om in de marine te blijven. Juist op dat moment kwam zijn
overplaatsing naar de nucleaire onderzeebooteenheid rond.76
Bij die eenheid diende Carter onder toenmalig kapitein-ter-zee Hyman
Rickover, onder wiens leiding de Verenigde Staten kernonderzeeërs
ontwikkelde. In juni 1952 volgde Carters bevordering tot lieutenant
(vergelijkbaar met luitenant-ter-zee der 2e klasse Oudste Categorie in de
Nederlandse marine). Tot maart 1953 werkte hij tijdelijk bij de Naval
Reactors Branche en ging hij een opleiding volgen tot officier van de
technische dienst voor de atoomreactor van de USS Seawolf, een van de
eerste Amerikaanse kernonderzeeërs. Na zijn vaders dood besloot Carter
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zijn marinecarrière te beëindigen en op 9 oktober 1953 kreeg hij eervol
ontslag.77
Carter stapte naar eigen zeggen niet uit de marine omdat zijn loopbaan
daar uitzichtloos was: ‘I was clearly destined for a succesful career, with
promotions likely to be coming as early as navy regulations would
allow’.78 Carter was naar de marine gegaan met de ambitie daar het
hoogste te bereiken en uiteindelijk Chief of Naval Operations te worden.
Maar de dood van zijn vader veroorzaakte ‘a pull on me that was almost
irresistible to go back and re-cement my ties to my birthplace’.79 Carter
kwam tot de conclusie dat zijn vaders leven in de gemeenschap in Plains
bevredigender was geweest dan een marinecarrière ooit zou kunnen zijn.
Carter ging de marine zien als ‘a narrowly focused life’ en besloot dat hij
als burger in Plains een zinvoller leven kon leiden.80 Als burger voelde
Carter zich bovendien vrij om zijn politieke gedachten uit te dragen.
Met de verwijzing naar de marine gaf Carter in zijn campagne van
1962 aan dat hij zijn diensttijd als een ervaring zag die hem als senator in
Atlanta van pas kon komen. Hij benadrukte vooral het feit dat hij
gestudeerd had. Pas in latere campagnes legde hij het zwaartepunt bij de
leidinggevende taken die hij als marineofficier had verricht en beloofde
hij als politicus net zo besluitvaardig te zijn. Tevens schermde hij in latere
campagnes met de naam van Rickover, die hij een grote invloed op de
vorming van zijn karakter toedichtte.
3. Chairman County School Board
In navolging van zijn vader trad Jimmy Carter toe tot de Sumter County
School Board, het bestuur van de openbare scholen in het district.
Onderwijs boeide Carter en vormde, zo zei hij zelf, zijn drijfveer om de
politiek in te gaan. ‘I ran for the senate in order to protect the public
school system because a lot of our prominent Democrats, the most
prominent Democrats in the state, were swearing under oath that they
would never permit one black child to go to a white school. And I was on
the school board, very concerned about that. I was chairman. And I
decided to run for the senate hoping that in the legislature I could protect
77
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the school system’, zo lichtte hij in een later interview toe.81 Carter doelde
hier op het streven van segregisten om de opgelegde integratie te
saboteren en blanke privéscholen te stichten. Uit het citaat mag echter niet
worden afgeleid dat Carter zelf enig initiatief ontplooide om scholen te
integreren. Carter wilde het openbaar onderwijs in eerste instantie vanuit
zijn baptistische geloofsovertuiging in stand houden. Er zijn geen
aanwijzingen dat hij als lid en sinds 1956 als voorzitter van het
schoolbestuur van Sumter County inspanningen verrichtte om blanke en
zwarte kinderen op openbare scholen samen te voegen, ook niet na het
vonnis Brown v. Board of Education.
In het boek dat hij over de campagne van 1962 schreef wekt Carter met
de opmerking ‘I was embarrassed by the condition of our state’s public
school system’ – een gevoel dat hem bekroop na een rondgang langs
blanke en zwarte scholen – eveneens de indruk iets tegen de segregatie te
hebben willen ondernemen.82 Hij zegt tevens: ‘Without doing anything
heroic or economically suicidal, we school board members tried in every
way possible to improve the county’s school system, for children of both
races. We had observed with great interest the Brown v. Board of
Education ruling but had then seen Congress repeatedly defeat or remove
enforcement provisions from civil rights legislation that would have made
the judicial decision effective in Georgia’.83 Dat zwarte kinderen naar
school bleven lopen omdat zij niet met de bus mochten, dat zij door
blanke scholen afgedankte boeken gebruikten en dat de vervallen
schoolgebouwen waarin zij zaten niet opgeknapt werden lag volgens
Carter niet aan het schoolbestuur, maar aan de lobby van zuidelijke
senatoren en afgevaardigden, onder wie Richard Russell, in Carters
woorden ‘the undisputed leader of the Southern segregationist forces’.84
Al met al lijkt de conclusie van de socioloog Donald Cunnigen, dat Carter
als lid van het schoolbestuur tot progressieve daden kwam, overtrokken;
Cunnigens vaststelling is gebaseerd op uitspraken die Carter veel later
deed en documenten uit de betreffende tijd liggen niet voor.85 Volgens
Grant kwam de weerstand in Georgia tegen Brown v. Board of Education
niet alleen via de omweg uit Washington, maar was Carters conservatieve
Sumter County een ‘malevolent example’ waar het ‘gutting of public
81

National Park Center Interviews, Jimmy and Rosalynn Carter, 11-12 mei 1988.
Jimmy Carter Library.
82
Jimmy Carter, Turning Point, 42.
83
Idem, 44.
84
Ibidem.
85
Donald Cunnigen, ‘Jimmy Carter as Spokesman of Southern Liberalism’, in
The Presidency and Domestic Policies of Jimmy Carter, Herbert D. Rosenbaum
and Alexej Ugrinsky, eds. (Westport: Greenwood Press, 1994) 52.
79

schools’ betrof. ‘For twenty years after the Brown decision, Sumter’s allwhite school board ignored court decisions, protests, boycotts, the U.S.
Department of Justice, the ACLU, and individual lawsuits’, aldus Grant.86
Rosalynn Carter zei dat zij en haar echtgenoot Jimmy wel degelijk
voor integratie waren, maar niet voor hun mening konden uitkomen.
‘There were few people with whom Jimmy and I could talk openly about
the issue. I could count them on two hands–the ‘liberals’ in the
community. We didn’t consider ourselves liberal; rather they, and we,
were ‘realists’ who knew that desegregation was a foregone conclusion’,
schreef zij. Rosalynn benadrukte verder dat zij en Jimmy tijdens zijn tijd
in de marine meer van de wereld hadden gezien. En omdat Carter op
gelijke voet met zwarten had gediend kon hij niet zomaar naar huis
terugkeren en daar vrede hebben met de ‘same old status quo’.87
Toch veranderde er niets aan het gescheiden schoolsysteem in de tijd
dat Carter in het bestuur zat. Hij ging zijn voorzitterschap als een politieke
functie ervaren nadat de schoolbesturen van Sumter en de stad Americus
begin 1962 unaniem hadden besloten scholen te gaan samenvoegen. In
plaats van versnipperde scholen zouden er, met geld van de federale
overheid en het ministerie van Onderwijs in Georgia, enkele nieuwe
gebouwen komen. Op vergaderingen met ouders argumenteerde Carter dat
samenvoeging het aannemen van betere leerkrachten mogelijk maakte,
waardoor de kwaliteit van het onderwijs verder omhoog zou gaan. Veel
ouders vermoedden echter dat het opheffen van kleine scholen de eerste
stap naar integratie zou zijn. Of dat op dat moment daadwerkelijk Carters
bedoeling was is niet gedocumenteerd, maar veel later gaf hij toe: ‘There
was some truth in this allegation. If and when the schools might be
integrated, a consolidated system could much better accommodate the
cultural and other differences among the students’.88 Samenvoeging zou
ook kostenbesparing betekenen, een argument dat bij Carter zeker
meespeelde. Op zijn bedrijf sprong hij zuinig om met geld en dat was een
uitgangspunt dat hij steeds meer op maatschappelijke vraagstukken ging
toepassen. De schoolkwestie ontaardde volgens Carter in een ‘ugly
political battle’, waarbij zijn eigen neef Hugh lijnrecht tegenover hem
stond als woordvoerder van de tegenstanders van samenvoeging.89 In een
referendum wezen de inwoners van het district het voorstel af. Carter
beschreef de schoolkwestie als zijn ‘first real venture into election politics
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and campaigning, and the failure of my effort was a stinging
disappointment’.90 De nederlaag ontmoedigde hem niet, maar zette hem
juist aan tot verdere stappen in de politiek. ‘My intense interest in
education became the most important factor in my decision to run for the
Senate’,91 zei hij later, of in iets scherpere bewoordingen, ‘I ran for the
state Senate with a sole purpose of improving or protecting the education
system in the state’.92
Met zijn verwijzing naar zijn functie als voorzitter van het
schoolbestuur onderstreepte Carter in zijn campagne zijn leidinggevende
capaciteiten en zijn interesse in onderwijs in het algemeen. Aan het thema
onderwijs kleefde in 1962 een risico, zeker gezien Carters nederlaag in de
schoolkwestie. Hij kon dat risico echter nemen omdat hij in het
conservatieve Sumter geen initiatieven tot integratie had genomen en zich
in de korte campagne niet verder over dit onderwerp hoefde uit te spreken.
4. Successful Farmer and Businessman
Jimmy Carter was een boerenzoon, maar bij zijn terugkeer naar de
ouderlijke landerijen in 1953 was hij geen landbouwer. Hij moest het vak
leren, met in het achterhoofd de ervaring die hij in zijn jeugd op het
bedrijf had opgedaan. Volgens Rosalynn ging Carter onmiddellijk aan de
slag: ‘Jimmy was studying new farming techniques, already thinking big
about business’. Aanvankelijk deed Carter ook alles zelf, te weten ‘buying
and selling seed and fertilizer, loading it on the farmers’ trucks, visiting
farmers, keeping the books, making out the bills, keeping the office
clean’.93 Na een moeizame start, waarbij de pinda- en katoenoogst in 1954
door extreme droogte grotendeels verloren ging, begon het bedrijf beter te
lopen en ging Rosalynn kantoortaken waarnemen.
Carter specialiseerde zich in pinda’s en met name in de op
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde veredeling van dat gewas.
Tijdens het oogstseizoen, dat liep van midden augustus tot midden
oktober, brachten boeren ieder jaar tonnen pinda’s naar de loodsen van
Carter. Vervolgens bepaalde Carter de kwaliteit en kocht hij de ladingen
op, om ze daarna door te verkopen aan fabrieken die er pindakaas, snoep
of pinda-olie van maakten. Carter investeerde onophoudelijk in nieuwe
gebouwen, machines en diensten voor de boeren. In 1959 hadden de
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Carters een florerende zaak in de handel van veredeld pindazaad, dat
afnemers vond in het hele Zuiden van de Verenigde Staten.94
Carters ambivalentie ten opzichte van de rassenkwestie leidde tot
wrijvingen op zakelijk gebied. In reactie op de desegregatievonnissen van
1954 en 1955 verrezen overal in het Zuiden White Citizens’ Councils,
blanke groepen die zich op gemeenschapsniveau inzetten voor de
handhaving van de segregatie. Carter kreeg in 1955 het verzoek toe te
treden en zijn vijf dollar lidmaatschapsgeld te betalen. Om hem te
overtuigen kwamen een twintigtal Council-leden, onder wie zijn beste
klanten, naar Plains om hem te wijzen op de Bijbel, waarin de scheiding
van rassen volgens hen voorgeschreven stond. Carter weigerde lid te
worden, waarop met een boycot van zijn bedrijf werd gedreigd. De boycot
kwam echter niet van de grond, mede door Carters persoonlijke rondgang
onder boeren in de wijde omtrek. Veel boeren hadden nog met zijn vader
gehandeld en wilden de zakelijke relatie niet op het spel zetten voor de
politiek. Carter stelde vast dat de boeren individueel niets met de
politisering van de rassenkwestie te maken wilden hebben, maar dat zij
onder druk van de samenleving niet voor die mening durfden uit te
komen.95
Niet alleen het realistische element – integratie was op den duur
onafwendbaar – speelde bij Carter een rol. Het ging hem ook om het geld,
want hij kon het niet verkroppen dat zijn vijf dollar zouden verdwijnen
naar een organisatie waarvan de intenties en de financiële structuur
ondoorzichtig waren.96 Overigens werd de mislukte boycot geleid door
Thad Jones, de vriend van de familie die na de dood van Earl Carter diens
zetel in de Senaat in Atlanta had ingenomen. Het optreden van Jones en de
felle weerstand van Hugh Carter in de schoolkwestie illustreren hoe de
rassenkwestie diepe wonden sloeg in vriendenkringen en families.
Na zijn weigering toe te treden tot de White Citizens’ Council
bejegenden sommige inwoners van Plains Carter koel tijdens
ontmoetingen in de kerk of tijdens bijeenkomsten van andere organisaties
waarvan hij lid was. Carter zei ernstig te hebben overwogen weg te
trekken uit Plains om werk te zoeken bij bedrijven als General Dynamics
of Westinghouse, waar hij een baan dacht te kunnen vinden met zijn
technische marine-achtergrond. Maar zijn wil was sterker: ‘I had cast my
lot in Plains and wanted to stay’.97 Carter noemde zijn handelen naar de
huidige maatstaven ‘cautious and innocuous’, maar toentertijd zou hij als
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‘too liberal by prevailing standards’ zijn beschouwd.98 Voor alles was
Carter echter ondernemer en als zodanig dreef hij mee op de stroom die de
historici Elizabeth Jacoway en David Colburn in een case study over het
Zuiden beschrijven. Na het Brown-vonnis werd economische groei
geleidelijk de dominante factor in het zuidelijke zakenleven. Sociaalvooruitstrevende ondernemers konden beslissingen, die vanuit
segregistisch oogpunt omstreden waren, voortaan rechtvaardigen met het
argument van economische vooruitgang. Daar zouden immers ook de
blanken van profiteren.99
Carter rekte naar eigen zeggen de normen op door zaken te doen met
de communeboerderij Koinonia (Grieks: gemeenschap) op vijftien
kilometer van Plains, waar de blanke dominee Clarence Jordan in 1942
blanken en zwarten had samengebracht. Koinonia zorgde voor spanningen
in de regio, onder meer door het besluit van Jordan eind jaren veertig om
met alle bewoners gezamenlijk baptistische kerkdiensten te bezoeken. De
onrust wakkerde aan na het Brown-vonnis, dat Jordan aangreep om zwarte
studenten te begeleiden die zich aan het Georgia State College of Business
in Atlanta wilden inschrijven.100 In de tijd daarna werden Koinonia en de
bewoners doelwit van blanke segregisten. Soms kwam het tot
gewelddadige acties tegen de boerderij of de bewoners, een ander
beproefd middel was de handelsboycot. ‘They had to turn to distant
markets to buy farm supplies and sell their produce to passing interstate
motorists or by mail’, aldus Carter.101 Hij weigerde aan de boycot mee te
werken en zegt zelfs een stap verder te zijn gegaan: ‘We sold them our
certified peanuts, and we processed their seed in our shelling plant. Also,
as a member of the Board of Education, I did everything possible to
guarantee equal services to the Koinonia students in the public school
system’.102 Bewoners van Koinonia konden zich echter niet herinneren dat
de commune ooit zaken met Carter had gedaan of dat hij er ooit geweest
was.103
Zijn status als boer en zakenman was voor de campagne van 1962
belangrijker dan zijn voorzitterschap van het schoolbestuur, maar Carter
hanteerde in het eerste deel van zijn pamfletten opvallend genoeg een
chronologische volgorde: geboren in Plains, opleiding en carrière in de
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marine, actief in het gemeenschapsleven en tegelijkertijd succesvol
ondernemer. Hierna stapte hij van de chronologie af, maar de navolgende
punten waren zeker van groot belang in zijn conservatieve kieskring.
5. Director Foundation Seeds Inc., and past President Ga. Crop
Improvement Association
‘My own father’s life was a pattern I had in mind’, zo lichtte Carter zijn
activiteiten in Plains en elders in Georgia toe.104 Niet alleen met het
voorzitterschap van de Sumter County School Board trad hij in de
voetsporen van zijn vader Earl. Jimmy Carter werd ook bestuurslid van de
Sumter County Hospital Authority. Voorts hielp hij bij het opzetten van de
Plains Development Corporation, een organisatie die de ontwikkeling van
Plains moest stimuleren en onder meer de bouw van een polikliniek in het
stadje financierde. Carter was tevens lid van de Sumter County Library
Board. Op zakelijk gebied werd Carter voorzitter van Foundation Seeds
en de Georgia Crop Improvement Association, verenigingen van
ondernemers die zich bezighielden met de veredeling van zaaigoed. Het
ging daarbij niet alleen om pindazaden, maar om een heel scala aan
planten. Als voorzitter van de Kamer van Koophandel in Sumter ijverde
Carter voor een goed zakelijk klimaat in het district en de regio.
Door in de campagne te wijzen op zijn ervaring als bestuurder en
zakenman wilde Carter de kiezers duidelijk maken dat hij als senator in
Atlanta alles zou doen om de werkgelegenheid en economische groei in
het zuidwesten van Georgia te stimuleren.
6. Married – three sons
Een ander belangrijk punt in zijn opsomming was Carters gezins- en
familieleven. In de zomer van 1945, tijdens verlof van de marine, kreeg
hij in Plains verkering met Rosalynn Smith. Ze was drie jaar jonger dan
hij en een vriendin van zijn zus Ruth. Al na hun eerste avond uit wist
Carter dat hij met Rosalynn wilde trouwen en later verwoordde hij die
gevoelens met ‘Rosalynn has never had any competition for my love’.105
Rond Kerstmis van dat jaar deed Carter een huwelijksaanzoek, maar
Rosalynn wees dit af omdat zij eerst haar opleiding aan het Georgia State
College for Women wilde afmaken. In februari 1946, bij haar eerste
bezoek aan Annapolis, nam Rosalynn het aanzoek wel aan. Liefde voor
Jimmy Carter was evenwel niet haar enige motief om ‘ja’ te zeggen: ‘I
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think I had always secretly wanted to get out of Plains, and now I couldn’t
wait’.106
Jimmy en Rosalynn trouwden op 7 juli 1946 in Plains tijdens een
sobere plechtigheid. Het echtpaar begon het marineleven in Norfolk,
Virginia, waar Carter was ingedeeld op de USS Wyoming. In 1947 werd
hun zoon John (roepnaam Jack) geboren. Een jaar later werd Carter
overgeplaatst naar New London, Connecticut, om aan zijn opleiding tot
onderzeebootofficier te beginnen. Tijdens Carters diensttijd op de USS
Pomfret, die in Hawaï lag, zag hun tweede zoon James Earl Carter III
(roepnaam Chip) het levenslicht. Het gezin volgde de Pomfret later naar
San Diego, een marinehaven die steeds belangrijker was geworden na het
uitbreken van de Korea-oorlog in juni 1950. Carter vroeg en kreeg
overplaatsing naar New London, waar hij betrokken was bij de bouw van
de USS K-1. Hier kwam in 1952 de derde zoon van het echtpaar, Donnel
Jeffrey, ter wereld.
In haar autobiografie zegt Rosalynn dat het leven als vrouw van een
marineofficier haar vaak zwaar viel, vooral omdat haar echtgenoot weinig
thuis was. Maar de nieuwe mensen die zij ontmoette en de vele plaatsen
die zij zag maakten een en ander goed. Daarnaast zag zij een rol voor
zichzelf als steun en toeverlaat voor Carter, zodat die zich volledig kon
toeleggen op zijn carrière. ‘Jimmy was rising rapidly in the Navy and,
always looking for a bigger challenge, he next applied for the nuclear
submarine program, headed by the formidable Admiral Hyman Rickover’,
aldus Rosalynn.107 Carter werd aangenomen en niets leek meer een
briljante loopbaan in de weg te staan. Des te onbegrijpelijker was het voor
Rosalynn dat Carter enkele maanden later, na de dood van zijn vader,
ontslag nam uit de marine om terug te keren naar Plains. Het was een
besluit dat Carter alleen nam en waar zijn vrouw mee diende in te
stemmen. ‘I argued. I cried. I even screamed at him. I loved our life in the
Navy and the independence I had finally achieved’, zo beschreef
Rosalynn het ‘most serious argument’ uit hun huwelijk, een discussie die
zij verloor.108 Volgens Rosalynn wilde Carter terug naar huis uit een
schuldgevoel dat hij zijn vader, die na een kort ziekbed overleed, elf jaar
lang in de steek had gelaten.109
Tot dan toe had Rosalynn vooral een dienende rol in het huwelijk
vervuld. Maar na een aanvankelijk ongelukkige periode in Plains raakte
zij meer betrokken bij de gemeenschap, de kerk en het bedrijf van de
Carters. ‘We grew together-as full partners’, heeft zij over die tijd
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geschreven.110 Rosalynn beschouwde zich als Carters gelijke, andersom
was dat begin jaren zestig nog niet het geval. Carter nam veel beslissingen
alleen, waaronder het voor het gezinsleven ingrijpende besluit om de
politiek in te gaan. Hij gaf daarover pas uitleg aan zijn vrouw op het
moment dat hij op het punt stond naar Americus te rijden om zich als
kandidaat voor de Senaatsverkiezingen van 1962 te laten registreren. In
latere jaren zou een dergelijke eenmansactie binnen hun huwelijk volgens
Carter ondenkbaar zijn geweest, een bekentenis dat hij Rosalynn op alle
vlakken, ook intellectueel, slechts geleidelijk als een volwaardig partner
ging beschouwen.111
Met het campagnepunt ‘Married – three sons’112 benadrukte Carter dat
hij een stabiel en gelukkig gezinsleven leidde, wat in zijn conservatieve
kiesdistrict zeker een electoraal voordeel betekende.
7. Baptist
Een plaats waar Jimmy en Rosalynn dichter naar elkaar groeiden en waar
zij veel tijd doorbrachten was de First Baptist Church in Plains. Tijdens
zijn diensttijd had Carter bijbellessen gegeven aan officierskinderen en
eenmaal terug in Plains ging hij vrijwel onmiddellijk jongens en meisjes
onderwijzen tijdens zondagslessen in de kerk. Carter werd voorzitter van
de Rural Ambassadors, de baptistische tegenhanger van de scouts. Voor
Jimmy Carter was de kerk in zijn jonge jaren de spil van het sociale leven
geweest. Op 11-jarige leeftijd zei Carter tijdens een baptistische revivaldienst tot de gelovigen dat hij Christus als zijn redder aannam. Een week
later werd hij gedoopt.113 Rosalynn Carter ging in 1954 over van het
Methodisme naar het geloof van haar man nadat zij tijdens een kerkdienst
had gezien hoe de baptistische dominee het opnam voor Koinonia-leider
Clarence Jordan, die eveneens onder de aanwezigen was.114
Carter beschouwde de kerkgangers als één grote familie, die hem als
het ware terug naar Plains trok. ‘My appreciation for the warmth and
power of this Christian fellowship was a major factor in my decision to
leave the Navy and return to live in Plains’, zo keek hij daar later op
terug.115 Carter voelde dat hij in de marine politiek geremd was, maar ook
zijn godsdienst kon hij als officier niet ten volle beleven zoals hij wilde.
Na de dood van zijn vader gingen vragen op religieus gebied steeds
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sterker spelen bij Carter. Hij zocht naar antwoorden in boeken van
theologen en filosofen als Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Paul Tillich en
Reinhold Niebuhr. Carter spreekt van ‘a torturous time of searching’,
waarin hij probeerde evenwicht te brengen tussen zijn wetenschappelijke
opleiding en zijn twijfel op sommige punten van het geloof, een twijfel
die was gegroeid door de voor hem onbegrijpelijk vroege dood van zijn
vader.116
Carter ging een vooraanstaande rol spelen in de kerk, wat inhield dat
hij tevens een sociale leidersrol onder zijn blanke plaatsgenoten kreeg.
Ook op religieus gebied was de segregatie nog strikt, ondanks acties van
burgerrechtenleiders waarbij zwarten toegang probeerden te krijgen tot
blanke kerkdiensten. Volgens Carter waren die acties pas op de lange duur
succesvol: ‘There was an evolutionary, unpublicized conversion of most
white Southerners by the civil rights leaders concerning the compatibility
of their cause with the teachings of Jesus. But this was a slow process’.117
Carter behoorde tot de baptisten die de overtuiging hadden dat de Bijbel
segregatie propageerde, noch veroordeelde. Deze gematigde baptisten,
zoals de historicus Mark Newman ze noemt, accepteerden de
rassenscheiding ‘because it posed no threat to their religious beliefs’.118
Het sterk individuele karakter van het baptistische geloof paste bij Carter,
evenals het uitgangspunt dat een christen gehoorzaam diende te zijn aan
de wet en de autoriteiten. Voorts is de volgende omschrijving van
Newman zeker van toepassing op Carter in de jaren vijftig en begin jaren
zestig: ‘Baptists also desired order, peace and stability, which inclined
them toward social conservatism’.119
Dat Carter zijn geloofsovertuiging op zijn campagnepamflet aangaf
beperkte hem geenszins tot de stemmen van baptisten. In Plains waren
ook Methodistische en Lutheraanse kerkgenootschappen en in veel
families, waaronder die van Carter en zijn vrouw Rosalynn, behoorden
echtgenoten tot verschillende kerken. In sommige gevallen namen
echtgenoten elkaars geloof aan, of bezochten zij om de week de andere
kerk. Carter beschouwde alle christelijke geloofsovertuigingen als
‘fundamentally compatible’ en zag religie in zijn campagne dan ook nooit
als een issue.120
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8. Former Deputy District Governor Lions
‘He was always the leader of everything he got into’, zo karakteriseerde
John Pope, ondernemer in Plains, Jimmy Carter in de jaren vijftig.121
Aanvankelijk had Carter geen ambitie om, ondanks zijn grote en
veelzijdige betrokkenheid bij organisaties in Plains en daarbuiten, policus
te worden.122 Volgens Bourne was Carter met name geïnteresseerd in
sociale en economische kwesties en speelde bij hem een ‘civic pride with
a desire to emulate his father’s role in the community and encourage the
awareness of social responsibility’.123
De doelstellingen van de Lions Club, waaronder het bevorderen van
dienstbaarheid aan de samenleving en goed overheidsbestuur, pasten in
Carters opvattingen van gemeenschapszin. Hoewel hij zich zeker
belangeloos inzette, kleefden aan Carters werk voor de gemeenschap
zeker ook zakelijke overwegingen. Carter had zich als doel gesteld rijk te
worden en zag in het opzetten van netwerken een middel daartoe. Begin
jaren zestig riep de Republikeinse senator Hugh Scott uit Pennsylvania
Amerikaanse ondernemers op om, ‘in their own enlightened self-interest’,
actief te worden in de politiek.124 Carter had zo’n aansporing niet nodig.
Door de kiezers in zijn campagne te wijzen op zijn activiteiten voor de
Lions Club onderstreepte Carter dat hij het als een persoonlijke plicht zag
gemeenschapswerk te doen zonder geldelijk gewin. Daarmee drukte hij
zakelijke motieven om netwerken op te bouwen naar de achtergrond.

4. Botsing met de courthouse gang
Geen liberale kandidatuur
Bourne zegt dat Carter in 1961 zijn zakelijke doelen had bereikt en goed
had verdiend. De Carters lieten een huis bouwen, het symbool ‘that they
had fully arrived in Plains’. Bourne concludeert bovendien dat Carter een
‘respected leader of the community and his church’ was.125 Pas vanuit dit
solide fundament ging Carter nadenken over de actieve politiek,
gestimuleerd door partijgenoten die een politicus in hem zagen.
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Dat Carter zich in de jaren vijftig niet verkiesbaar had gesteld als
volksvertegenwoordiger had alles te maken met de politieke realiteit.
Thad Jones, de vriend van de familie die de senaatszetel van Carters vader
had ingenomen, won steeds moeiteloos zijn herverkiezing voor een
nieuwe tweejaarlijkse termijn. ‘I did not think it appropriate for me to
challenge him, and I would not have been succesful if I had. Ours was a
racially segregated society, and Thad was one of its most fervent
champions’, aldus Carter.126 In de herfst van 1961 kwam Carter voor het
eerst dicht bij een kandidatuur. De vooruitstrevende Democraten Warren
Fortson en Charlie Smith vroegen hem in de race te stappen tegen E.L.
Forrester, een Democratische afgevaardigde in Washington. Forrester
wilde herkozen worden met een programma dat gericht was tegen de
desegregatie. Fortson meende in Carter een kandidaat te zien die net als
hij en Smith ‘a little more liberal’ was. Maar Carter wilde zijn bedrijf niet
opgeven om naar Washington te gaan en hij twijfelde of hij tegen
Forrester kon winnen. ‘Warren, Charlie, and I were a small minority in a
totally segregated community and I knew this’, zo lichtte Carter zijn
besluit toe.127 Carter wist dat de Democratische politieke bazen in de
districten hun eigen kandidaten aanwezen en dat hij mede daardoor
kansloos zou zijn.128 Hij zou bovendien verliezen als de kandidaat met de
liberale achterban, wat in het conservatieve Sumter County een slechte
uitgangspositie zou betekenen voor een eventuele latere campagne. Carter
was geen uitzondering in Georgia, waar politici hun campagnes zo
inkleedden dat zij konden vermijden publiekelijk stelling te moeten
nemen in de rassenkwestie. Charles Weltner, de Democraat uit Atlanta die
in de jaren zestig in het Huis van Afgevaardigden in Washington diende,
illustreerde dit met de opmerking dat zijn carrière ten einde was zodra de
desegregatie hem ‘inhaalde’ en hij zijn liberale overtuigingen moest
toegeven.129
Een haastige campagne
De afschaffing van het county unit-systeem opende nieuwe perspectieven
voor Carter. In 1962 verklaarde het federale Hooggerechtshof eenzelfde
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systeem in Alabama in strijd met de grondwet. Progressieve advocaten in
Atlanta spanden na die uitspraak onmiddellijk een eigen zaak aan en
wonnen: ook in Georgia diende voortaan het systeem van one man, one
vote te gelden. Iedere stem telde daarbij even zwaar, ongeacht het district
waarin iemand woonde. Steden als Atlanta, waar veel zwarten woonden
en die in het oude systeem benadeeld waren, zouden vanaf nu een veel
grotere rol spelen in verkiezingen. In een vervolgzaak luidde het vonnis
dat het parlement van Georgia opnieuw gekozen diende te worden volgens
het systeem van evenredige vertegenwoordiging.130 Er van uitgaande dat
de macht van de politieke bazen nu te breken was, besloot Carter zich
kandidaat te stellen voor een zetel in de nieuw te kiezen Senaat van
Georgia. Hij kwam als gevolg van een herindeling uit in het 14th
Senatorial District, waartoe naast Sumter ook de districten
Chattahoochee, Stewart, Webster, Quitman, Randolph en Terrell
behoorden. In september had de boer en zakenman Homer Moore uit
Stewart de Democratische voorverkiezingen in het district al gewonnen,
maar de gerechtelijke uitspraak dwong hem nogmaals campagne te voeren
voor de voorverkiezingen, die nu gepland stonden op 16 oktober.
Carter stelde zich op 1 oktober formeel kandidaat door op het kantoor
van de Democraten in Americus de nodige formulieren in te vullen. Hij
zocht de publiciteit door langs de Americus Times-Recorder te gaan en de
krant meldde in de middageditie dat Sumter met Carter een eigen
kandidaat had.131 Carter had slechts twee weken om media-aandacht en
aanhangers te zoeken. Hij bezocht kranten en radiozenders en liet
visitekaartjes en campagneposters drukken. Na het werk reed hij door het
kiesdistrict om vrienden, zakenrelaties en politieke bestuurders te
bezoeken en zijn posters op bomen te spijkeren. Hij maakte duidelijk dat
hij geen persoonlijke campagne voerde tegen Moore.132 In een brief richtte
Carter zich tot de kiezers in ieder afzonderlijk district en prees hij zichzelf
aan als ‘well trained and familiar with the people and the problems of this
district’.133 Carter zag in Sumter County de basis van zijn campagne, maar
benadrukte dat hij in de andere districten familie en zakenrelaties had. In
Sumter zelf vond hij een groep vrienden bereid om op 15 oktober
telefonisch kiezers te benaderen met de boodschap dat Carter de enige
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kandidaat uit het district was en als senator zeker voor de belangen van de
inwoners zou opkomen.134 Met het inschakelen van vrienden en bekenden
probeerde Carter in de korte tijd die hij had een grassroots-campagne op
te bouwen, een campagne met een brede basis onder de bevolking en
grotendeels gedragen door vrijwilligers. Carter ruimde geen tijd in om
politieke bijeenkomsten of toespraken te houden, terwijl zijn
onervarenheid hem parten speelde als groepjes mensen hem tijdens
discussies in winkels klem praatten.
Moore wees de kiezers er op dat hij eigenlijk al gekozen was, maar
door de herindeling van de districten opnieuw campagne moest voeren.
Carter antwoordde daar in een advertentie in de Americus Times-Recorder
van 13 oktober op dat Moore was gekozen in een voormalig kiesdistrict,
bestaande uit slechts drie van de zeven districten die na de herindeling het
14th Senatorial District vormden. Moore kon daarom niet beweren dat hij
de vertegenwoordiger was van de 75.000 inwoners van het nieuwe
district, aldus Carter in zijn eerste felle politieke aanval van de
campagne.135 In de ochtend van 16 oktober riep Carter de
kiesgerechtigden in een advertentie in de Americus Times-Recorder op
naar de stembus te gaan. In deze advertentie lanceerde hij tevens een
verkiezingsthema: hij prees zichzelf aan als de kandidaat die voor ‘good,
clean government’ en ‘honesty in government’ zou zorgen. Daarnaast
vroeg hij kiezers die niet in Sumter woonden en die zijn naam wellicht
niet op het stembiljet aantroffen, alsnog ‘Jimmy Carter’ op het biljet te
schrijven en daar een ‘X’naast te zetten, het zogeheten kiezen via een
write in-stem. De advertentie was betaald door ‘friends of Jimmy Carter’,
wat de indruk wekte dat er een groep Democraten of andere burgers achter
hem stond.136
In Turning Point. A Candidate, a State, and a Nation Come of Age, het
enige boek dat hij ooit over een van zijn campagnes heeft geschreven,
zegt Carter dat de strijd tussen hem en Moore eigenlijk draaide om
‘whether the conservative political establishment would be preserved
against a total newcomer to politics who was known to be at least
moderate on the segregation question. In the extremely abbreviated
campaign, we never had a chance to debate or to confront each other in a
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public forum of any kind’.137 Carter suggereert hiermee dat hij zijn
gematigde of zelfs liberale denkbeelden publiekelijk zou hebben
toegelicht in een rechtstreekse confrontatie met zijn tegenstander, als daar
tijd voor geweest zou zijn. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat Carter
dat gedaan zou hebben, want hij wist dat een te grote liberale inslag
destijds de doodsteek voor alle politieke carrières in Georgia betekende.
Bovendien had Carter alle gelegenheid in zijn schriftelijke
campagnemateriaal of in advertenties te wijzen op de onrechtvaardigheid
van de segregatie. Hij deed dit niet, maar kwam in plaats daarvan met een
veilig, neutraal thema als good government. Met dat thema sloot hij
overigens aan bij gouverneurskandidaat Carl Sanders. Carter kreeg de
openlijke steun (endorsement) van de Americus Times-Recorder en zegt in
Turning Point dat de krant hem prees omdat hij de moed had voor zijn
overtuigingen uit te komen, ook als daar grote oppositie tegen bestond.
Carter vermeldt er niet bij dat de krant doelde op de kwestie van de
afgeketste scholenfusie en niet op eventuele initiatieven die iets met
integratie te maken hadden.138
King & Spalding
In eerste instantie verloor Carter de voorverkiezingen, waarbij de oorzaak
lag in stembusfraude in Quitman County. In dat district maakte de
politieke baas Joe Hurst, die achter Moore stond, de dienst uit. In Quitman
had Moore gewonnen, maar vrienden en familieleden van Carter maakten
hem op de fraude attent. Carter besloot de uitslag aan te vechten bij het
bestuur van de Democratische Partij, te beginnen bij de afdeling in
Quitman. Hij klopte aan bij journalisten en vond John Pennington,
onderzoeksjournalist van de Atlanta Journal, bereid in de zaak te duiken.
Penningtons eerste artikel toonde aan dat er in Georgetown, de hoofdstad
van Quitman, meer stembiljetten in de stembus waren beland dan er
kiezers waren.139 Met het artikel raakte de kwestie bekend in heel Georgia
en latere publicaties zorgden er voor dat de druk op Hurst en consorten
groot bleef.
Zeker zo belangrijk als de media-aandacht was de juridische bijstand
die Carter vond. Warren Fortson, al jaren Carters advocaat, adviseerde de
politicus uit Plains raad te vragen aan Charles Kirbo, partner in de
prestigieuze firma King & Spalding in Atlanta. Kirbo had zich al eerder
over verkiezingskwesties gebogen. Hij was afkomstig uit Bainbridge in
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het zuiden van Georgia en daardoor kende hij de maatschappelijke en
politieke gewoontes van de streek. Mede door de inspanningen van Kirbo
schreef het Hooggerechtshof van Georgia op 6 november een nieuwe
kiesronde voor. Carter won met 3.013 tegen 2.182 stemmen, voornamelijk
door steun in Sumter. Belangrijker dan die stemmen telde voor hem zijn
zege in Quitman, waar hij won met 448 tegen 23 stemmen en de oude
garde van Hurst wegvaagde.140 Door het ontbreken van Republikeinse
tegenkandidaten – de Republikeinse invloed stelde in het 14de kiesdistrict
nog niet veel voor – was de algemene verkiezing daarna slechts een
formaliteit. Carter kon zich gaan opmaken voor de nieuwe Senaat in
Atlanta, die in januari 1963 bijeen zou komen.
Carter dankte zijn zege voor een niet onbelangrijk deel aan de
vasthoudendheid van Kirbo. De advocaat werd een goede vriend van de
familie en voor Carters politieke carrière was dat van grote betekenis.
King & Spalding vertegenwoordigde immers niet alleen grote en kleine
bedrijven, maar mengde zich, onder meer door het adviseren van
gemeentebesturen, ook in de plaatselijke politiek. ‘The firm’s partners
agreed that it was vital for a business law firm to monitor significant
developments in local and national politics and have access to the
appropriate politicians in order to protect and further their clients’
interests’, schreef de advocate Della Wager Wells over het kantoor.141 Bij
het besluit om Carter al dan niet als cliënt te nemen toen hij in oktober
1962 het kantoor in Atlanta binnenstapte woog King & Spalding niet
alleen zijn juridische kansen op succes. Ook Carters politieke
overtuigingen en uitgangspunten werden tegen het licht gehouden en in
orde bevonden. Over het feit dat de firma Kirbo ‘toewees’ aan Carter zegt
Wells: ‘Charles Kirbo too played a vital role on the fringes of the political
scene, forming a lasting relationship with rising political star James Earl
Carter, which foreshadowed a more extensive involvement for the whole
firm in years to come’.142

Conclusie: afwachten in het centrum
Vijf tactische elementen
Net als in vroegere tijden was de Democratische Partij in Georgia ook in
1962 geen eenheid. Vergelijkbaar met de landelijke situatie heerste in ook
Georgia een noord-zuid tegenstelling, waarbij conservatieve partijleden op
140

Jimmy Carter, Turning Point, 169.
Della Wager Wells, The First Hundred Years. A Centennial History of King &
Spalding (Atlanta: King & Spalding, 1985) 191-192.
142
Idem, 225.
93
141

het zuidelijke platteland krampachtig probeerden vast te houden aan de
macht en de segregatie. Carter kon niet om die situatie heen en voerde
daarom een niet-ideologische campagne die ook de conservatieven in zijn
zuidelijke kiesdistrict kon aanspreken.
‘We were all amateurs, never having been in the inner circle of a
candidate’s supporters or advisers’, zo beschreef Carter de haastige en
lapidaire campagne van 1962.143 Carters campagne was inderdaad een
aangelegenheid van familie, vrijwilligers, vrienden en zakenrelaties en
niet van een staf, professionele adviseurs of een partij-apparaat. Carter had
geen campagnestrategie. Zijn overwinning bij de Senaatsverkiezingen
betekende niettemin dat hij een vooraanstaand Democratisch politicus in
het conservatieve zuidwesten van Georgia werd. De campagne was tevens
belangrijk voor zijn verdere politieke loopbaan, want in 1962 bracht
Carter vijf tactische elementen in die in al zijn verdere campagnes zouden
terugkeren.
Het eerste opvallende element was de grassroots-campagne. Carter
voerde gesprekken met Democratische politici in zijn kiesdistrict, maar hij
wilde zijn kandidatuur niet alleen van de gevestigde politieke orde laten
afhangen. Daarom zocht hij directe steun bij de kiezers en probeerde hij
door het inschakelen van vrienden en vrijwilligers een politieke basis
onder de bevolking van het district te krijgen. Het maakte hem minder
afhankelijk van bestuurders in de Democratische Partij. In latere
campagnes zou Carter grassroots steeds één van zijn uitgangspunten
maken.
Het tweede tactische element, het gebruiken en bespelen van de media,
kwam vooral naar voren na de verkiezingsfraude in de primary, waarbij
Carter steun kreeg van de pers in Atlanta en hij constant druk uitoefende
op de media in zijn kiesdistrict. Zonder de media-aandacht zou Carter
kansloos geweest zijn. Zijn ervaring met de media in 1962 zou waardevol
blijken voor verdere campagnes, waarin hij zich van een mediastrategie
zou gaan bedienen. Bij gebrek aan politieke kwesties – over de
rassenscheiding wilde hij niet spreken – lanceerde Carter good
government, het derde tactische element. Het was een veilig thema dat
hem nooit politieke schade kon berokkenen. Volgens voormalig senator
Al Gore sr. stond good government oorspronkelijk voor ‘honest but
minimal government’ en was het tot dan toe in het Zuiden geen recept
gebleken voor bestrijding van de armoede.144 Niettemin kwam Carter al in
1962 met dit thema en niet, zoals doorgaans in de literatuur vermeld, pas
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tijdens zijn presidentscampagne van 1976 als reactie op het
Watergateschandaal.
Naast deugdelijk politiek bestuur ontdekte Carter tevens het tactische
element van de underdog, waarbij hij zichzelf in de positie
manoeuvreerde van de moedige uitdager die het tegen de gevestigde
politici durfde op te nemen. Het was een element dat ook al speelde bij
Eugene Talmadge en dat uitstekend op het electoraat te projecteren was.
Als underdog kwam de kandidaat immers op voor de ‘kleine man’, die net
als de politicus vertrapt dreigde te worden door de elites. Nauw verbonden
met de underdog is het vijfde element van de rechtvaardigheid en
moraliteit, dat volop begon te spelen na de verkiezingsfraude. Carter
schroomde niet om Democratische partijgenoten voor het gerecht te dagen
en met zijn boek over de verkiezingen van 1962 wilde hij aantonen bij te
hebben gedragen aan de ondergang van het oude politieke systeem in
Georgia, gedomineerd door plaatselijke bazen en segregisten.
Rechtvaardigheid, good government en de underdog waren elementen die
ook het populisme van Talmadge hadden gekenmerkt. In latere
campagnes zou Carter zich volop van dat populisme gaan bedienen.
Carter ontdekte dat vooral de elementen van de underdog,
rechtvaardigheid en grassroots bruikbaar waren om een campagne rond
zijn persoon te laten draaien, een gegeven dat hij zou ontwikkelen tot een
karakteristieke campagnestijl. Hij sloot daarmee aan bij het gebruik van
zuidelijke politici om de desegregatie steeds te ontwijken. Zij spraken in
campagnes weinig over thema’s, want dat zou uiteindelijk lastige vragen
kunnen uitlokken van journalisten of tegenstanders over de rassenkwestie.
Net als andere kandidaten legde Carter daarom de nadruk op de
kwaliteiten van zijn eigen persoon. Hij was daarmee één van de politici
die de trend van de candidate-centered-campagne, die destijds ook al
zichtbaar was op het lagere politieke niveau in de Verenigde Staten,
versterkten.145
Ambivalentie in het politieke debat
Het voor een deel op zijn geloofsovertuiging gestoelde element van
rechtvaardigheid gebruikte Carter in 1962 niet om te ijveren voor
stemrecht voor zwarten in zijn kiesdistrict. ‘So this was a time of
transition. I never did anything that was courageous about integration, but
is was on my conscience and on my mind’, zo bekende Carter later.146
Carter heeft de jaren vijftig en zestig omschreven als een ‘ordeal’, een
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pijnlijk proces dat alleen geleidelijk kon verlopen: ‘With each passing
year during the 1950s and 1960s, more and more citizens in our town
came to understand that “separate but equal” was compatible with neither
the U.S. Constitution nor the teachings of Jesus Christ’.147 Bourne zegt dat
de politicus uit Plains niet twijfelde dat de integratie er uiteindelijk zou
komen, maar Carter ‘never allowed race to become an emotional issue or
condemned those whose views differed from his own. As a result, he
maintained the goodwill of many segregationists who shared his views on
other matters’.148 Met een emotionele kwestie bedoelt Bourne een
politieke kwestie.
In Sumter woonden meer zwarten dan blanken en Grant schaart het
district onder de gebieden in Georgia die eind jaren vijftig ‘notorious for
their extreme resistance to black advances’ waren.149 Sumter had een
bloeiende afdeling van de extreemrechtse John Birch Society en in de
hoofdstad Americus was een elite van artsen, bankiers en advocaten
prominent in die organisatie actief.150 Conservatieve Democraten in
Sumter en andere gebieden in het zuiden van Georgia stonden in 1962
tegenover de meer gematigde factie die in Atlanta en andere steden
opkwam en waarvan de dat jaar gekozen gouverneur Carl Sanders een
vertegenwoordiger was. Jimmy en Rosalynn Carter stemden op Sanders,
die de steun had van kiezers die in hem de persoon zagen die Georgia
door de ‘dark tunnel of integration’ kon leiden.151 Volgens de politicoloog
Joseph Bernd was Sanders ‘the progressive candidate, the businessman’s
candidate’, een politicus die geen tijd meer wilde verliezen met
achterhaalde debatten over segregatie en vol inzette op economische
vooruitgang.152
Jimmy Carter is in deze tijd te typeren als een Carl Sanders Democrat,
Democraten in Georgia die niet sociaal-reactionair waren, maar ook niet
actief ijverden voor integratie. Zij wachtten af welke ontwikkelingen er –
onder meer vanuit Washington – op hun staat afkwamen. Vervolgens
pasten zij daar hun beleid op aan. Dat beleid was in eerste instantie gericht
op het creëren van een goed investeringsklimaat. De gematigde
Democraten beseften dat de liberale regering-Kennedy de desegregatie
verder wilde doorzetten. Zij wilden zich daar niet tegen verzetten, maar
hielden wel steeds hun politieke positie en achterban in het oog. Luid
roepen om de herstructurering van de sociale orde, zoals aanhangers van
147
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de New Left in jaren zestig in westerse landen begonnen te doen, was in
Georgia en andere zuidelijke staten zeker niet opportuun voor politici die
carrière wilden maken.153 De New Left was een beweging die het
socialisme nieuw leven wilde inblazen met radicale kritiek op de
geïndustrialiseerde samenleving en de nadruk legde op decentralisatie,
participatie en persoonlijke vrijheden.154 In de Verenigde Staten draaide
deze linkse kritiek voor een deel om wat de publicist E.J. Dionne de
‘unkept promises of liberals’ op het gebied van burgerrechten noemt; voor
politici als Sanders en Carter was het zaak te voorkomen openlijk bij zo’n
debat betrokken te raken.155
Carter zegt dat zijn belangstelling voor onderwijs hem de politiek
indreef en volgens Bourne was hij zeker niet uit op macht. Omdat morele
waarden in de politiek vaak opzij geschoven werden, wilde Carter alleen
aan de actieve politiek deelnemen als hij daadwerkelijk een bijdrage aan
maatschappelijke verandering kon leveren.156 Carters motieven waren
echter niet alleen nobel. Glad wijst er immers op dat er in Americus een
groep zakenlieden was ‘who were oriented toward good government,
scientific management, and a rationalistic approach to politics and
economic development. They also wished to put the issue of race behind
them’.157 Carter had goede contacten in de zakenwereld wegens zijn
activiteiten voor de Kamer van Koophandel en hij had zelf alle belang bij
een stabiel zakenklimaat. Dit verklaart ook waarom King & Spalding, het
advocatenkantoor dat altijd op zoek was naar gematigde politici en over
goede contacten met de Kamers van Koophandel in Georgia beschikte,
Carter in 1962 oppikte als een kandidaat van de toekomst. Daarmee ging
Carter zijn eerste campagne in als vertegenwoordiger van een
belangengroep uit de zakenwereld. Hij kende ongetwijfeld de reputatie
van King & Spalding en voelde zich niet bezwaard bij dat
advocatenkantoor aan te kloppen, zoals andere politici voor hem gedaan
hadden.
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Introductie van de centrumcampagne
De verkiezing van Sanders tot gouverneur was één van de factoren die
conservatieve Democraten in Georgia in de richting van de Republikeinse
Partij dreef, waar inmiddels een ideologie werd uitgedragen die hen meer
aansprak. Voor de conservatieve Democraten was het Brown-vonnis in
1954 een schok geweest en in 1962 ging een andere pijler van de
segregatie, het county unit-systeem, eveneens door federaal ingrijpen
verloren. Met hun boodschap van een nieuw conservatisme appelleerden
Republikeinse politici met succes aan deze ontevreden Democraten. In
1961, het jaar waarin conservatieve Republikeinen een lobby begonnen
om senator Barry Goldwater in 1964 tot presidentskandidaat te kiezen,
was conservatisme volgens de politicoloog Lee Edwards een ‘significant
presence in American politics’ geworden. De Democraten, de regeringKennedy incluis, onderschatten de conservatieve Republikeinse
onderstroom en legden steeds de nadruk op uitwassen van het
conservatisme zoals de John Birch Society.158 De campagne van 1962 in
het 14th Senatorial District in Georgia kwam voor de conservatieven
evenwel te vroeg. Als gevolg van het machtsmonopolie van de
Democraten in Georgia deden in de 54 senatoriale districten slechts 16
Republikeinen mee tegenover 136 Democraten. In Carters eigen
kiesdistrict waren geen Republikeinse kandidaten, zodat het winnen van
de Democratische voorverkiezingen in wezen gelijk stond aan het winnen
van de algemene verkiezingen.
In latere beschouwingen doet Carter het voorkomen alsof hij zich in
1962 als een liberal geplaatst zag tegenover een conservatieve overmacht.
Carter had zich echter zelf nog geenszins losgemaakt van de conservatieve
traditie waarin hij was opgegroeid. Hij omarmde zeker niet een
gedachtegoed als dat van de behoudende Southern Agrarians die in de
jaren twintig en dertig de industrialisatie afwezen en hun regio als
landbouwgebied wilden handhaven.159 Carter legde echter wel de nadruk
op traditionele normen en waarden en probeerde, overeenkomstig de
ideale conservatieve politicus die de politicoloog Clinton Rossiter al in
1955 beschreef, ‘to steer a middle course between ultra-conservatism and
liberalism’.160 Rossiter noemt een van Carters favoriete auteurs, Reinhold
Niebuhr, als voorbeeld van een liberal ‘fascinated by the phenomena of
158
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Conservatism’.161 In zijn zoektocht naar zijn politieke overtuigingen liet
Carter zich door Niebuhr en andere denkers beïnvloeden. Bij zijn
aantreden als politicus in 1962 handelde hij alsof hij een aanhanger was
van het dynamic conservatism dat Eisenhower in de jaren vijftig uitdroeg.
Die ideologie ging uit van de verworvenheden van de New Deal met de
acceptatie van beperkt federaal overheidsingrijpen, maar legde tevens
grote nadruk op eigen vrijheden van het individu en de staten.162 Het was
een centrumideologie, die Carter vertaalde naar een centrumcampagne.
Carter stapte de politiek binnen op een moment dat Arthur Schlesinger jr.
in het liberalisme de oplossing voor de maatschappelijke problemen in de
Verenigde Staten zag, maar ook onderkende dat het conservatisme een
‘respectable social philosophy’ was geworden. Volgens Schlesinger deden
‘fashionable intellectual circles’ het liberalisme inmiddels af als ‘naïve,
ritualistic, sentimental, shallow’.163 Omdat niemand hem daartoe dwong
besloot Carter tijdens zijn campagne niets over dat liberalisme of
conservatisme te zeggen. Als kiezer liet Carter er echter geen misverstand
over bestaan waar hij in de Noord-Zuid kwestie binnen de Democratische
Partij stond: zowel bij de presidentsverkiezingen van 1960 als bij de
gouverneursverkiezingen van 1962 stemde hij op een vertegenwoordiger
van de vooruitstrevende vleugel.
De politieke en sociale omgeving waarin Carter was opgegroeid en zijn
ervaringen als marineofficier en zakenman kwamen in zijn campagne van
1962 terug in geleidelijkheid en realisme. Maatschappelijke veranderingen
dienden niet schoksgewijs plaats te vinden en met hun afwijzing van ieder
radicalisme stonden Carter en andere Democraten in het politieke debat
tegenover politici die bereid waren het vuur aan te wakkeren. Zoals de
historicus Steven Gillon zegt: ‘Adding to the problem was the appearance
of a more militant younger generation who remembered neither the New
Deal nor the Great Depression and were eager to assume moral leadership
of the liberal movement’.164 Met die generatie had Carter in 1962 weinig
op. Hij behoorde tot de gevestigde orde, niet in de laatste plaats op
zakelijk gebied. Carter had alle belang bij maatschappelijke stabiliteit en
een sterk centrum, een middengebied tussen de Democratische en
Republikeinse ideologieën waar compromissen over politieke kwesties
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mogelijk waren. De problemen van de tijd dienden zo opgelost te worden
dat de ‘old order of private corporate enterprise’ in stand bleef.165
Politici in Georgia hebben achteraf elkaars invloed op het afbouwen
van de segregatie bestreden. Zo noemde oud-gouverneur Arnall de
rassenkwestie het grootste probleem tijdens zijn regering in de jaren
veertig. Hij zag die tijd als een overgangsperiode, waarin hij en enkele
andere bestuurders de moed hadden gerechtelijke uitspraken te
accepteren. Arnall uitte felle kritiek op politici die zich afwachtend
opstelden en, op het moment dat zij zagen dat de ontwikkelingen
onomkeerbaar waren, ‘advanced in public affairs on the sacrifices we
made’.166 Jimmy Carter was één van die politici die Arnall bedoelde en
die steeds een afwachtende houding aannamen, zich niet geroepen
voelend enig initiatief te nemen tot integratie, ook niet vanuit hun
geloofsovertuiging. Carter hield zich in 1962 in de rassenkwestie tactisch
op de vlakte en legde daarmee een basis voor toekomstige
verkiezingscampagnes. Het uitgangspunt voor die campagnes werd de
persoon van Carter; het was een tactiek om de aandacht af te leiden van
lastige kwesties waarover de kandidaat liever geen uitspraken deed.
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3
Jimmy Carter, plain man’s man from Plains
‘Here was a breed of politician new to Georgia’s big contest: subdued,
frank even about his deficiencies, refusing to torture the traditional
whipping boys.’1
Bruce Galphin

Inleiding

J

immy Carter nam zijn afwachtende houding mee naar de Senaat in
Atlanta. Als senator en partijpoliticus koos hij tijdens zijn twee
termijnen (1963-1967) steeds de veilige weg, zeker in politiek
beladen kwesties als de desegregatie. Omdat zo weinig politici het
voortouw namen, trad de federale regering volgens de journalist Robert
Sherrill in deze tijd op als ‘the governor of southern morals’: er bleef
Washington niets anders over dan het Zuiden in een keurslijf te dwingen
met burgerrechtenwetten als de Civil Rights Act en de Voting Rights Act.2
Afkomstig uit een conservatief kiesdistrict in het zuiden, kwam Carter in
Atlanta in aanraking met de gematigde vleugel van de Democratische
Partij van Georgia. Carter zocht aansluiting bij die noordelijke
partijgenoten, maar waakte er voor zijn kiezers in Sumter en omliggende
districten niet van zich te vervreemden. De situatie in Georgia was nog
altijd zo dat politici die luidkeels om desegregatie riepen binnen de kortste
keren hadden afgedaan.
Dit hoofdstuk analyseert naast de twee campagnes die Carter in 1966
voerde ook zijn initiatieven en stemgedrag als senator in het staatscapitool
van Georgia. Carters loopbaan als staatssenator dient mede te worden
gezien tegen de achtergrond van de presidentsverkiezingen van 1964,
waarin het Zuiden een bijzondere rol speelde. Bij die verkiezingen won de
1
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conservatieve Republikeinse senator Barry Goldwater vijf zuidelijke
staten, waaronder Georgia. Er leek nu een einde te gaan komen aan wat
Bartley en Graham paradoxaal stemgedrag onder zuidelijke Democraten
noemen: ondanks de spanningen rond de desegregatie waren zij bij
presidentsverkiezingen op noordelijke, liberale kandidaten blijven
stemmen. Zo hadden zij in 1960 Kennedy gesteund, in plaats van de wat
de rassenkwestie betreft veel conservatievere Republikein Richard Nixon.
Goldwater wist vier jaar later niet alleen in het diepe Zuiden door te
dringen, maar in zijn kielzog won een aantal zuidelijke Republikeinen ook
een zetel in het Congres in Washington.3
Volgens de politicoloog William Schneider sloeg het conservatisme
aan omdat steeds meer blanken in het Zuiden hun sociaal-economische
positie bij het stemmen als uitgangspunt gingen nemen. Zij zagen die
positie bedreigd door de desegregatie. Tevens verwachtten zij op het
niveau van federaal bestuur meer economische vooruitgang onder een
Republikeinse dan onder een Democratische president.4 Een argument van
de conservatieven dat bij veel kiezers in de jaren zestig aansloeg was dat
het land geleidelijk aan afgleed naar het socialisme.5 In dit hoofdstuk
wordt onderzocht hoe Carter zich als Democratisch politicus in het
spanningsveld tussen links en rechts bewoog. Had Carter het expliciete
doel om de Republikeinen, die volgens Bartley en Graham de zuidelijke
‘citadels of Democratic solidarity’ met enig succes aan het bestormen
waren, de voet dwars te zetten?6
Het jaar 1964, met de aanval van Goldwater op het Zuiden en de
aanname van de Civil Rights Act, is volgens Nie cruciaal geweest voor de
Democraten in de regio. Voor die tijd waren het vooral migranten die
Republikeinse opvattingen meebrachten naar het Zuiden, maar na 1964
‘the native southerners changed’.7 De rassenkwestie verstoorde de rust aan
het electorale front. Stemgewoonten die sinds de New Deal vastlagen
werden verlaten. Veel oudere kiezers verloren in dat proces hun
partijtrouw, terwijl jongeren zich niet meteen vast aan de Democraten of
de Republikeinen wilden binden.8 Bartley en Graham menen dat een
aanzienlijk deel van de blanke zuidelijke politici begin jaren zestig
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aanzette tot raciale hysterie, waarbij zij een wig probeerden te drijven
tussen zwarten en blanken met lage inkomens. Welgestelde blanke
Democraten in de steden, van wie gouverneur Carl Sanders in Georgia een
exponent was, gingen daarop coalities met de zwarten aan.9 Terwijl
miljoenen zwarten zich na de aanname van de Voting Rights Act in 1965
als kiezer lieten registreren, werden de politiek-maatschappelijke
gevolgen van het federale overheidsingrijpen steeds duidelijker. Volgens
de historicus David Horowitz liet de regering de Amerikaanse
samenleving in de vorm van ‘profound class resentment and social
hostility’ een hoge prijs betalen voor de burgerrechtenwetten.10 Deze antiliberale kritiek is niet geheel terecht, want het was juist de segregatie
geweest die tientallen jaren voor onaanvaardbare klassenscheidingen en
sociale spanningen in de maatschappij had gezorgd. Dat een correctie van
die situatie tot een schok zou leiden was onvermijdelijk.
De maatschappelijke spanningen raakten Carter niet alleen als
politicus, maar ook als gelovig christen. Net als andere blanken was
Carter belast met de erfenis waarbij inwoners van het Zuiden hun
geschiedenis, de Burgeroorlog en de Reconstruction waren gaan
vergelijken met de dood en wederopstanding van Christus. Volgens de
historicus David Goldfield waren geschiedenis en geloof in het Zuiden
volledig in elkaar verweven en rekten blanke zuiderlingen bijbelteksten
ver op om de segregatie vanuit hun religie te rechtvaardigen.11 ‘Carter had
learned to accommodate psychologically opposing views on race’, aldus
zijn biograaf Peter Bourne, en hij wilde geen ‘political suicide’ begaan
door publiekelijk te laten merken dat hij de rassenscheiding afkeurde.12 In
de jaren zestig werd die houding voor veel gematigde gelovigen als Carter
echter steeds moeilijker vol te houden. Net als anderen begon hij te
beseffen dat zijn vroegere acceptatie van de segregatie was voortgekomen
uit wat de historicus Mark Newman ‘custom and an acceptance of the
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existing social order’ noemt.13 Na de aanname van de federale
burgerrechtenwetten achtte Carter de tijd dan ook rijp om bij het
campagnevoeren in 1966 actief stemmen te gaan werven onder zwarten.
Carter zag de zwarten als belangrijke kiesgroep, maar naast politieke
motieven was er ook de drijfveer van zijn overtuiging dat hij zich als
christen diende in te zetten voor mensen aan de onderkant van de
samenleving.
De desegregatie en het conservatisme waren belangrijke achterliggende
thema’s in de twee verkiezingscampagnes die Carter in 1966 ondernam.
Nadat hij aanvankelijk in de race was voor een zetel in het Huis van
Afgevaardigden in Washington, besloot Carter alsnog een gooi te doen
naar het gouverneurschap van Georgia. In het gouverneurschap zag hij het
instrument om de Democraten en de politiek-maatschappelijke
ontwikkelingein in Georgia te sturen, maar er waren ook andere motieven,
die in dit hoofdstuk aan de orde komen. Een vijftal politieke vrienden die
Carters inschrijfgeld voor de kandidaatstelling voor het Congres hadden
betaald, waren onaangenaam verrast door zijn ommezwaai.14 Carters
besluit paste echter in zijn optreden als een kandidaat die onafhankelijk
van het partijbestuur opereerde, een benadering die hem in 1962 de
overwinning had opgeleverd. In tegenstelling tot dat jaar stelde Carter in
1966 een staf aan en koos hij bewust voor een strategie, wat een
professionalisering in zijn manier van campagnevoeren betekende. Carter
verklaarde in de campagne zijn persoonlijke integriteit tot middelpunt en
gebruikte tactische elementen uit 1962 opnieuw. Hij hanteerde een
campagnestijl die financiers aantrok en die hem behoedde voor situaties
waarin hij als een zwak politicus gezien kon worden.15
Na de realignment die de New Deal teweeg had gebracht waren de
issues in de Amerikaanse politiek drie decennia lang partijgebonden
geweest. Maar met de opkomst van de candidate-centered-campagnes
werden de kwesties in de jaren zestig steeds meer een zaak van de
politieke kandidaten zelf.16 Een politicus als Carter, die zich in een
ideologische spagaat bevond, kwam dat goed uit omdat hij zo heikele
thema’s uit de weg kon gaan. Bartley en Graham constateren dat Carter in
1966 een ‘progressive ‘go forward’ image’ uitstraalde.17 Toch leek Carter
niet in de eerste plaats de nadruk te leggen op zijn vooruitstrevendheid.
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Hij nam het in de voorverkiezingen om het gouverneurschap op tegen de
liberal Ellis Arnall en de conservatief Lester Maddox en maakte van zijn
centrumcampagne zelf het belangrijkste issue.

1. Het verkiezingsjaar 1964
De conservatieve aanval
Jimmy Carters gouverneurscampagne van 1966 kan niet los worden
gezien van de presidents- en Congresverkiezingen van 1964, verkiezingen
die op hun beurt de invloed ondervonden van de aanname van de Civil
Rights Act. In Georgia leidde deze burgerrechtenwet tot een diepe
scheuring binnen de Democratische Partij en een opleving van het
conservatisme. Op één na alle senatoren en afgevaardigden uit Georgia
stemden in 1964 tegen de Civil Rights Act en daarmee tegen de liberale
Democratische vleugel van president Lyndon Johnson. Johnson kreeg bij
de presidentsverkiezingen 44 staten achter zich, goed voor 486 electoral
votes. Zijn Republikeinse uitdager Barry Goldwater won, naast zijn eigen
staat Arizona, in het Deep South de staten Georgia, South Carolina,
Alabama, Mississippi en Louisiana.18
Goldwater bediende zich van een Southern Strategy, met als doel een
conservatief Zuiden bij een conservatief Westen te voegen. De strategie
mislukte, maar Goldwaters overwinning in vijf zuidelijke staten wees op
een dieperliggende electorale ontwikkeling.19 Georgia brak voor het eerst
uit de Democratische rijen en de conservatieve aanval op het Zuiden was
dit keer structureler dan het experiment van de Dixiecrats in 1948. De
Democraten vielen Goldwater aan als een extremistische reactionair, een
politicus die proteststemmen kon trekken, maar die met zijn ideologie de
kiezer niet lang vast zou kunnen houden.20 Na de nederlaag van
Goldwater concludeerden de Democraten te vroeg dat de Republikeinse
Partij was overgenomen door militanten en dat daardoor de absolute
versplintering van de GOP dreigde.21 De conservatieven bleken immers in
staat tot een hergroepering die ten koste ging van liberale Republikeinen
18
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en die hen in 1966 bij de Congresverkiezingen grote winst opleverde.22
Volgens de historica Mary Brennan legden de conservatieven in de hele
Verenigde Staten op dat moment de basis voor een ‘complex, organized,
and effective political force that dominated the GOP by 1968 and
eventually secured the election of a staunch conservative as president in
1980’.23 Kevin Phillips concludeerde dat arme blanken in het Deep South,
die tot dan toe niets van de Republikeinen moesten weten, rond 1966
gedesillusioneerd raakten omdat de nationale Democratische Partij steeds
liberalere standpunten innam. Deze kiesgroep dreef dan ook in de richting
van conservatieve kandidaten.24
In 1964 waren er volop aanwijzingen die de Democratische Partij tot
nadenken moesten stemmen. Bij de verkiezingen op 3 november wonnen
tien Republikeinse senatoren en afgevaardigden voor het eerst een zetel in
de Georgia Assembly. De krant Atlanta Constitution sprak van een ‘big
step toward cracking the long-time Democratic monopoly’.25 Van de 54
leden in de Senaat van Georgia was nu twintig procent Republikeins.
Daarnaast waren er verspreid over Georgia sympathiegroepen opgedoken
als Democrats for Goldwater, onder meer geleid door de segregist en
politiek agitator Lester Maddox uit Atlanta.26 Dergelijke groepen vormden
in 1964 en latere jaren vluchthavens voor conservatieve Democraten,
terwijl radicale bewegingen aan de linkerkant eveneens hun aandeel
zouden leveren in het verscheuren van de partij.
De politieke strijd woedde fel in Carters eigen district, het
conservatieve Sumter County. In het district kreeg Goldwater 952
stemmen, terwijl Johnson bleef steken op 382.27 Carter moest toezien hoe
sommige van zijn vrienden, onder wie John Pope, de man aan wie hij
mede zijn senaatszetel te danken had, zich aansloten bij de Sumter County
for Goldwater Club. In Americus, de districtshoofdstad, bleef het kantoor
van de Sumter County Johnson for President Campaign aanvankelijk leeg.
Uiteindelijk nam Lillian Carter, Jimmy’s liberale moeder, de
campagneleiding op zich en trotseerde zij vele beschimpingen.28
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Carter voert campagne voor anderen
Carter stak zijn tijd niet in het campagnevoeren voor Lyndon Johnson,
maar voor een andere Democraat, zijn vriend en staatssenator Garland
Byrd. Byrd was in het 3rd Congressional District in de race voor een zetel
in het Huis van Afgevaardigden in Washington. Carter kon zijn politieke
hart volledig ophalen, want de tegenstander van Byrd was de Republikein
Howard ‘Bo’ Callaway, die uit een familie van textielbaronnen stamde.
Callaway verliet in 1964 de Democratische Partij, waar hij tot de
Talmadge-factie had behoord. Met Callaway liepen veel zuidelijke
Democraten over naar de Republikeinen, omdat zij vonden dat president
Johnson hun regio had verraden.29 Onder de ontstemde Democraten die in
1964 van partij wisselden waren ook landelijke kopstukken als de
Dixiecrat Strom Thurmond, die zijn besluit als volgt motiveerde: ‘We had
all been Democrats but times had changed, and the Democratic party no
longer stood for what we had stood for in the past...the Republican party
was nearer our thinking’.30
Carter kwam met de populistische aantijging dat Callaway nog nooit
had hoeven werken voor zijn geld en daardoor ver verwijderd was van de
problemen van de ‘gewone’ inwoners van Georgia. Carters grootste
drijfveer vormde echter de politieke en persoonlijke rivaliteit tussen hem
en Callaway. Als lid van de University System Board of Regents had
Callaway geprobeerd het four-year college te blokkeren, een initiatief van
Carter om in Zuidwest-Georgia een volwaardige universiteit te stichten.31
Carter zag in Callaway een Republikein die zich vastklampte aan de
slippen van Goldwater. Door steeds zijn conservatieve ideologie uit te
dragen – waarbij hij net als andere Republikeinen wijselijk economische
en binnenlandse kwesties op de voorgrond stelde in plaats van de
desegregatie – won Callaway inderdaad steeds meer aanhang. Carter
vermoedde dat Callaway uiteindelijk senator in Washington of gouverneur
van Georgia wilde worden en zag in de kandidatuur van Byrd een middel
om de Republikein de voet dwars te zetten.32 Byrd, een conservatieve
Democraat, voerde echter een slechte campagne. Hij durfde zich niet
openlijk uit te spreken voor president Johnson, waardoor hij veel
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partijgetrouwe Democraten van zich vervreemdde. Het gevolg was dat
Callaway op 3 november won en als eerste Republikein uit Georgia sinds
1875 naar het Huis van Afgevaardigden in Washington ging.
‘The early powerful Republicans were all former Democrats,
disenchanted because of racial things. (...) The Republicans you saw rise
then cast aside the old Taft Republicans, who had been the post office
Republicans around, the token Republicans’, zo beschreef de journalist
Bill Shipp de opkomst van een nieuwe orde politici die zich net als
Callaway ideologisch niet meer gebonden voelde aan het gematigde
Modern Republicanism van de jaren vijftig.33 Het Modern Republicanism
was volgens Schulman een ‘gentle corrective to New Deal liberalism’
geweest ‘that nonetheless accepted the necessity of the welfare state and
the existence of the labor movement’.34 Politici als Callaway, voor wie die
vorm van Republicanism nooit voldaan had, waren nu bereid een
conservatieve ideologie uit te dragen en zich in te spannen voor het
bereiken van een tweepartijendemocratie in Georgia en andere zuidelijke
staten.
Naast Byrd voerde Carter in 1964 campagne voor Ralph Balkcom, een
neef van zijn vrouw Rosalynn. De politieke boss Joe Hurst weerde
Balkcom in het district Quitman van de kieslijst. Twee jaar eerder was
Carter in Quitman zelf geconfronteerd geweest met onrechtmatigheden
rond verkiezingen. Carter zei Balkcom te vertegenwoordigen namens
‘concerned voters’. Uiteindelijk kwalificeerde Balkcom zich toch als
kandidaat voor het ambt van staatsafgevaardigde, een race die hij nipt won
van de echtgenote van Hurst.35 Carter had daarmee voor de tweede maal
in zijn korte politieke carrière een overwinning behaald op de door hem zo
verafschuwde machine, de praktijk waarbij een kliek politici in districten
de dienst uitmaakte en naar believen kandidaten naar voren schoof.
Carter had in 1964 tijd om campagne te voeren voor Byrd en Balkcom
omdat hij geen uitdager had voor zijn eigen senaatszetel in het 14th
Senatorial District. Zijn herverkiezing op 3 november was derhalve een
formaliteit. De senator uit Plains was unopposed, naar zijn eigen
inschatting omdat hij als onderwijsspecialist van de hogescholen Georgia
Southwestern en Columbus College één four-year college had weten te
33
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maken. Studenten uit de streek hoefden daardoor niet meer naar andere
delen van Georgia voor een volledig universitaire studie.36 ‘So by using a
lot of political leverage, I finally got approval from the governor and from
the board of regents to put in a 4-year college’, zo beschreef Carter zijn
grootste politieke succes tot dan toe.37
Ondanks zijn eigen herverkiezing in de Senaat en zijn succesvolle
interventie voor Balkcom was het duidelijk dat Carter en andere
Democraten in 1964 een gevoelige nederlaag leden omdat zij er niet in
slaagden de Republikeinse opmars in Zuidwest-Georgia te stuiten. Zijn
campagne voor Byrd had niet het gewenste resultaat, maar Carter deed
wel waardevolle ervaring op in het kader van zijn heimelijke voornemen
het bij de Congresverkiezingen in 1966 zelf op te nemen tegen Callaway.
Carter, die met zijn steun aan de conservatieve Byrd geen politieke averij
had opgelopen, kwalificeerde Callaway als de ‘leader of the young
Republicans’38 en wilde hem politiek uitschakelen. Inmiddels was Carter
zichzelf gaan zien als de leider van de jonge Democraten in ZuidwestGeorgia. Het moet de peanut farmer39 ongetwijfeld gestoken hebben dat
Callaway vanuit Washington beleefd liet weten dat hij Carter op federaal
niveau van dienst wilde zijn bij het uitvoeren van zijn plannen voor het
stimuleren van de economie in Zuidwest-Georgia.40 Georgia was nog
overwegend een eenpartijdemocratie, maar niet Carter als lid van de
machtspartij, maar Callaway als politicus van de opkomende partij
profiteerde van de reactie van de kiezers op het vastgeroeste stelsel.
Een Republikein uit zijn district schreef Carter dat een tweepartijendemocratie zou leiden tot ‘honest representative government in our
state’.41 Carter liet in het midden of Georgia beter af zou zijn met twee
rivaliserende partijen.
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Carters ideologische positie
Biograaf Bourne meent dat de verkiezingen van 1964 aantoonden dat het
leven van Carter ‘increasingly schizophrenic’ werd.42 Carters ene leven
speelde zich af in Atlanta, waar hij enkele maanden per jaar verkeerde als
senator tijdens de parlementaire zitting en waar hij daarnaast veelvuldig
kwam voor overleg. Atlanta richtte zich niet langer op het Deep South,
want een progressief stadsbestuur brak onder het motto City Too Busy to
Hate de segregatie steeds verder af. Het stadsbestuur begon in 1963 met
het integreren van het openbaar vervoer, restaurants, bioscopen en andere
openbare gelegenheden. Carters andere leven lag in Sumter County. Daar
was hij niet langer onder de ‘like-thinking people who were liberal and
had a broad worldview’, maar zag hij zich geconfronteerd met racisme en
een diepgeworteld conservatisme, aldus Bourne.43
De verkiezingen van 1964 toonden aan dat de rassenkwestie een heter
hangijzer was dan Carter had willen aannemen. Ronduit uitkomen voor
integratie zou voor Carter, die zijn steunbasis nog altijd alleen in het
conservatieve Zuidwest-Georgia had, het einde van zijn politieke carrière
hebben betekend. Volgens Bourne ontwikkelde Carter ‘a strategy that
would deflect attention away from direct confrontation and buy time, in
the belief that reconciling the conflict was ultimately possible’. Door zich
in de rassenkwestie op de vlakte te houden en zich sterk te maken voor de
economische ontwikkeling van Zuidwest-Georgia, wist Carter de goodwill
van veel segregisten te behouden.44
De twee werelden waarin Carter zich bevond en de verkiezingen van
1964 waren aanleiding voor de staatssenator om nog meer dan voorheen
te putten uit verschillende ideologieën. Hij behield daardoor de
manoeuvreerruimte die hij nodig had als hij zich wilde onderscheiden in
een veld waarin zich kandidaten bevonden met denkbeelden die
uitgesproken liberal of conservatief waren. Zijn kansen op herverkiezing
of verkiezing voor een ander ambt konden in 1966 toenemen als hij niet
eenvoudigweg de zoveelste liberal of conservatief was, zo redeneerde
Carter. In deze gedachtengang paste ook zijn grote stilzwijgen over de
rassenonlusten in Zuid-Georgia in de zomer van 1963. Americus, tot
dusver gespaard gebleven van geweld, was dat jaar het toneel van
grimmige confrontaties tussen de politie en overwegend zwarte
demonstranten. Veel conservatieve politici uit de streek veroordeelden
niet alleen het geweld, maar ook de zwarte burgerrechtenbeweging, die
volgens hen tot de onlusten had aangezet.
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Evenmin als hij zwarte leiders veroordeelde, moedigde Carter openlijk
aan tot desegregatie. In zijn latere politieke carrière, waarin Carter juist
een pleitbezorger van burger- en mensenrechten werd, kreeg hij het
verwijt niet reeds in de jaren zestig in de bres te zijn gesprongen. Maar
juist zijn toenmalige zwijgen is door sommigen uitgelegd als een teken
van moed, omdat van een blanke politicus uit Sumter County doorgaans
felle tirades tegen desegregatie werden verwacht.45 Anderzijds was de
gematigdheid van Carter bij de inwoners van Sumter bekend en zou het
juist ongepast zijn geweest als hij fel van leer was getrokken tegen zwarte
leiders als Martin Luther King jr. of zwarte burgerrechtenorganisaties.

2. Staatssenator Jimmy Carter
Politieke ambitie
Carters optreden in 1963 en 1964 illustreert dat hij als politicus in staat
was snel te leren en te calculeren. Nadat hij tot staatssenator gekozen was
nam Carter twee besluiten: hij wilde gaan behoren tot de beste
volksvertegenwoordigers en hij wilde werken in de geest van de nieuw
aangetreden gouverneur, Carl Sanders. Sanders stond te boek als
progressief omdat hij nieuw economisch kapitaal naar Georgia wilde
trekken en niet ijverde voor het terugdraaien van de desegregatie. Hij was
één van de partijleiders in de staat en een Democraat met nationale
ambities. Carter wist dat hij Sanders moest imponeren, wilde hij verder
komen in de politiek. Niet toevallig kon Carter zich volledig vinden in de
programmapunten die Sanders bij de opening van de parlementszitting
van 1963 aan de orde stelde: herziening van de grondwet van Georgia,
reorganisatie van het staatsbestuur en meer geld voor onderwijs,
geestelijke gezondheidszorg en het gevangeniswezen. Tevens wilde
Sanders door een reorganisatie de corruptie in het ministerie van verkeer
in Georgia te lijf gaan.46
Carter verwierf al snel een reputatie dat hij alle wetsvoorstellen die in
de Senaat ter stemming kwamen volledig las. Deze werkwijze – de vrucht
van een cursus snellezen – diende een tweeledig doel. In de eerste plaats
wilde Carter naam maken als een senator die in het geweer kwam tegen
special interest groups, belangengroepen die via politici probeerden het
wetgevingsproces te beïnvloeden. In de tweede plaats wilde Carter
opgemerkt worden door de partijleiders, met in het achterhoofd zijn
toekomstige politieke carrière.
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Carter zei een antipathie te hebben tegen het maken van deals in de
wandelgangen van het State Capitol, maar uit brieven in zijn archief blijkt
dat hij wel degelijk meedeed aan het politieke bedrijf en belangen diende.
Zo zette Carter zich net als andere politici onvermoeibaar in voor mensen
die zijn voorspraak nodig hadden voor een benoeming of voor bedrijven
die voet aan de grond probeerden te krijgen in Atlanta. In een
dankbetuiging van de Manhattan Shirt Company uit Americus, een bedrijf
in zijn eigen district waarvan hij de directie aan een onderhoud met
gouverneur Sanders had geholpen, werd Carter uitgenodigd de fabriek
eens te bezoeken met de geruststelling: ‘it would not hurt you
politically’.47 Carter moest niettemin om zijn conservatieve achterban
denken, want de werknemers bij het bedrijf waren georganiseerd in de
Garment Workers Union en in het Zuiden golden vakbonden nog altijd –
in Carters eigen woorden – als ‘heavily suspect’.48
Als voorspreker correspondeerde Carter ook buiten Georgia. Hij
wisselde brieven met E.L. Forrester, afgevaardigde in Washington namens
het 3rd Congressional District van Georgia, met het doel een contract
voor het ontwerpen van een nieuw federaal gebouw in Americus in de
wacht te slepen voor zijn vriend, de architect Hugh Gaston.49 Daarnaast
richtte Carter veel verzoeken aan Carl Sanders. De gouverneur riep Carter
al in december 1963 uit tot één van zijn beste vrienden, een compliment
met een duidelijke politieke ondertoon.50 Hiermee had Carter na het eerste
jaar reeds zijn tweede doel bereikt: de partijleiders hadden hem
opgemerkt. Carter sprong eveneens in het oog bij zijn collega-senatoren,
die hem veelvuldig raadpleegden vanwege zijn omvangrijke detailkennis.
Dit leverde hem waardevolle contacten op.
Mythe en werkelijkheid rond Carter
Al lang voordat Carter toetrad tot de Senaat van Georgia wist hij hoe de
politiek werkte en eenmaal zelf in het métier toonde hij zich bedreven in
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het vragen om en verlenen van gunsten. Carter bouwde aan een netwerk
dat zich uitstrekte van de hoogste partijleiders tot de ‘kleinste man’ onder
zijn kiezers. Biograaf Bourne meent dat Carter die ‘kleine man’ in
bescherming wilde nemen tegen ‘bankers, paving contractors, insurance
executives, and other wealthy businesspeople’. Maar de stelling van
Bourne ‘To the extent that he had a political ideology, it was a perception
of himself as David against Goliath’51 is een oversimplificatie van het
politieke gedachtegoed van Carter. De stelling kan tevens tot de valse
veronderstelling leiden dat Carter geen politicus was of zichzelf niet als
een politicus beschouwde, maar alleen dacht vanuit de kiezer die van tijd
tot tijd zijn stem mocht uitbrengen en verder geen macht had.
Carter droeg zelf aan de David-mythe bij. In zijn memoires over de
verkiezingen van 1962 beschrijft hij hoe hij zich eind november, nog
voordat zeker was of hij zijn senaatszetel wel mocht innemen, in het State
Capitol aandiende bij Peter Zack Geer. Geer was de aantredende vicegouverneur, die als voorzitter van de Senaat besliste over de samenstelling
van de commissies. ‘To me, having been in the state capitol only a few
times concerning certified seed or other farm issues, Peter Zack Geer
seemed like a potentate presiding over his high council and receiving
supplications from his subjects’, zo vatte Carter zijn indrukken samen.52
Wat Carter vooral opviel was dat Geer een jonge, ambitieuze Democraat
was die hoger in de partijhiërarchie stond dan hijzelf, een politicus die hij
wilde inhalen. In zijn memoires zegt Carter Geer slechts te hebben
gevraagd om het lidmaatschap van de onderwijscommissie, waarop Geer
verbaasd reageerde omdat de meeste senatoren kozen voor de commissies
Orde, Justitie, Appropriations (een commissie die uitgaven goedkeurt) of
Industrie en Handel. Uit Carters archief blijkt echter dat hij Geer verzocht
om toe te mogen treden tot de commissies Onderwijs, Landbouw en Orde,
en niet slechts als lid. ‘I consider myself qualified to serve as chairman of
either the Education or Agriculture Committee, and I request that you give
me this responsibility if it does not interfere with committments which
you may already have made’, schreef Carter.53 Aangezien de
voorzittershamers al waren uitgedeeld, werd als compromis voor Carter de
subcommissie Hoger Onderwijs gecreëerd, waarvan hij wel het
voorzitterschap kreeg. Carter trad tevens als lid toe tot de
Landbouwcommissie. Orde, de commissie waarin Carter zich graag had
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willen profileren om mee te kunnen beslissen over de procedureregels, de
agenda voor het behandelen van wetsvoorstellen en het toekennen van
debatteertijd in de nieuwe Senaat, bleef echter gesloten terrein.
Zijn eerste jaar in de Senaat – de sessie begon in januari en duurde
volgens gebruik 45 werkdagen – viel Carter niet op met wetgevend
initiatief. Met zijn vriend Brooks Pennington diende hij slechts één
wetsontwerp in, ‘to regulate the registration, labeling, analysis and sale,
and application of agricultural limestone’.54 Carter nam op wetgevend
gebied voorlopig genoegen met een low profile, maar achter de schermen
werkte hij hard aan zijn netwerk. Door de afschaffing van het county unitsysteem bij de verkiezingen voor de Georgia Assembly was de
samenstelling van het Huis van Afgevaardigen en de Senaat van de staat
compleet veranderd. De grote steden, waar relatief meer zwarten als
kiezer geregistreerd stonden, hadden hun electorale achterstand op het
platteland ingehaald. In de Assembly waren niet minder dan 89 nieuwe
leden gekozen en met de progressieve Sanders als gouverneur heerste het
gevoel dat in Georgia een nieuw politiek tijdperk was aangebroken.55
Onder zijn collega-senatoren vond Carter niet alleen een geestverwant in
Brooks Pennington, eigenaar van een graszadenbedrijf met wie hij zaken
had gedaan, maar ook in Robert Rowan, Robert Smalley, Paul Broun,
Ford Spinks en Lamar Plunkett. Opvallend was Carters vriendschap met
senator Billy Blair, zoon van de eigenaar van de Americus TimesRecorder, de belangrijkste krant van Sumter County. Blair wilde ‘young,
idealistic, Kennedylike men’ aanmoedigen hogerop te gaan in de politiek
en in Carter zag hij zo’n politicus.56
Een gepaste afstand hield Carter aanvankelijk tot Leroy Johnson, in
1962 gekozen als de eerste zwarte senator in Georgia sinds de
Reconstruction. Johnson, afkomstig uit één van de kiesdistricten van de
hoofdstad Atlanta, was daarvoor de eerste zwarte districtsaanklager
geweest in het Deep South. Carter herinnerde zich hoe hij en andere
senatoren twijfelden of zij Johnson ‘colored’, ‘black’ of ‘Negro’ moesten
noemen. Belangrijker was Johnsons bereidheid gematigde blanke
senatoren, onder wie Carter, te helpen bij het leggen van contacten in de
steeds groeiende groep van geregistreerde zwarte kiezers.57 Nadat Atlanta
Magazine Carter in 1965 had uitgeroepen tot één van de vijf beste
senatoren van Georgia, prees Johnson hem voor ‘distinguishing yourself
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as a leader’.58 Carter bedankte Johnson per brief en zijn opmerking ‘I
suspect that you will never fully realize how much your service (...) has
meant to our whole state’ kan als een bedekte lofprijzing worden gelezen
voor Johnsons inspanningen op het gebied van de desegregatie.59
Carter werkte met Johnson samen in een onderwijscommissie en het is
de vraag of hij daar meer voor de desegregatie had kunnen doen. Als
gewezen voorzitter van de Sumter County School Board, een functie die
hij na zijn verkiezing tot senator had opgegeven, beschouwde Carter
zichzelf als een onderwijsspecialist. Hij had na het Brown-vonnis echter
nooit geroepen om de onmiddellijke uitvoering van de desegregatieplicht
in het openbaar onderwijs. Ook als senator deed Carter dit niet. Liever dan
zijn politieke toekomst op het spel te zetten in zijn conservatieve
kiesdistrict, koos Carter voor de geleidelijke weg, zonder uit te spreken
dat hij een gradualist was. Met andere senatoren en afgevaardigden nam
hij zitting in de door Carl Sanders ingestelde Commission to Improve
Education,60 een adviesorgaan dat plannen moest uitwerken voor de
verbetering van het gehele onderwijssysteem in Georgia. De commissie
borduurde voort op het werk van de Commission On Goals For Higher
Education In The South, een regionaal orgaan dat in november 1961 met
een rapport over onderwijs in het Zuiden was gekomen. Eén van de
passages die Carter in het rapport aankruiste luidde: ‘If this region fails to
cultivate its intellectual resources, it must abandon hope of directing its
own economic destiny’. In zijn politieke carrière had Carter al eerder laten
blijken dat hij onderwijs voornamelijk bekeek vanuit een economische
invalshoek en dat de rassenkwestie op het tweede plan kwam.61
In 1966, twaalf jaar na het Brown-vonnis, heerste in Georgia nog
steeds grote weerstand tegen de regelgeving die uit Washington kwam.
Jack Nix, State Superintendent of Schools in Georgia, concludeerde dat de
federale druk ‘has grown to the extent that additional pressures are
growing on local school systems, creating an almost rebellious attitude on
the part of local boards of education, system superintendents and members
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of the General Assembly’. In zijn hoedanigheid als schoolinspecteur
raadde Nix Washington aan de weg van ‘encourage, rather than demand’
te kiezen in de kwestie van de integratie van leerlingen en leraren in het
openbaar onderwijs. Nix voorzag een ‘wall of resistance that will take
years to overcome’.62
Schoolbesturen in het Zuiden probeerden het opstellen van een eigen
plaatselijk desegregatieplan, zoals de federale overheid dat voorschreef,
zoveel mogelijk voor zich uit te schuiven. In zijn eigen district hoefde
Carter hier niet de medeverantwoordelijkheid voor te dragen. De Sumter
County School Board kwam namelijk pas op 1 april 1966 met een brief
aan de ouders, waarin het bestuur aankondigde een plan te hebben
uitgewerkt dat inmiddels was goedgekeurd door de federale regering. ‘We
will no longer have separate schools for children of different races’, luidde
de mededeling aan de ouders.63 Net als andere schoolbesturen was de
Sumter County School Board gehouden aan een bepaling in de Civil
Rights Act van 1964, waarin expliciet was opgenomen dat het verboden
was federale toelagen voor onderwijs en andere gebieden aan te wenden
om discriminatie of segregatie in stand te houden.64
In de gouverneurscampagne van 1966 zette Carter zijn gedachten over
het federale overheidsingrijpen op papier en verwierp hij het verzet
daartegen: ‘There should be no necessity for Georgians to
become...disturbed about outside interference because the problems which
could bring it about will be solved at home. Instead of tilting with
windmills and shouting invective at the United States Government, we
must restore the voice and involvement of the people in determining their
own destinies through solving local problems at the local level’.65 Carter
schreef met zoveel woorden dat een grotere betrokkenheid van de burgers
van Georgia de kans op federaal ingrijpen aanzienlijk zou verkleinen,
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maar het is niet duidelijk of hij deze uitspraken ooit publiekelijk heeft
gedaan.
Dertig Vragen
In zijn eerste toespraak tot de Senaat, tijdens een speciale zitting in de
zomer van 1964, pleitte Carter tijdens een debat over een nieuwe kieswet
voor de afschaffing van de Dertig Vragen, die burgers kregen voorgelegd
als zij zich als kiezer wilden laten registreren. De beruchte vragen gingen
onder meer over complexe wetsartikelen en vormden een
onoverkomelijke barrière voor analfabeten en laaggeschoolde blanken en
zwarten. Volgens Glad had de toespraak Carter in 1966 in verlegenheid
kunnen brengen, maar de kranten in Atlanta en ook de Americus TimesRecorder in zijn eigen district besteedden er geen aandacht aan.66
Nader onderzoek wijst echter uit dat Carter zich geen moment op glad
ijs begaf. Zijn positie was immers niet bijzonder omdat er in de Senaat
consensus heerste over de afschaffing van de Dertig Vragen. Opmerkelijk
is dat de Senaat aanvankelijk met een meerderheid van 35-2 een
amendement van Leroy Johnson aannam, waarin nog slechts zes vragen
aan aspirant-kiezers waren opgenomen. Omdat er geen hoofdelijke
stemming was is niet te achterhalen wie de tegenstemmers waren, maar
het is zeer onwaarschijnlijk dat Carter er toe behoorde, onder meer gezien
zijn inmiddels goede relatie met Johnson.67 Onder druk van het Huis van
Afgevaardigden van Georgia kwam er echter een compromis. Daarin
werden twintig vragen verplicht gesteld, waarvan de aspirant-kiezer er
vijftien goed diende te beantwoorden om geregistreerd te kunnen
worden.68 De Senaat ging op 22 juni 1964 unaniem (47-0) akkoord met
een nieuwe kieswet waarin een artikel over de twintig vragen was
opgenomen.69 De nieuwe vragen hadden betrekking op actuele politiek en
staatsinrichting en vormden ongetwijfeld nog altijd een belemmering voor
de lagere klassen. In een later interview met de historicus Gary Fink zei
Carter zich zijn toespraak te kunnen herinneren en merkte hij op: ‘It
wasn’t a very profound speech...but anyway the Senate voted
overwhelmingly to do away with the ‘thirty questions’’. Carter hield met
deze opmerking de mythe in stand dat zijn toespraak doorslaggevend was
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geweest voor de stemming in de Senaat. Op vragen van Fink naar details
van de speech of de reacties van collega-senatoren ging hij niet in.70
Door verder te zwijgen over integratie deed Carter zijn morele
overtuigingen geweld aan. De socioloog Kenneth Morris, die Carter
beschreven heeft vanuit diens moralisme en rechtvaardigheidsgevoel,
heeft terecht geconcludeerd dat ‘in the political arena of the 1960s,
morality (...) had to be applied cautiously’.71 Niettemin vertoonde Carter
in deze tijd een zeker vluchtgedrag, treffend verwoord door de journalist
James Wooten: ‘His specialty was taxes, not race, waste in government,
not voting rights, the abuse of privilege by state officials, not the abuse of
black citizens in his senatorial district’.72
Om zijn zwijgen over onrecht te compenseren hield Carter zich op het
gebied van onderwijs voornamelijk bezig met de financiële kant. Zijn doel
was scholen, binnen de mogelijkheden van extra belastingheffing, een zo
ruim mogelijk budget te geven. Zo kon Georgia, althans op papier, gelijke
kansen voor alle kinderen creëren. Carter kwam in het geweer toen
gouverneur Sanders claimde dat hij bij zijn vertrek in 1967 een overschot
van tussen de veertig en zestig miljoen dollar in de staatskas zou
achterlaten. Volgens Carter, inmiddels lid van de commissie
Appropriations, hadden de burgers dat geld grotendeels betaald in de
vorm van hogere belasting voor onderwijs en moest het dus ook naar
onderwijs gaan.73 Carter was, uit oogpunt van kostenbesparing,
voorstander van het fuseren van scholen en onderwijsfaciliteiten als die
vlak bij elkaar aan een districtsgrens lagen. Hij maakte daarbij duidelijk
niet uit te zijn op de onmiddellijke fusie van districten zelf, een politiek
gevoelig onderwerp. Toch liet hij doorschemeren dat wat hem betreft de
portemonnee het uiteindelijk zou winnen van de emotie: ‘consolidation of
counties is far in the future and will be done very slowly (...) much more
slowly, perhaps, than many people would like’.74
Behalve als onderwijssenator onderscheidde Carter zich als planner.
Carter voelde in Atlanta niet alleen de meer liberale sfeer, maar was ook
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onder de indruk van de economische vooruitgang in het noorden van de
staat. In planning zag hij een middel om Zuidwest-Georgia, dat begin
jaren zestig op economisch gebied ver achterliep bij de rest van de Peach
State, aansluiting te geven. Zijn diensttijd in de marine had Carters
blikveld eveneens verruimd en hij was er van overtuigd geraakt dat de
groeikansen in Zuidwest-Georgia veel groter waren dan plaatselijke
bestuurders tot dan toe hadden aangenomen.75 Carter stichtte en werd
voorzitter van de onafhankelijke West Central Georgia Planning and
Development Commission, die behalve zijn kiesdistrict nog meer counties
omvatte. Hij wilde duurzame economische groei bereiken door een
uitgebreide analyse te maken van factoren als ‘mineral resources,
manufacturing possibilities, forestry utilization and development, labor
force potentials, agricultural diversification’. Daarnaast moest het
propageren van nauwere samenwerking tussen districten en het
ontwikkelen van toeristische trekpleisters als Warm Springs of het
voormalige Confederale krijgsgevangenkamp in Andersonville
uiteindelijk geld op kunnen leveren.76
Carter achtte de tijd om in te grijpen gekomen omdat ZuidwestGeorgia een transformatie onderging door schaalvergroting en
mechanisatie in de landbouw en automatisering in de industrie. Mensen
kwamen daardoor zonder werk te zitten. Om te voorkomen dat werklozen
naar de steden trokken en het platteland ontvolkte was een betere
afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nodig. In een
toespraak tot een van de Rotary Clubs in Georgia, niet lang na zijn
afscheid uit de Senaat, wees Carter zelfs op een ‘statewide need for longrange planning’. ‘Project your thinking to the state level’, luidde zijn
oproep aan plaatselijke bestuurders en ondernemers.77
Opmerkelijk is dat Carter in 1965-1966 probeerde met enkele
vrienden, onder wie begrafenisondernemer John Pope, industrieel George
Marcil en financier Jimmy Deriso een Nationale Bank te stichten in
Americus. De bank zou een startkapitaal van 600.000 dollar krijgen en
maximaal driehonderd aandeelhouders. Carter wilde de bank een groot
deel van Zuidwest-Georgia laten bedienen en als financiële motor laten
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fungeren in zijn economische planningstrategie. Het federale ministerie
van Financiën, waar de oprichters van de bank om een vergunning
vroegen, verleende echter geen toestemming.78 Volgens Morris paste
planning perfect in Carters kijk op de wereld en hoopte hij dat de
economische groei een belangrijk moreel neveneffect zou hebben:
‘Historically wedded to the progressive political impulse, planning
assumes that moral uplift can be accomplished through rational-scientific
social engineering’.79
Een completer politicus
In 1966, Carters laatste jaar als staatssenator, waren de gemoederen in
Sumter County nog steeds verhit. Hij kreeg brieven van kiezers waarin zij
hem vroegen alle steun te geven aan de instelling van een Un-American
Activities Committee in de Assembly. Een van de briefschrijvers zag in de
onrust van de beginjaren zestig een ‘communist plan to cause race
hatred’.80 In een standaardbrief antwoordde Carter sterk te twijfelen aan
de haalbaarheid van zo’n commissie en liet hij met de verzekering ‘I will
certainly give every consideration to your views when this matter reaches
the Senate’ zijn verdere actie in het midden.81
Carter zat ongetwijfeld niet te springen om zijn stem te geven aan de
instelling van zo’n commissie, laat staan aan toetreding. Hij geloofde niet
in het nut van een communistenjacht, maar wilde evenmin zijn staat van
dienst als senator bezoedelen met een politieke commissie die een
speelbal zou kunnen worden in handen van segregisten. Carters loopbaan
als senator had in 1966 juist een hoogtepunt bereikt, getuige zijn
lidmaatschap van diverse commissies. Hij was lid van Appropriations,
vice-voorzitter van Defensie en Veteranenzaken, secretaris van Landbouw
en Natuurlijke Hulpbronnen en voorzitter van de subcommissie Hoger
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Onderwijs. Zijn werk in de Commission to Improve Education had hem
zowel aanzien opgeleverd in de staat en de Assembly, als een verruiming
van zijn horizon door bezoeken aan Washington voor het bijwonen van
conferenties over onderwijs.82 Carter was een completer politicus
geworden, gevormd door de Senaat die hij zelf beschreef als ‘complicated,
demanding and harder than I expected’.83

3. Twee campagnes
Rijzende ster in de partij
Met zijn stilzwijgende acceptatie van de langzame desegregatie en zijn
nadruk op planning en een actieve overheid past Carter in een
beschrijving die Schulman geeft van de eerste helft van de jaren zestig:
‘Most Americans accepted the activist state, with its commitments to the
protection of individual rights, the promotion of economic prosperity, and
the establishment of some rudimentary form of political equality and
social justice for all Americans’.84 De journalist Claude Sitton
constateerde dat de zuidelijke Democraten steeds indringender te maken
kregen met de kwestie burgerrechten versus partijtrouw. ‘Many
Southerners believe they have been told, in effect, to accept the national
party’s position on these matters or get out’, aldus Sitton.85
Uit de partij stappen was voor Carter niet aan de orde. Hij sloot zich
aan bij de Democraten rond gouverneur Sanders, van wie James Wooten
zegt dat hij een ‘chamber-of-commerce approach to the question of
integration’ had.86 Met Sanders was Carter er van overtuigd dat sociale
onrust investeerders uit het Noorden en het Oosten, die steeds meer
mogelijkheden zagen in Atlanta of andere delen van Georgia, zou
afschrikken. Het moest anders dan in de buurstaat Alabama, waar de
Democraat George Wallace in 1963 gouverneur werd met een programma
van confrontatie en de belofte dat onder zijn bewind nooit desegregatie
zou plaatsvinden. In Georgia had het gematigde deel van de partij,
waarvan de leden zeker niet op alle fronten liberaal waren, het voorlopig
voor het zeggen.
De Democraten rond Sanders waren er van overtuigd dat de
overwinning van Goldwater bij de presidentsverkiezingen van 1964 in
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Georgia niet de doodsteek voor hun partij hoefde te betekenen. ‘We lost a
battle in the State, but we won the war’, zo refereerde Sanders in een brief
aan Lillian Carter aan de ruime overwinning van president Johnson.
Volgens Sanders, die toezei zijn ‘program of progress’ te zullen
voortzetten, kon de Democratische Partij alleen maar sterker uit de strijd
komen: ‘The fact that we are able to lose, without becoming bitter toward
those of our fellow citizens who did not see fit to cast their lot with us in
this election, will be a plus instead of a minus in the history of our
party’.87 Ondanks zijn geruststellende woorden zal ook Sanders met lede
ogen hebben aangezien hoe de Democratische Partij in Georgia, gemeten
over de gouverneursverkiezingen en de verkiezingen voor senatoren en
afgevaardigden in Washington, tussen 1962 en 1966 terugviel van 93
procent van het aantal stemmen tot iets boven de 70 procent.88
Door zijn optreden in de Senaat en zijn nauwe samenwerking met
Sanders rees Carters ster in de partij. In 1964 trad Carter toe tot het State
Democratic Executive Committee, het partijbestuur van Georgia. Carter
werd tevens benoemd in de commissie die de partijregels moest
herschrijven. Door dat werk maakte hij kennis met twee invloedrijke
Democraten, de advocaten Marvin Shoob en William Gunter, die een rol
zouden spelen in zijn gouverneurscampagne van 1966. In 1965 meende
Richard Russell, de invloedrijke, conservatieve senator uit Georgia, Carter
‘as a leader in our state’ te moeten inlichten over zijn eigen plannen tot
herverkiezing. De door Russell gebruikte zin ‘I would value and
appreciate any suggestions or advice that you may feel free to give me’,
zou in bijna letterlijke vorm terugkomen in veel van Carters latere
campagnebrieven.89
Als voorspreker van de Young Democrats of Georgia richtte Carter
zich hetzelfde jaar in een tot nu toe niet in de literatuur besproken brief tot
Edward Kennedy, de jongste van de Kennedy-broers die in 1962 in de
Senaat gekozen was. Carter liet Kennedy weten dat de partij in Georgia
alle steun van Democraten in Washington kon gebruiken: ‘We here in
Georgia are plagued with Goldwater and John Birch Society influence and
we desperately need your help. I don’t believe there is anyone else who
could do so much to help our young Democrats as you, and at the same
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time help the image of our other party members throughout the state’.
Carter schreef verheugd te zijn geweest dat hij deel had uitgemaakt van
het escortecomité dat Kennedy bij diens recente bezoek aan Atlanta had
begeleid. Hij prees de senator uit Massachusetts met de al dan niet
gemeende woorden: ‘Your performance in the U.S. Senate has been a
source of pride to us all’.90 Een jaar later, met zijn gouverneurscampagne
in volle gang, koos Carter er uit politiek oogpunt voor afstand te bewaren
tot de liberale Kennedy’s. De aantijging dat zijn campagne op enigerlei
wijze werd gesteund door Edwards broer Robert Kennedy, wees Carter als
‘ridiculous’ van de hand. ‘I do not know any of the Kennedys, and I am
sure they do not know me’, verzekerde Carter.91 Hij verzette zich tegen
het idee dat Robert Kennedy en Lyndon Johnson de verkiezingen in
Georgia gebruikten als testing ground voor 1968, waarbij Kennedy Carter
zou steunen en de president achter de liberaal Ellis Arnall stond.
Volgens Carter ging de gouverneursrace van 1966 in de eerste plaats
om de Democratische Partij van Georgia en niet om de facties in de
nationale partij. In een campagnebrief aan zijn ‘Dear Fellow Democratic
Office Holders’ waarschuwde Carter dat de Democraten alleen als een
gesloten front en met hem als voorman een overlevingskans hadden. ‘Join
me as the only Democratic candidate that can turn the Republican tide in
Georgia’, aldus Carter, zichzelf ‘The Answer to Georgia’s Future’
noemend.92 Carter richtte zich tevens tot Richard Russell en de tweede
senator van Georgia in Washington, Herman Talmadge, met een verzoek
om raad voor het voeren van een campagne tegen Callaway als die zich
kandidaat zou stellen voor het gouverneurschap.93 Naarmate het einde van
de termijn van Sanders in zicht kwam – volgens de grondwet van Georgia
mocht een gouverneur geen twee aaneengesloten termijnen dienen –
probeerde Carter steeds duidelijker op de voorgrond te treden, zowel in
Georgia zelf als door contacten met partijgenoten in Washington. Carter
zag zichzelf als de man die een vacuüm in de partij kon opvullen en die
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met zijn recente ervaring als senator bovendien het best gekwalificeerd
was voor het gouverneurschap.94
Campagne voor het Congres
De krant Sunday Ledger-Enquirer tipte Carter al in november 1965 als ‘a
possible candidate for Lieutenant Governor or 3rd District Congressman’.
Carter wenste zich op dat moment nog niet bloot te geven: ‘On these
speculations Carter grins and declines comment’.95 Zich herkiesbaar
stellen als senator was voor Carter zeker geen optie, want in de Georgia
Assembly lag voor hem geen uitdaging meer. Als hij senator bleef zou hij
bovendien moeten afwachten of hij met het beleid van de opvolger van de
in 1967 aftredende Sanders uit de voeten kon. Carter besloot dat het reces
in maart 1966 tevens zijn afscheid uit de Senaat zou zijn.
Volgens zijn biograaf James Wooten speelde bij Carters beslissing ook
een karaktertrek mee. Als Carter langere tijd iets deed, raakte hij verveeld
en ging hij op zoek naar iets nieuws. Carter had een aangeboren drang tot
zelfontwikkeling en bevond zich het liefst in wat Wooten een ‘process of
becoming’ noemt.96 De politicoloog William Lee Miller heeft er op
gewezen dat Carter over een sterke individuele wil beschikte, die hem
persoonlijk succes bracht in de vorm van een carrière en rijkdom. Maar
voor Carter voldeed dat persoonlijke succes niet. Hij wilde ook
waarmaken wat Miller een ‘underlying Puritan theme’ noemt, want naast
individuele ontwikkeling streefde hij naar de ontwikkeling van de hele
gemeenschap waarin hij leefde.97
Carter was er in het voorjaar van 1966 van overtuigd dat hij zich als
afgevaardigde in Washington persoonlijk verder kon ontwikkelen en zich
tegelijkertijd dienstbaar kon maken aan zijn gemeenschap in ZuidwestGeorgia. Hij kondigde op 3 maart zijn kandidatuur aan voor een zetel in
het Huis van Afgevaardigden. In het 3rd Congressional District in
Georgia ging hij de strijd aan met Howard Callaway, die een tweede
termijn ambieerde. Carter zei dat het Third District een Democratische
afgevaardigde nodig had en hij wilde zich in Washington gaan
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bezighouden met onderwijs, belastingwetgeving, defensie en landbouw.98
Waarnemers zagen in Carters besluit een logische en doordachte stap voor
een volksvertegenwoordiger met zoveel aspiraties. De journalist Jim
Wynn volgde Carter op het campagnepad en ontwaarde rond de exsenator een ‘unmistakable aura of confidence’ als die over zijn kansen
tegen Callaway sprak.99 Carter voelde zich gesteund door zijn vriend
James Mackay, die zelf was opgeklommen van staatssenator tot lid van
het Huis van Afgevaardigden. ‘You belong here in Washington fulltime
and I want to help you get here’, zo had Mackay Carter in 1965
aangemoedigd de sprong te wagen.100
Carter bouwde in zijn campagne voort op zijn ervaringen van 1962 en
1964, waarin hij had geleerd kiezers en kiesgroepen persoonlijk te
benaderen. In zijn campagne voor een Congreszetel ging hij echter
planmatiger en systematischer te werk. Bourne spreekt niet voor niets van
een ‘courthouse-to-courthouse campaign’. Carter ging daarbij langs
politieke leiders in steden en districten, vooral om andere kandidaten te
ontmoedigen in de race te stappen.101 Achteraf bedankte Carter alle
gesprekspartners in een persoonlijke brief en schreef hij minutieus de
namen op van vooraanstaande burgers die hem genoemd waren.102
Een tweede belangrijke component van Carters campagnestrategie was het
doelgericht benaderen van vooraanstaande zakenlieden om hen te
overtuigen van de economische slagingskansen van zijn programma.
Verder schudde Carter duizenden handen en overal waar hij een publiek
vond stak hij een stump speech af, een korte toespraak met voorbereide
elementen, die ruimte liet voor improvisatie naar gelang de
omstandigheden en het publiek.
Bij gebrek aan concurrentie in de Democratische primary – één van de
kandidaten die Carter had ontmoedigd was Garland Byrd – richtte Carter
zijn pijlen al vroeg op Callaway. In de wetenschap dat Callaway vooral
conservatieve stemmen zou trekken, wilde Carter voorkomen dat de
Republikeinen zijn eigen naam in verband brachten met president Johnson
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en diens Great Society. Het bracht Carter tot bijzondere uitspraken, zoals
‘I consider myself a conservative. I’m a Dick Russell Democrat’. Op het
eerste gezicht schaarde Carter zich hiermee onder het conservatieve en
segregistische gedachtegoed van de oud-gouverneur en voormalig
presidentskandidaat uit Georgia.103 Russell, senator van 1933 tot aan zijn
dood in 1971, was in 1956 immers een van de opstellers geweest van het
Southern Manifesto. Door zich op te werpen als een Russell-Democraat
impliceerde Carter dat hij net als de senator pal stond voor states’ rights,
zonder dit met zoveel woorden te hoeven uitspreken. Het was evenwel
niet Carters bedoeling de rechten van de staten en de desegregatie tot
thema van zijn campagne te maken. Hij wilde slechts inspelen op
conservatieve kiezers en profiteren van de populariteit van Russell, die bij
zowel Democraten als Republikeinen de meest geliefde politicus van
Georgia was. De journaliste Margaret Shannon merkte op dat Callaway
zich een ‘Dick Russell Republican’ noemde en dat hij en Carter het er wel
heel dik bovenop legden: ‘This is coat-tail riding, 1966 style’.104
Carter hoefde zich in 1966 geen zorgen meer te maken dat hij met zijn
invocatie van Russell liberals radicaal van zich zou vervreemden. Volgens
zijn biograaf Gilbert Fite had Russell er na de aanname van de Civil
Rights Act namelijk in berust dat hij niets kon doen ‘to keep the changing
mood from spilling over into the South’. Verzet had bij Russell
plaatsgemaakt voor een ‘stoic resignation’ en hij riep de inwoners van
Georgia al in 1964 op de federale wetten uit Washington niet met geweld
te beantwoorden.105 In plaats van de rassenkwestie op de voorgrond te
brengen wilde Carter zich voornamelijk identificeren met de politieke stijl
van Russell, die net als hij – althans publiekelijk – niets moest weten van
het opplakken van ideologische labels. Net als Russell hield Carter van de
rol van underdog en voerde hij grassroots-campagnes, waarbij hij
probeerde zoveel mogelijk kiezers persoonlijk te ontmoeten en netwerken
van vrijwilligers op te bouwen. Fite zegt dat Russell reeds in zijn
gouverneurscampagne van 1930 ageerde tegen belangengroepen, een
imago als harde werker van arme komaf kweekte en in zijn
campagnefolders meer de nadruk op zijn persoonlijkheid en karakter
legde dan op issues. Russells succesvolle campagnes konden zeker een
leerschool voor Carter zijn. Russell wierp zich in 1930 tevens op als ‘a
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new leader who was free from the old politics and factional alignments’,
een thema dat steeds zou terugkeren in de campagnes van Carter.106
Terwijl Callaway door het Third District trok met een boodschap tegen
desegregatie, voerde Carter vooral campagne tegen de politiek van de
Republikeinse textielbaron. Hij legde de nadruk op Callaways stemgedrag
als afgevaardigde, dat vooral bepaalde groepen gediend zou hebben en
niet de bevolking van het kiesdistrict als geheel. Op de vraag van de
belangenvereniging Associated Industries of Georgia aan kandidaten
welke belangrijke kwesties er die zomer in de campagnes in Georgia
dienden te spelen, antwoordde Carter dat mensen alleen op politici
moesten stemmen die in staat waren wetgeving te analyseren en bewezen
hadden ‘experienced, capable legislative talent’ te zijn.107 In latere
campagnes kwam Carter steevast op dit thema van detailkennis terug. Op
de vraag wat de komende jaren de grootste problemen in Georgia en de
Verenigde Staten zouden zijn, signaleerde Carter spanningen tussen de
federale regering en de staat bij ‘the application of existing laws
concerning sociological changes at the local level with minimal disruption
of schools and other vital community services’. Het was een verwijzing
naar de noodzaak om federale desegregatiewetten en gerechtelijke
uitspraken na te leven.108 Afgevaardigde W. Randall Bedgood, in de race
voor het vice-gouverneurschap, zat op dezelfde lijn als Carter, maar sprak
zich veel krachtiger uit met de oproep aan collega-politici het ‘racial
issue’, het ‘liberal-conservative issue’ en het ‘rural-urban issue’ niet uit te
buiten voor het winnen van stemmen.109 Carter waarschuwde er voor dat
de staat Georgia en de bevolking zelf teveel op de federale overheid
dreigden te leunen; gemeenschappen dienden in eerste instantie te
proberen hun problemen zelf de baas te worden. Carter riep daarnaast
andere ondernemers op om politiek actief te worden en met ‘workable
solutions’ te komen.110
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Campagne voor het gouverneurschap
Terwijl hij in de race was voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden,
volgde Carter aandachtig de ontwikkelingen rond de
gouverneursverkiezingen. Twee politieke zwaargewichten, de voormalige
Democratische gouverneurs Ernest Vandiver en Ellis Arnall, golden als de
belangrijkste kanshebbers. In een brief aan de parlementsleden van
Georgia vroeg Arnall ook de steun van Carter ‘in this crusade to move
Georgia forward’.111 Vandiver, die op dat moment zijn kandidatuur nog
niet aangekondigd had, richtte zich begin mei 1966 persoonlijk tot Carter.
Vandiver wees op opiniepeilingen, waaruit hij afleidde dat hij met
overmacht zou winnen als hij zich in de strijd zou mengen. Herinnerend
aan zijn eerdere en zeer recente termijn, schreef Vandiver aan Carter: ‘So
many Georgians like yourself have expressed to me their desire to see
continued in this state the kind of responsible, forward-looking, yet
economical, state government that we provided in Georgia from 1959 to
1963’. Ondertekenend als ‘your friend’ zei Vandiver te rekenen op Carters
‘enthusiastic support’.112
Vandiver was achter de schermen al maanden intensief bezig met zijn
campagne, maar gezondheidsklachten dwongen hem uiteindelijk op te
geven. Vandiver wilde zijn vriend, senator Herman Talmadge, de fakkel
laten overnemen, maar de conservatieve Democraten in Georgia wilden
dat Talmadge in Washington bleef om daar hun belangen te behartigen.113
De journalist Robert Sherrill hoorde een geweeklaag onder Democraten
die het veld niet braak wilden laten liggen voor de ‘liberal (northerners
should read that moderate-conservative) Arnall’.114 Zij zochten naarstig
naar een alternatief voor Vandiver. Uiterst rechts bevond zich kandidaat
Lester Maddox, de segregistische restauranthouder uit Atlanta die nog
nooit een politiek ambt had bekleed en kansloos werd geacht. De
Talmadge forces vonden hun kandidaat in de journalist en historicus
James Gray, voormalig voorzitter van de Democratische Partij in de staat.
De politicoloog Joseph Bernd noemt Gray een vertegenwoordiger van
‘statisch’ Georgia, het conservatieve zuiden van de staat. Dat stilstaande
zuiden kwam in de jaren zestig in botsing met het meer vooruitstrevende –
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en daarmee meer ‘dynamische’ – noorden rond de hoofdstad Atlanta.115
Gray kreeg onverwachte concurrentie in het conservatieve stemmenveld
toen Callaway na de terugtrekking van Vandiver aankondigde zijn zetel in
het Huis in Washington op te geven om in de gouverneursrace te stappen.
Callaway had in 1964 een groot electoraal succes behaald en oordeelde
dat Georgia in 1966 rijp was voor een Republikeinse gouverneur.
Op 11 juni maakte Carter bekend dat ook hij overschakelde naar een
gouverneurscampagne. Dit besluit kwam niet uit de lucht vallen, maar was
zorgvuldig voorbereid met een draft, een beproefd politiek middel waarbij
een groep aanhangers al dan niet spontane druk uitoefent op de kandidaat.
De kandidaat kan uiteindelijk zeggen dat hij wel in de race moet stappen
om zijn achterban tevreden te stellen. Carter en zijn kring van politieke
vrienden beheersten dit via de media gespeelde spel tot in de finesses.116
Zo sprak staatssenator Paul Broun van een sneeuwbal die steeds groter
werd, terwijl Carter tactisch besloot geen commentaar te geven.117 Broun
zei dat Carter met zijn ‘middle of the road philosophy’ appelleerde aan
gematigde Democratische kiezers die hun stem niet kwijt wilden aan
‘extremisten’ als de liberal Arnall of de conservatieven Byrd, Maddox en
Gray.118 Behalve Broun waren ook de andere senatoren van de
progressieve groep rond Brooks Pennington bij de draft betrokken.
De Americus Times-Recorder schreef dat de organisatoren van de
draft, ‘top leaders in the State Senate and important officials in state
education circles’, Carter beschouwden als een ‘compromise candidate
since it was learned that many of the leading party members have not been
able apparantly to agree on a single choice for the nomination. It is their
belief that Carter can ultimately unify the party’.119 Later zei Carter in
eerste instantie geweigerd te hebben toen zijn achterban hem vroeg
gouverneurskandidaat te worden, maar dit lijkt niet geloofwaardig, mede
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gezien de verkennende gesprekken die hij al in 1965 met enkele
medestanders voerde. In zijn campagnebiografie van 1976 verwees Carter
naar de draft van 1966 om aan te tonen dat hij als politicus door het volk
werd gedragen en sprak hij van een ‘tough decision’.120 Maar het is
aannemelijker dat Carter weinig tijd nodig had om tot zijn besluit te
komen. Voordat hij in de gouverneursrace stapte voerde Carter immers
intensief overleg met vooraanstaande Democraten in Georgia, onder wie
toezichthouder voor het verzekeringswezen Jimmy Bentley en minister
van verkeer Jim Gillis. Zij gingen echter niet in op Carters ‘verzoek’ zich
kandidaat te stellen voor het gouverneurschap of een andere Democraat
naar voren te schuiven om de leemte in het midden op te vullen. Carter
kwam uiteindelijk tot de slotsom dat hij dan zelf die kandidaat moest
zijn.121 Hij gaf later ook toe dat hij een soort ‘natural competitiveness’
voelde met Callaway, een relatief jonge politicus die hij als zijn
Republikeinse tegenhanger zag.122
Bij talloze aanhangers van Carter sloeg het nieuws van de
campagnewisseling in als een bom. In een standaardbrief aan zijn kiezers
schreef Carter op 7 juli: ‘It is my sincere belief that I can at the present
time serve our own community and the Third District better here in state
government’. Carter zei zichzelf tevens te zien als een attractievere
gouverneurskandidaat voor Zuidwest-Georgia dan de overige politici die
op dat moment in de race waren.123 De plaats die Carter probeerde in te
nemen lag volgens Glad in het centrum van de Democratische Partij, want
‘He identified himself with the major forces in Georgia politics, referring
favorably to the significant progress under the Vandiver and Sanders
administrations, both considered moderate in Georgia politics, and
promising to continue that progress’.124
Hoewel zelfs een conservatieve Democraat als Richard Russell de
desegregatie inmiddels leek te accepteren, was het voorbarig te
concluderen dat het verzet onder de blanke inwoners van Georgia geheel
gebroken was. Een groot deel van de vooruitgang was immers het gevolg
van door de federale overheid opgelegde wetten en tegen die inmenging
heerste de nodige weerstand. Bernd heeft bovendien gewezen op het
‘sharp urban-rural cleavage’ tussen het noorden en zuiden van de staat.125
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Carter was er in elk geval van overtuigd dat ‘a great majority of the people
are thinking people who take pride in advances for Georgia’ en hij
kritiseerde de ‘extremists’ onder de kandidaten die volgens hem niet de
meerderheid van het volk konden vertegenwoordigen. Tussen de
Democratische kandidaten aan de linker- en rechterkant, met als uitersten
Arnall en Maddox, was een vacuüm dat hij wilde vullen, liet Carter
weten.126

4. Naar een professionele campagne
Hoofdkwartier en staf
Carters besluit om gouverneurskandidaat te worden dwong hem tot een
campagne met een nieuwe dynamiek. Waar Carter eerder als plaatselijk
bekend politicus een rondgang door het 3rd Congressional District had
gemaakt, moest hij nu proberen zijn naam te vestigen in alle uithoeken
van Georgia. Het scherp regisseren en professionaliseren van de
campagne was daarom noodzakelijk. Carter bereidde dit zelf grotendeels
voor, want een dag na de bekendmaking dat hij in de gouverneursrace
stapte richtte hij een gedetailleerd memo over de organisatie aan
campagnecoördinator Bob Short. Carter zei dat het hoofdkwartier in
Atlanta al op 15 juni open zou gaan en hamerde op kostenbesparing en het
genereren van gratis publiciteit. Hij riep zijn medewerkers op tot
geheimhouding rond de strategie. Dat hij zelf de absolute
eindverantwoordelijkheid had benadrukte hij met de instructie: ‘No public
statements shall be issued unless approved by Carter’.127
Short, die de medewerkers in de campagnestaf waarschuwde dat
negativisme omtrent Carters kandidatuur niet werd geduld – ‘morale must
be high’128 – werkte een plan uit waarin het opzetten van
campagneorganisaties in de districten van Georgia centraal stond.
Daarmee bedoelde hij de Senatorial Districts, de kiesdistricten die telkens
uiteenvielen in meerdere counties. Zogenoemde area managers kregen de
opdracht in elke county in hun Senatorial District een plaatselijk
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campagnebestuur in te stellen met aan het hoofd een county chairman. Op
hun beurt regelden de county chairmen de werkelijke campagnevoering,
uiteenlopend van het aantrekken van vrijwilligers tot het inzamelen van
geld.129
Naast Short trad Brooks Pennington aan als algemeen directeur van de
campagne. Op het hoofdkwartier, gevestigd in kamer 562 van het Dinkler
Motor Hotel, waren de opvallendste medewerkers verder David Gambrell,
advocaat en voormalig partner van King & Spalding; Steve Dugan,
directeur van Teenagers for Carter; en Hamilton Jordan, een eerstejaars
politicologiestudent aan de University of Georgia in Athens die zich als
vrijwilliger had gemeld. Jordan kreeg de functie van Young People’s
Director en zijn taak was het winnen van stemmen onder jongvolwassenen.130 Zoals zovelen was Jordan niet meteen enthousiast
geweest over Carter. ‘I was thoroughly unimpressed’, zo herinnerde hij
zich de eerste keer dat hij Carter zag, tijdens een niet al te vlotte
spreekbeurt van de kandidaat in de vroege zomer. Jordan, geboren in
North Carolina maar opgegroeid in Albany in Zuidwest-Georgia,
veranderde echter van gedachten op het moment dat Carter vragen ging
beantwoorden uit het publiek en dat een uur lang volhield. ‘I realized that
this was a man of considerable intelligence who had a commonsense
approach to Georgia’s problems. He struck me as different from the other
Georgia politicians, and I became intrigued by the idea of his candidacy’,
aldus Jordan, die besloot dat hij voor Carter wilde werken.131 Na het
schrijven van een brief, waarin hij zei onder de indruk te zijn van de vaart
in Carters campagne en toelichtte dat hij eerder had gewerkt in de
gouverneurscampagne van Carl Sanders, werd Jordan aangenomen.132
Zijn eerste opdracht was het rondrijden van de kandidaat in een open
limousine tijdens de parade op 4 juli in Atlanta. Meebeslissen over
strategie en het lobbyen onder belangrijke politici, taken waarvan Jordan
onderweg in de bus naar Atlanta had gedroomd, zou hij pas in de
campagne van 1970 doen. Glad beschrijft Jordan in de campagne van
1966 als een ‘factotum’, maar tevens als ‘smart, tough, and through his
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strategy skills, a major factor in Jimmy Carter’s future political
successes’.133
Niet opererend vanuit het Dinkler Motor Hotel, maar vanuit de
achtergrond trad Charles Kirbo op als Carters belangrijkste adviseur en
strateeg. De jurist, die na de campagne van 1962 een goede vriend van
Carter was geworden, was aanvankelijk sceptisch over Carters
kandidatuur voor het gouverneurschap en sprak van een ‘big gamble’.134
Maar nadat hij zich had laten overtuigen overlegde Kirbo eens per week
onder vier ogen met Carter. Tijdens één van die bijeenkomsten besloten
Carter en Kirbo dat zij politici als Eugene Talmadge, Ernest Vandiver en
Carl Sanders, maar ook juristen als Jack Spalding, iedere week een
verslag zouden zenden over de voortgang van de campagne.135 Door het
sturende werk dat Kirbo verrichtte had de advocatenfirma King &
Spalding directe invloed op Carter.
Kirbo’s netwerk van politici, advocaten en ondernemers in Georgia
was van onschatbare waarde voor Carter. Kirbo legde contacten met
aanhangers in talloze districten en liet zich tevens door hen informeren
over de thema’s die Carter in zijn toespraak ter plaatse diende te noemen.
Een treffend voorbeeld is de voorbereiding op de rede die Carter hield in
Bainbridge, een plaats, aldus Kirbo, ‘infested with many people of the
John Birch variety’. Carter kon hier de lastige vraag verwachten waarom
hij in 1964 zijn steun had uitgesproken voor de liberalen Lyndon Johnson
en Hubert Humphrey. Hierop moest Carter antwoorden dat hij nu eenmaal
partijtrouw gezworen had, maar dat hij ook besefte dat de inwoners van
Georgia zich niet over presidentskandidaten konden uitspreken omdat er
geen primary was in de staat. Daarom had hij in zijn
verkiezingsprogramma het voorstel opgenomen ook bij
presidentsverkiezingen voortaan zo’n voorverkiezing te houden.136 Bij het
voeren van zijn lobby deed Kirbo overigens de nodige beloftes. In een
verzoek aan een rechter actief te worden in de campagne van Carter zei
Kirbo: ‘I am close to Jimmy, and if he is elected I will have some
influence in his administration, in particular the judicial appointments’.
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Kirbo zei zich de bevordering van de rechter tot een van de gerechtshoven
van Georgia goed voor te kunnen stellen.137
Behalve Kirbo, Gunter en Shoob speelden andere juristen een
belangrijke rol in de campagne van Carter. Gunter wierf actief onder zijn
beroepsgenoten en haalde onder meer Philip Alston en Robert Lipshutz,
invloedrijke advocaten uit Atlanta, over aan Carters campagne mee te
werken. Via Kirbo raakte Bobby Troutman jr. bij de campagne betrokken.
Troutman had als advocaat bij de firma King & Spalding gewerkt en was
daarna gaan handelen in onroerend goed. Als campagneleider voor John
F. Kennedy in Georgia had Troutman in 1960 de politiek nader leren
kennen. Troutman, die in Carter een nieuwe Kennedy zag, groeide in 1966
uit tot de grootste geldschieter van de campagne.138 Met het binnenhalen
van Troutman had Kirbo een absolute prioriteit van de campagne, de
financiering, zeker gesteld.139
Met het Carter Progress Report ging een wekelijkse nieuwsbrief
circuleren onder alle campagnemedewerkers. ‘This little publication can
become a valuable link between Carter headquarters and the great army of
you workers out there close to the voters’, schreef de campagnedirectie.140
De nieuwsbrieven deden verslag van Carters campagne en zijn
toespraken, maar waren tevens een middel voor de directie om niet te
controleren boodschappen te verspreiden, zoals ‘Because of his
youthfulness and his tremendous drive on the campaign trail, Senator
Carter has been dubbed the ‘young people’s candidate’ and the only one
who is genuinely aware of the special problems and opportunities of
young people’. Dergelijke boodschappen hadden niet alleen het doel
vrijwilligers in een bepaalde richting te sturen, maar waren zeker ook
gericht op de media.141
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Strategie en tactiek
In tegenstelling tot zijn campagne van 1962 had Carter nu wel een
strategie. Hij positioneerde zich ideologisch in het midden van het
kandidatenveld en zijn doel was in het noorden en zuiden van Georgia
genoeg stemmen van gematigden te trekken om de primary te winnen.
Een belangrijk punt, de financiering, dekte hij enerzijds af met het
netwerk van Kirbo, terwijl hij anderzijds direct geld wilde inzamelen
onder het volk. Dat deed hij met een grassroots-campagne, die hij nu over
heel Georgia opzette. Daarnaast maakte hij intensiever gebruik van de
media en selecteerde de campagnestaf enkele kiesgroepen om daar gericht
onder te werven.
Illustratief voor Carters ideologische middenpositie was de oprichting
op 14 juli van de Carter for Governor Club in Sumter County, Carters
eigen district. Het bestuur vormden Billy Smith, advocaat; Frank Chappell
jr., boer en districtspoliticus; en Russell Thomas, boer. Voorts waren
procureur Frank Myers en zakenman en geldschieter Jimmy Deriso, een
ver familielid van Carter, nauw bij de organisatie betrokken. De eerste
opgave van de Club lag in het overhalen van Republikeinse kiezers die in
het district wilden deelnemen aan de Democratische voorverkiezingen om
op Carter te stemmen.142 Het moest mogelijk zijn Republikeinen aan te
spreken, want Smith en Chappell stonden bekend als behoudend. Smith,
die gold als aartsconservatief, was zelfs secretaris geweest van de
Americus States’ Rights Council, een pressiegroep die zich tegen de
overheidsbemoeienis uit Washington keerde.143 Thomas en Myers
daarentegen waren gematigd op het gebied van desegregatie en Myers had
in Sumter County veel kritiek gekregen omdat hij in 1964 als
afgevaardigde voor president Johnson naar de Democratische conventie
was gegaan. Bourne ziet in die samensmelting van links en rechts een
voorbeeld van Carters ‘ability as a conciliator in getting people of
opposite extremes to unite behind him’.144 Mogelijk beschikte Carter over
die politieke gave, maar zijn opportunisme stond hier evenzeer op de
voorgrond. Als hij zich wilde voordoen als de kandidaat van het midden,
had hij immers medestanders nodig die links en rechts stemmen konden
binnenhalen. Door veel publiciteit te geven aan de Club kon die als
voorbeeld dienen voor aanhangers van Carter die zich elders in Georgia
wilden organiseren.
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Carter besefte dat hij het element media in zijn gouverneurscampagne
naar een hoger niveau moest tillen om impact te hebben in heel Georgia.
De radiospots en -jingles die hij aanvankelijk liet uitzenden voldeden niet
aan dat doel. Gerald Rafshoon, eigenaar van een reclame- en PR bureau in
Atlanta, velde er een hard oordeel over: ‘I had heard some commercials
and they were bad’.145 Rafshoon bood zijn diensten aan en kreeg na een
ontmoeting met Carter en leden van diens staf de vrije hand in het bepalen
van de mediastrategie. Rafshoon besloot vrijwel al het beschikbare geld,
70.000 dollar, in televisiespots van tien, twintig en zestig seconden te
steken. Hij kocht daarvoor zendtijd tijdens of tussen populaire
programma’s als Peyton Place en de Today Show.146 De filmpjes toonden
onder meer hoe Carter aan het werk was op het land rond zijn bedrijf in
Plains. Net als Jordan was Rafshoon onder de indruk geraakt van Carter.
‘I had seen Jimmy Carter on TV and I was impressed. He was earnest and
honest and by no means racist. I decided to vote for him’, zo motiveerde
hij zijn besluit.147 Naast dit politieke motief zag Rafshoon onmiddellijk
een potentiële klant in Carter.148
Een reportage in het tijdschrift Atlanta Magazine beschreef hoe
Rafshoons bureau Carter een imago had aangemeten: ‘They cast him as a
hardworking underdog, a handsome, sophisticated but down to earth
fellow with a touch – and in Georgia politics it had to be just a touch – of
the Kennedy flair’.149 De boodschap bij de filmpjes luidde steeds dat
gevestigde politici zeiden dat Carter niet kon winnen, maar dat de kiezer
aan de stembus zou beslissen. Rafshoon besloot tot deze insteek om de
nieuwsgierigheid van de inwoners van Georgia te wekken, want de
meesten zei de naam Jimmy Carter niets. De spots prikkelden de kiezers
Carter uit te nodigen voor een toespraak en hem aan de tand te voelen.150
Rafshoon maakte dankbaar gebruik van het stempel ‘Jimmy Who?’ dat
een journalist Carter had gegeven. De campagneleiders namen dit etiket
145

Interview auteur met Gerald Rafshoon, 28 januari 1999.
TV-schedules for Jimmy Carter, Candidate for Governor of Georgia. Jimmy
Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 5, Folder: Television Appearance
Schedule. Jimmy Carter Library.
147
Interview auteur met Gerald Rafshoon, 28 januari 1999.
148
Rafshoon had zijn PR-plan eerder aangeboden aan toezichthouder voor het
verzekeringswezen van Georgia Jimmy Bentley, die het echter niet wilde
gebruiken voor zijn herverkiezingscampagne.
149
Roger Williams, ‘Young man on the go: Gerald Rafshoon’ in: Atlanta
Magazine, mei 1967. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 1,
Folder: Advertising-Correspondence, Lithographs, Photographs, Audio and
Video Campaign Tapes. Jimmy Carter Library.
150
Interview with Gerald Rafshoon, Miller Center Interviews, Carter Presidency
Project, Vol. XXI, 8 april 1983. 1-2. Jimmy Carter Library.
136
146

over om Carter als een onbekende, maar dynamische en vernieuwende
politicus in de samenleving van Georgia te catapulteren. Carter gebruikte
de uitdrukking zelf in een toespraak tot leden van de Press Club in
Atlanta. ‘During this campaign you may well ask ‘Jimmy Who’ about my
last name...but you will never have to ask ‘Jimmy What’...I will say the
same thing at every time and in every place’, aldus de kandidaat.151 Rond
latere campagnes zou ‘Jimmy Who’ terugkeren, maar nam Carter er zelf
afstand van.
Een ander onderdeel van de strategie was het direct benaderen van
kiesgroepen. De campagnestaf besloot dat Carter zich zou richten op
jongeren, vrouwen en zwarten. Voor jongeren kon Carter zonder al te veel
risico in de bres springen. Hij had gezien hoe jeugdige Democraten, van
tieners tot adolescenten, vier jaar eerder bij de campagne van Carl Sanders
betrokken waren en daar de nodige dynamiek hadden ingebracht. Carter
had vastgesteld dat meer dan de helft van de kiesgerechtigden in 1966
jonger dan dertig jaar was en zijn campagnestaf diende daar een
afspiegeling van te zijn. Jongeren moesten de kans krijgen politieke- en
bestuurservaring op te doen wilden zij goede leiders worden en kunnen
bijdragen aan de vooruitgang van Georgia. ‘Our youths want to be able to
go anywhere in the United States and say proudly, ‘I am from Georgia’’,
aldus Carter, verwijzend naar het potentieel van zijn thuisstaat.152 Carters
jeugdleiders riepen de inwoners van Georgia op te kiezen voor ‘continued
progress instead of political pollywaggin, decent conservatism instead of
destructive conversation’ (...) ‘We await the election of the plain man’s
man from Plains, Jimmy Carter’.153 Onder leiding van Steve Dugan belden
tieners mogelijke kiezers op. Ook gingen jongeren van deur tot deur in
zogeheten crusades for Carter. Zij zamelden daarbij geld in of
verspreidden folders met de slogan ‘Be smarter, back Carter’.154 Carter
richtte zich daarnaast doelbewust tot vrouwen als kiesgroep. In zijn
regering, maar ook in de Democratische Partij, zou plaats zijn voor
gekwalificeerde vrouwen, ‘including posts in policy making, as members
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of the Executive Committee, and as delegates to the National
Convention’.155 Met leuzen als ‘Coffee, Cake and Carter’ en ‘Carter’s
Moving! And The Ladies Are With Him’ voerde Mrs. Merle Meacham,
women’s director van de campagne, vanuit het hoofdkwartier in Atlanta
de regie en liet zij richtlijnen uitgaan aan vrijwilligsters in heel Georgia.156
Opmerkelijker dan zijn toenadering tot jongeren en vrouwen was
Carters besluit om openlijk stemmen te werven onder de zwarte inwoners
van Georgia. De theoloog en politicoloog William Lee Miller verklaart
dat vanuit Carters morele overtuigingen, die voor een deel terug te voeren
waren op zijn religieuze beleving. De burgerrechtenwetten van begin jaren
zestig leidden volgens Miller tot het barsten van de zuidelijke ‘korst’ die
was gevormd door armoede, racisme, een gekweld geweten en afkeuring
door het Noorden. Onder die korst was het ‘Puritan substratum of
American culture’ geconserveerd, een religieuze traditie van compassie en
gelijkheid. ‘Brother Jimmy, the Puritan-Yankee deacon and warehouse
owner, was ready to step forth into the world bearing the marks of an
older, almost forgotten America’, zegt Miller.157 Maar Carter had ook hier
politieke motieven, want hij naderde zwarten nooit zo dicht dat hij tactisch
geen afstand meer kon nemen.
Na zijn besluit zich niet verkiesbaar te stellen voor het Congres liet
Carter nieuwe folders drukken om zijn gouverneurscampagne te
ondersteunen. Hij handhaafde daarin wel de paragraaf over zijn ervaring
als senator, waarin hij benadrukte dat ‘a lawmaker must have been
intimately involved in the affairs of his people’.158 Wie geen bestuurlijke
achtergrond had was niet geschikt voor een zware taak als het
gouverneurschap, meende Carter. Hij bedoelde daarmee outsiders als
Maddox. Het campagnemateriaal moest niet alleen Carters ervaring als
gemeenschapsleider, zakenman, senator, actief kerklid en zijn status als
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‘devoted family man’ onderstrepen.159 Zeker zo belangrijk was de
dynamiek die uit de leuzen, foto’s en biografieën sprak, een dynamiek die
Georgia nodig had om economische en sociale kansen in de toekomst te
kunnen grijpen. Carter prees zichzelf aan als ‘The Answer to Georgia’s
Future’. Bij slogans als ‘Good News: Carter’s Comin’’, ‘Let’s Keep
Moving’ en ‘Progress + Experience + Common Sense’ stonden foto’s
afgedrukt waarop Carter een ferme stap vooruit zette.160 Om conservatieve
kiezers te verzekeren dat vooruitgang niet noodzakelijkerwijs linksliberalisme betekende, stonden in de campagnefolders zinnen als ‘He
quoted Edmond (sic) Burke to the effect that services should be
centralized but power decentralized’, een verwijzing naar de achttiendeeeuwse Britse conservatieve denker en filosoof.161 Foto’s die de
campagneleiding naar de kranten stuurde toonden Carter terwijl hij aan
het werk was op zijn pindabedrijf of tijd doorbracht met zijn gezin.
Carter’s leven werd in één van de bijschriften een ‘mixture of politics and
peanuts’ genoemd.162 Op briefhoofden van de campagne prijkte een
geflatteerd portret van Carter, dat bij velen de herinnering aan John F.
Kennedy moet hebben opgeroepen.
In de korte tijd dat hij campagne kon voeren – de primary was al in
september – toerde Carter door heel Georgia om spreekbeurten te houden
en zoveel mogelijk kiezers te ontmoeten. Hij stond ’s morgens vroeg aan
fabriekspoorten om arbeiders een hand te geven en met hen te
discussiëren, een tactiek waaraan de campagneleiding veel publiciteit gaf
in persverklaringen. Daarbij deed Rafshoons PR-machine
oncontroleerbare beweringen, waaronder de melding dat mensen Carter de
‘sunrise candidate’ waren gaan noemen omdat hij voor dag en dauw in de
weer was.163 De symbolische lading was dat met Carter een nieuw tijdperk
voor Georgia zou aanbreken. Op dezelfde manier werkte de
campagneleiding mee aan de JFK-mythe rond Carter: ‘Some folks say his
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ruggedly handsome face, his mop of hair, and his modest smile remind
them of the late President John F. Kennedy’.164 Deze vergelijking met JFK
werd getrokken in de officiële campagnebiografie van Carter, die in
wezen een verdieping was van de persoonlijke eigenschappen,
beroepservaring, leefomstandigheden en politieke interesses die hij ook in
1962 naar voren had gebracht. Het grote verschil was dat hij in 1966 de
nadruk legde op zijn ervaring als staatssenator en duidelijk wilde
overkomen als een politieke insider.
Carter betrok in tegenstelling tot 1962 zijn vrouw Rosalynn actief bij
de campagne. Enerzijds deed zij campagnewerk, anderzijds trad zij naast
Carter op als echtgenote, vele handen schuddend met de bedoeling de
inwoners van Georgia bekend te maken met het mogelijke nieuwe
gouverneursechtpaar. Het hoofdkwartier in Atlanta was tevens de
uitvalsbasis van de drie zoons van de Carters, Jack (19), Chip (16) en Jeff
(13). Het drietal had de taak verkiezingspamfletten te verspreiden in de
kleinere steden van Georgia. Na het uitdelen van het materiaal probeerden
de jonge Carters interviews te krijgen met plaatselijke radiozenders of
kranten om zo publiciteit voor hun vader te genereren. Volgens Jack
Carter werd met deze manier van campagnevoeren – het intensieve
rondreizen om zoveel mogelijk kiezers te bereiken – de blauwdruk
getekend voor Jimmy Carters presidentscampagne, tien jaar later.165 In een
van Carters nieuwsbrieven stond dat hij de drukste agenda van alle
kandidaten had, maar dat nodig achtte ‘because he wants to meet with the
people all over Georgia, discuss his candidacy with them, and listen to
their ideas’.166 Dit uitgangspunt zou hij eveneens toepassen op zijn
gouverneurscampagne van 1970 en zijn presidentiële campagne van 1976.

5. Politicus van het centrum
Ideologisch meersporenbeleid
Terwijl in Georgia en de Verenigde Staten het debat rond liberalisme en
conservatisme woedde, bediende Carter zich in 1966 van de ideologie die
hem uitkwam. In zijn campagne voor het Congres, waarin hij het opnam
tegen Callaway, had Carter de kiezers voorgehouden dat hij zeker zo
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behoudend was als zijn Republikeinse tegenstrever. Carter wees hen zelfs
op zijn ‘statewide reputation as a successful and conservative
lawmaker’.167 Eenmaal in de race om het gouverneurschap en op jacht
naar stemmen van links en rechts zwakte Carter dit enigszins af, maar
appelleerde hij in brochures nog altijd aan conservatieve sentimenten met
slogans als ‘he [Carter] has fought to retain local control of government
and the schools’, een overduidelijke afwijzing van federale inmenging.168
Tegelijkertijd ging Carter de nadruk leggen op ‘progressive
government’.169 Dat thema kon liberals aantrekken, maar hoefde hem niet
per se het stempel liberal te bezorgen. Carter legde ‘progressive
government’ immers in de eerste plaats uit als economische en niet als
sociale vooruitgang.
Al bij de formele opening van zijn gouverneurscampagne bleek dat
Carter een ideologisch meersporenbeleid wilde voeren. Leemtes die
daarbij ontstonden vulde hij met populistische uitspraken. 170 Zo gaf hij
zijn aanhangers in Sumter County geen toestemming voor het organiseren
van een barbecue voor het spekken van de campagnekas. ‘No longer can
votes in Georgia be bought by plates of barbecue’, zo deed Carter
voorkomen alsof hij volledig brak met de gangbare politiek in Georgia. In
een ‘modern-day political race’ dienden kandidaten volgens Carter niet te
wachten tot het volk naar hen toe kwam, maar moesten politici naar alle
uithoeken van Georgia gaan om zich ter plaatse van de problemen op de
hoogte te stellen.171
Het populisme moest Carter bij de ‘gewone’ kiezer in de gunst
brengen. Tegelijkertijd probeerde hij zijn contacten onder de politieke
elite in Atlanta uit te breiden. Eind juni ontmoette Carter tijdens een diner
in de gesegregeerde Piedmont Driving Club het establishment van de
hoofdstad. Carter voelde zich niet op zijn gemak onder zijn rijke en
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machtige tafelgenoten. Op hun beurt zag de elite in de kandidaat uit Plains
niet direct de politicus die voor stabiliteit zou kunnen zorgen, Carters
conservatieve opmerkingen ten spijt.172 Volgens Bourne constateerde de
elite dat ‘Jimmy Carter in 1966 represented a new generation of young
Georgians from rural or small-town backgrounds who had acquired good
education and who identified with what he was and what he symbolized
more than with what he said. They knew social change was inevitable and
needed’.173 Carter behoorde tot een nieuwe lichting van realistische
politici, die zich niet onwrikbaar afzetten tegen de oude garde. Zij wilden
de geleidelijke veranderingen die zij waarnamen of verwachtten echter
niet tegenhouden en zochten politieke macht om invloed te hebben op die
maatschappelijke ontwikkelingen.
In deze geest paste het verkiezingsprogramma dat Carter op 23 juli
toelichtte op een persconferentie in Atlanta. Het stuk had de titel
‘Blueprint for a Greater Georgia’ en Carter noemde het ‘a program of
progress essential to Georgia’s entry into the Twenty-first Century in
equal rank with the other 49 states’.174 De eerste paragraaf in het
programma besloeg onderwijs, waarbij de openingszin, ‘[Jimmy Carter
will] Guarantee to every child in this State an excellent education
regardless of his station in life’ zo opgevat kon worden dat Carter ook de
onderwijsmogelijkheden voor zwarte kinderen wilde stimuleren.175 Verder
ging Carter niet in op de onderwijsongelijkheid in Georgia, maar beloofde
hij hogere docentensalarissen en wees hij op het veel te hoge percentage
leerlingen dat de middelbare school niet afmaakte.176 De
onderwijsparagraaf kon Carter zowel links als rechts stemmen opleveren
en dat gold eigenlijk voor het merendeel van de overige punten die hij aan
de orde stelde, waaronder een eerlijke verdeling van het geld op de
verkeersbegroting en aanpassing van de kieswet met voorrondes zodat de
inwoners van Georgia een stem zouden krijgen in de selectie van
presidentskandidaten. Verder beloofde Carter meer geld voor
misdaadbestrijding en uitbreiding van het politiekorps en speciale
aandacht voor de grote steden en het platteland.
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Over de financiering van zijn plannen was Carter duidelijk: ‘Finance
every item in my platform through the prudent expenditure of the present
State surplus together with the anticipated income of the next four
years’.177 Carter was voorstander van een sluitende begroting, een eerder
conservatieve opvatting van het omgaan met overheidsfinanciën. Hij vond
het echter ook niet nodig dat er grote overschotten in de staatskas
achterbleven. Georgia moest immers een grote inhaalslag maken om de
voorzieningen op het gemiddelde Amerikaanse peil te brengen. Volgens
Carter was de situatie in zijn staat ernstig en hij noemde het een ‘sobering
question’ of de generatie van zijn kinderen wel goed voorbereid was op de
uitdagingen, problemen en kansen van de komende eeuw. Eén van de
oplossingen zag hij in ‘an unprecedented program of industrial
development to bring plants and business to Georgia’ om zo voor
werkgelegenheid te zorgen.178 Carter vond dat een staat net zo geleid
moest worden als een bedrijf. ‘I will apply the sound business principles I
have learned as a successful farmer, warehouseman, cotton ginner and
seedsman’, zei hij daarover. Verder zei hij dat zijn ervaring als
duikbootofficier, waarbij een zware verantwoordelijkheid op zijn
schouders had gerust, een garantie was dat hij ook als gouverneur
besluiten zou durven nemen.179
In zijn toespraken noemde Carter zichzelf steeds de redelijke politicus
van het midden. Over de andere kandidaten zei hij: ‘I do not believe the
majority of Georgians want any of those extremes’.180 Allereerst wilde
Carter zich distantiëren van Ellis Arnall, die links in het partijspectrum
stond en werd geassocieerd met president Johnson en de bemoeienissen
vanuit Washington. Als gouverneur van 1943-1947 had Arnall de
gerechtelijke afschaffing van de Democratische white primary, waardoor
zwarten zich voortaan konden laten registreren als kiezer, niet
aangevochten. Daarnaast verdween onder Arnalls bestuur de poll tax en
ging de kiesgerechtigde leeftijd omlaag van 21 naar 18 jaar. Arnall dacht
dat de inwoners van Georgia die verworvenheden positief zouden
waarderen in zijn campagne van 1966.181 Onder Carl Sanders had Georgia
begin jaren zestig immers een gematigd, naar toenmalige omstandigheden
zelfs progressief bestuur, dat Arnall wilde voortzetten. Arnall had echter
niet gerekend op een centrumkandidaat als Jimmy Carter. Vrijwel meteen
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na de start van zijn gouverneurscampagne opende Carter frontaal de
aanval op Arnall. Volgens Carter wilde Arnall, die na zijn termijn als
gouverneur een succesvolle praktijk als advocaat had opgebouwd, de
macht in de handen van een kleine kliek houden en de belasting
verhogen.182 Carter beschuldigde Arnall ervan in de jaren veertig
onevenredig veel geld voor wegenbouw naar zijn thuisdistrict Coweta te
hebben gesluisd. Hiermee refereerde Carter aan de ‘oude’ politiek van
Georgia, die sinds de opkomst van de auto decennia lang gedraaid had om
de belofte van kandidaten wegen aan te leggen in ruil voor stemmen.183
Carter probeerde ook op andere manieren te benadrukken dat Arnall een
kandidaat van het verleden was, die geen recente ervaring met het
staatsbestuur had en de voeling met volk en partij kwijt was. Een van de
sterkste uitingen van dit verwijt was een met hulp van Kirbo geschreven
toespraak, waarin Carter Arnall beschreef als ‘an albatross around the
necks of the Democratic Party and its candidates’. Arnall zou nooit
kunnen rekenen op de steun van ‘a majority of the responsible Negro and
white voters’, aldus Carter. ‘Shake off Ellis Arnall and let us unite the
party’, zo riep hij de Democraten dan ook op.184
Arnall voerde campagne onder het motto ‘Move Georgia Forward’. De
journalist Bruce Galphin concludeerde dat Arnall en Carter beiden uit
waren op de kiezer ‘who would rather hear what the state can do than
what the federal government has done, who would rather move forward
than backward, who are optimists and believers in excellence’.185 Galphin
voorspelde dat het Carter wel zou lukken stemmen bij Arnall weg te
trekken. Grotere problemen verwachtte hij bij het beïnvloeden van kiezers
van de rechtervleugel, waar James Gray en Lester Maddox kandidaat
waren. Media-ondernemer Gray propageerde een ‘progressive
conservatism’. Hij ging er prat op dat hij in 1960 als voorzitter van de
Democratische Partij van Georgia op de nationale conventie had
voorkomen dat de noordelijke liberale partijgenoten het Zuiden
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opzadelden met ‘oppressive administrative regulations in the field of race
relations such as the current ‘school guidelines’’. Met vrienden als de
senatoren Richard Russell en Herman Talmadge maakte Gray zich sterk
voor ‘re-casting the Georgia Democratic Party in a conservative mould’,
aldus zijn campagnebiografie.186
In tegenstelling tot andere kandidaten is over Maddox weinig te vinden
in Jimmy Carters campagnearchief. Dit kan er op wijzen dat hij of zijn
campagneleiding het niet de moeite waard vonden de restauranthouder uit
Atlanta grondig door te lichten. In dat geval was er sprake van een zware
inschattingsfout, die andere kandidaten overigens ook maakten en
waarvan Maddox als outsider dankbaar gebruik maakte. Maddox was van
arme afkomst en had zich opgewerkt tot eigenaar van de Pickrick, een
eetgelegenheid in Atlanta waar alleen blanken welkom waren. Na het
aannemen van de burgerrechtenwetten, die Maddox terugvoerde op de
‘socialistic programs’ van John F. Kennedy ‘and his liberal disciples’,187
probeerden zwarten herhaaldelijk het restaurant als klant binnen te komen.
Maar de zichzelf een trotse segregist noemende Maddox joeg ze weg,
desnoods zwaaiend met een bijl. Door de rechter veroordeeld tot het
bedienen van klanten ongeacht hun ras, sloot Maddox zijn restaurant met
het argument dat de regering hem het grondwettelijke recht ontzegde een
bedrijf op te richten en dat te leiden naar eigen inzicht.
Belangrijk in het verweer van Maddox was het verschil dat hij maakte
tussen racisme en segregisme. Hij omschreef dit als volgt: ‘A
segregationist is an individual – black, white, or any other color – who has
enough racial pride and racial integrity and love for his fellow human
beings to want to see all races protected and preserved’.188 Een racist,
aldus Maddox, wilde andere rassen juist vernietigen. Veel inwoners van
Georgia gebruikten dit argument om hun geweten in het reine te brengen
als zij hun weerstand tegen integratie dienden uit te leggen. De
diepreligieuze Maddox voegde er een dimensie aan toe door te zeggen dat
hij in de Bijbel nooit over de integratie van de rassen had gelezen, terwijl
burgerrechtenactivisten juist beweerden dat de Schrift over één
samenleving sprak. ‘Both sides called on God to witness the cause’,
schreef de politicoloog James Morone. Maddox en zijn volgers behoorden
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daarbij tot de ‘implacable segregationists who stormed back at the
marchers with their own twisted moral arguments’.189
Maddox verspreidde zijn gedachtegoed op slimme wijze via de
kranten, waarbij hij advertenties voor zijn restaurant liet uitgroeien tot
controversiële politieke columns onder de titel Pickrick Says. De columns
en zijn uitgebreid door de media belichte rechtszaken leverden Maddox
bij de gouverneursrace in 1966 een belangrijk voordeel op in de vorm van
naamsbekendheid. Maddox, die inmiddels een meubelzaak was begonnen
onder de naam Pickrick Furniture Store, was een outsider omdat hij niets
te maken wilde hebben met de elite van de Democratische Partij in
Georgia. Andersom gold dat even goed. Vanaf september 1965 voerde
Maddox een eenvoudige campagne, waarbij de nadruk lag op
spreekbeurten, bezoeken aan winkelcentra en andere plaatsen waar veel
mensen bijeenkwamen. Vanuit de achterbak van zijn eigen wagen
verspreidde Maddox zijn drukwerk. Inwoners van Georgia die een poster
met de boodschap ‘This is Maddox country’ zagen, wisten onmiddellijk
op welke kandidaat en ideologie dat sloeg.190 Maddox was de
volkskandidaat bij uitstek, die er geen geheim van maakte dat hij streed
tegen het ‘political establishment’. Hij wilde de staat niet besturen vanuit
de politiek, maar vanuit zijn ervaring als ondernemer.191 Gray oefende
grote druk uit op Maddox om uit de race te stappen, zodat de
conservatieve Democratische stemmen niet versplinterd zouden raken.
Maar Maddox was onvermurwbaar.
Religie en moraliteit
Net als Maddox benaderde Carter het rassenvraagstuk vanuit zijn religie.
Carter was medio jaren zestig echter tot de slotsom gekomen dat de
segregatie moreel en religieus verwerpelijk was. Hij volgde de Southern
Baptist Convention, de koepelorganisatie van de zelfstandige
baptistenkerken, die in 1965 een resolutie had aangenomen voor ‘peaceful
compliance with laws assuring equal rights for all’.192 In hetzelfde jaar had
Carter moed getoond door als enkeling tegen een resolutie te stemmen
waarmee de leiding van zijn kerk in Plains ‘Negroes and other civil rights
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agitators’ de toegang tot het gebouw ontzegde.193 Hoewel hij het niet eens
was met de gang van zaken, bleef Carter actief in de kerk. Volgens de
historicus Numan Bartley wilde Carter alle opties openhouden: ‘During
these troubled years, Carter consistently refused to join the resistance
front; at the same time he never got too far ahead of popular opinion’.194
Carter wilde compassie tonen en daar over spreken, maar niet zover gaan
dat zijn politieke plannen in gevaar kwamen. Hij nam die houding bewust
aan, hoewel hij al meer dan twintig jaar de overtuiging had dat de
segregatie afgeschaft moest worden. ‘It was only after I entered the navy
in my late teens that I came to understand that black and white people
should be treated with complete equality’, zo lichtte hij zijn standpunt
later toe in een boek over zijn geloof.195 In het onderscheid dat Newman
maakt tussen onverzettelijke, gematigde en progressieve baptisten, valt
Carter in de categorie van de gematigden. Deze grote groep liet zich
beïnvloeden door de progressieven, die segregatie op bijbelse gronden
verwierpen. Na de aanname van de Civil Rights Act in 1964 gold voor de
gematigden: ‘Although they did not seek integration, most rejected overt
discrimination’.196
Carter was al vele jaren een lezer van theologische, filosofische en
theologisch-politieke werken. In die boeken las hij tot zijn geruststelling
dat geloof ruimte kon bieden aan twijfel.197 Carter gold als een
bewonderaar van de theoloog Reinhold Niebuhr, een neo-orthodox denker
en vooraanstaand lid van de liberal-organisatie Americans for Democratic
Action (ADA). Op dezelfde manier als Niebuhr ging Carter uit van een
pessimistisch mensbeeld, van geleidelijkheid en pragmatisme en nam hij
afstand van het idealisme dat het liberalisme een generatie eerder had
uitgedragen.198 Volgens de theoloog Niels Nielsen kwam Carter midden
jaren zestig tot het inzicht dat ‘the evangelical tradition did not provide
detailed categories for dealing with many complicated issues’.199 Levend
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vanuit de baptistentraditie van persoonlijke verantwoordelijkheid en
afkeer van de staat, besefte Carter dat mensen desnoods ook bereid
moesten zijn politicus te worden als zij een samenleving wilden creëren
die voldeed aan hun christelijke verwachtingen.200 Hierbij liet Carter zich
leiden door het Social Gospel, dat een prominente rol voor de kerk zag
weggelegd in het initiëren van sociale hervormingen.
Onrechtvaardigheden in de samenleving waren niet langer goed te maken
door individuele bekering of boetedoening, maar vroegen om collectieve
maatregelen.201 Die maatregelen zouden van de staat kunnen komen, maar
Carter wees altijd op de individuele verantwoordelijkheid van de burger
en de beperkte middelen in de schatkist, waarmee hij de boodschap van
het Social Gospel in de praktijk weer afzwakte.
Zoekend naar de verenigbaarheid van zijn bestaan als politicus met zijn
religieuze identiteit gaf Carter in de gouverneurscampagne toe niet geheel
tevreden te zijn met de manier waarop hij zijn geloof beleefde. In een
voorbereide toespraak voor een kerk in Preston ging hij in op zijn
opvattingen en tekortkomingen. ‘It is almost a constant thought with me
that I fail to utilize fully my God-given talents in His service’, zo schreef
hij.202 Hij citeerde de theoloog Paul Tillich, die beweerde dat velen bang
waren nader tot God te komen ‘because it may change our lives too much
from what we selfishly desire, and because it also takes a great deal of
humility and soul-searching effort’. Carter noemde de hechte persoonlijke
band met God ‘the most precious and vital possession of a Christian’,
maar stelde vast dat die band wat hem persoonlijk betrof leed onder de
hectiek van een ‘modern frantic society’. Carter prees zich gelukkig dat
hij in de Bible Belt203 woonde, ‘where our fundamental religious beliefs do
not change with every passing social fancy’. Volgens Carter voldeed de
‘old-time religion’ uitstekend, maar was er meer dan ooit een combinatie
met ‘courage, honesty, love, and humility’ nodig.204
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J.R. Harris, dominee van de First Baptist Church in Plains, prees
Carter in een rondschrijven aan collega’s in Georgia als een toegewijd
christen die zijn principes niet opofferde voor politiek gewin. Carter was
niet eerst in de politiek gestapt om daarna in een verkiezingscampagne
zijn geloof uit te dragen. ‘Rather, it was his deep religious convictions that
led him to become concerned about his fellow man’, schreef Harris.205
Carter zou dus door naastenliefde naar de politiek zijn gedreven, in de
hoop op die manier te kunnen bijdragen aan een rechtvaardige
samenleving. In 1966 zocht Carter, net als in de politiek, ook in zijn
religieuze beleving naar een middenweg. Biograaf Bourne zegt dat Carter
nooit een allesomvattende politieke ideologie hoefde te formuleren, want
‘to a large degree his religion was his politics’. Carter voelde niet de
noodzaak zich aan te sluiten bij de grote politieke of sociale bewegingen
van de jaren zestig, want ‘His politics were personal and his values and
beliefs were enduring, unrelated to changing political circumstances’. En:
‘He believed that government should aspire to the noblest ideals, and for
Jimmy, that meant those taught by Jesus’.206
Harris en Bourne schuiven in hun conclusies de persoonlijke politieke
ambitie van Carter wat al te gemakkelijk naar de achtergrond. Carter was
immers in een persoonlijke strijd verwikkeld met de Republikein
Callaway, terwijl hij tevens de ambitie had de machtigste politicus in de
Democratische Partij van Georgia te worden. Verder toont Carters
omgang met de zwarte kiesgroep aan dat moraliteit en religie desnoods
dienden te wijken voor politiek. Op 16 augustus voerde hij in de Wheat
Street Baptist Church in Atlanta uitgebreid overleg met zwarte dominees.
De meeste zwarte leiders en de zwarte Georgia Voters League hadden
reeds hun steun uitgesproken voor Arnall, maar Carter wist dankzij een
gemeenschappelijke religieuze achtergrond in ieder geval tot hen door te
dringen.207 ‘In my campaign, I speak to white people and Negroes. I think
they all realize that, as governor, I could be depended upon to treat every
citizen fairly’, aldus Carter. Hij noemde vooral zijn kerkelijke activiteiten
en zijn inzet voor het onderwijs als redenen waarom zwarten op hem
moesten stemmen.208 Carter voerde tevens gesprekken met de zwarte
leider dr. Horace Tate, die in 1961 gekozen was tot secretaris van de
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Georgia Teachers and Educators Association.209 Tate maakte zich niet
alleen sterk voor een fusie van de blanke en zwarte lerarenorganisaties in
Georgia, maar ook voor de registratie van zwarte kiezers, waar Carter
voluit achter stond. Carter was blijkbaar al over de angst heen waar een
groot deel van de blanke bevolking van Georgia nog mee worstelde en die
hij beschreef in een toespraak: ‘Long dormant and enthusiastic primarily
about maintaining the status quo in the face of inevitable change, we have
now begun to assimilate the shocks brought about by urbanization,
industrialization and racial integration. Changes are fearsome.
Dostoyevsky has said that ‘a new step is what man fears most’’.210
In september dwongen onlusten in Atlanta en de arrestatie van Stokely
Carmichael, de radicale leider van het SNCC, Carter er toe meer afstand te
nemen tot de zwarte gemeenschap. Terwijl de andere
gouverneurskandidaten de rellen meteen veroordeelden, kwam Carter pas
met een reactie toen journalisten hem voor het blok zetten. Carter noemde
de arrestatie van Carmichael terecht, maar verweet zijn concurrenten, die
harde veroordelingen hadden uitgesproken, de situatie uit te buiten voor
politiek gewin. De reactie was typisch voor Carters drang alle mogelijke
morele invalshoeken van een situatie te moeten belichten. In zijn retoriek
en zijn campagneprogramma legde Carter het fundament voor een
moralistische benadering van de politiek die hij zijn hele verdere carrière
zou uitdragen. In een toelichting op zijn campagnestrategie, gericht aan de
hoofdredacties van kranten in Georgia, gebruikte Carter de zin ‘About all
I can promise you is the truth, and with common sense and reason’.211 Een
soortgelijke boodschap richtte hij aan het volk, waarbij hij zei geen
beloften te doen ‘which I cannot truly expect to fulfill’.212
Carters nadruk op eerlijkheid, rechtschapenheid en moraliteit dateert
derhalve niet van na de campagne van 1966 en de religieuze
wedergeboorte die hij in 1967 doormaakte, zoals sommige historici
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hebben aangenomen.213 Al tijdens de campagne benadrukte Carter dat
moraliteit de centrale kwestie in de gouverneursverkiezingen was. In een
toespraak op 17 augustus wees hij er op dat eerlijkheid, fatsoen en
moraliteit het in 1962 gewonnen hadden met de verkiezing van Carl
Sanders tot gouverneur. Carter waarschuwde dat de ‘rejected elements’,
Democraten die het niet nauw namen met de regels, het in 1966 opnieuw
zouden proberen.214 Het besluit om moraliteit als thema in de campagne te
brengen kwam tot stand in samenspraak met Kirbo. In een toespraak
waaraan Kirbo meeschreef noemde Carter moraliteit de eerste voorwaarde
voor deelname aan een verkiezingscampagne: ‘Regardless of all other
qualifications, no candidate should be considered unless he or she is
morally fit’.215 Persoonlijke moraliteit diende wat Carter betreft over te
vloeien in politiek beleid en hij hield de inwoners van Georgia voor dat
alleen hij zo’n ‘good, honest government’ tot stand kon brengen.216
Georgia verdiende volgens Carter ‘a competent, compassionate, caring
government that is as good as its people’.217 In toekomstige campagnes
zou Carter deze boodschap steeds herhalen om te onderstrepen dat hij een
eerlijke kandidaat was die dicht bij het volk stond.
Maar in een campagne die slechts drie maanden duurde stoorde het
Carter niet dat zijn medewerkers hun toevlucht namen tot wat Bourne
omschrijft als ‘the traditional Georgia campaign practices that were out of
keeping with the high moral ground the candidate was staking out’.218 Zo
circuleerde in Georgia een steunbetuiging aan Carter die was ondertekend
door ‘concerned friends of Dick Russell and Herman Talmadge’, wat de
indruk wekte dat deze senatoren achter de politicus uit Plains stonden. De
boodschap stond gedrukt op briefkaarten die vanuit Washington naar
kiezers in Georgia werden gestuurd.219 De waarheid werd verder geweld
aangedaan door opiniepeilingen van het niet-bestaande Voters Research
Institute. De campagneleiding verspreidde die onder kranten, waar
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nietsvermoedende redacteuren ze vaak als nieuws afdrukten. De
gefingeerde onderzoeken, een idee van Brooks Pennington, lieten zien dat
Carter steeds beter in de gunst van de kiezer kwam te liggen. Op 31
augustus, twee weken voor de primary, besloten de peilingen met
conclusies als ‘Political observers now feel that there is no question that
Senator Carter will be in a run-off’ en ‘Most polls now indicate that
Senator Carter’s percent of voters is increasing each week faster than any
other candidate in the race’. Het Voters Research Institute voorspelde dat
Arnall niet van Callaway zou kunnen winnen: Arnall zou 37 procent van
de stemmen krijgen, Callaway 51 procent. Maar in een race tegen Carter
zou Callaway slechts 37 procent krijgen, terwijl Carter zou uitkomen op
43 procent.220
Hoewel hij zichzelf aanprees als de kandidaat met de hoogste morele
waarden bezigde Carter zelf ook onwaarheden als ‘I am not backed by any
political group or machine’, terwijl hij naar voren was geschoven door
politici en zakenlieden rond Pennington en veel te danken had aan Kirbo
en de firma King & Spalding.221 Daarnaast beweerde Carter steeds een
kandidaat van het volk te zijn, maar in plaats van te wachten op geld van
aanhangers stak hij een deel van zijn eigen vermogen in zijn campagne,
wat zijn tegenstanders als moreel verwerpelijk bekritiseerden.222 Voorts
toont de brief aan Edward Kennedy in het campagnearchief aan dat Carter
loog toen hij beweerde dat hij nooit contact had gezocht met deze familie
van invloedrijke noordelijke liberals.

6. Voorronde en algemene verkiezing
Verlies in de primary
In zijn laatste persverklaring voor de primary sprak Carter van zijn
‘spectacular bid for the Democratic nomination for governor’ en
concludeerde hij: ‘people were asking the question, ‘Jimmy Who?’ for a
brief spell until his campaign began moving’. In de verklaring stond
tevens dat Carter een nieuw soort campagne had geïntroduceerd, gericht
op het ontmoeten van zoveel mogelijk kiezers, en dat hij zich van meet af
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aan had geprofileerd als een ‘moderate middle-of-the-road candidate
without any leanings whatever toward the extremes on the left or the
right’. Carter vond tevens dat het gouverneurschap alleen vervuld kon
worden door iemand die net als hij beschikte over ‘integrity, rigid
honesty, seasoned experience, and a clear conception of progressive
government demanded by the changing times’.223
Carters strategie, met daarin de tactische benadering van specifieke
kiesgroepen en de inzet van het moderne middel televisie, werkte
uiteindelijk onvoldoende. Op 14 september brachten Democraten in de
voorronde de meeste stemmen uit op Arnall (29,4 procent). Op de tweede
plaats eindigde Maddox met 23,5 procent, gevolgd door Carter met 20,9
procent en Gray met 19,4 procent.224 Omdat geen van de kandidaten een
meerderheid had, was een tweede ronde nodig tussen Arnall en Maddox.
Politici en journalisten vroegen zich af welk stemadvies Carter zijn
achterban zou geven, want in zijn centrumcampagne had hij beiden
immers uitgemaakt voor extremist. Ging hij nu achter Arnall of Maddox
staan, dan zou zijn campagne slechts een schijnvertoning zijn geweest
omdat hij toch uitgesproken links of rechts was. Carter wilde ook
voorkomen dat de namen Arnall of Maddox in toekomstige campagnes
aan hem bleven kleven. Hij liet daarom weten noch Arnall, noch Maddox
openlijk te zullen steunen in de tweede ronde op 28 september.
De segregist Maddox won de tweede ronde doordat aanhangers van
Gray op de overgebleven conservatieve kandidaat stemden. Negentien
districten waar in de voorronde op Carter was gestemd, waaronder
Sumter, gingen naar Maddox.225 Omdat de reglementen dat toelieten
stemden Republikeinen tevens op grote schaal in de Democratische
tweede ronde, waarbij zij massaal achter Maddox gingen staan. Hun
gedachte was dat de onervaren Maddox, in tegenstelling tot de
doorgewinterde politicus Arnall, in de algemene verkiezing een
gemakkelijke prooi zou zijn voor Callaway.226 Maddox zei zich in de
aanloop naar de tweede ronde niet specifiek op de achterban van Carter en
Gray te hebben gericht. ‘I just kept campaigning and shaking hands and
telling the people over and over and over that I wanted to provide them
the most open, honest, efficient government of twentieth century Georgia
223
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and that if anybody wanted something special, to vote for one of my
opponents’, aldus Maddox, wiens stijl en retoriek opvallende
overeenkomsten vertoonden met die van Carter.227
Carter slikte de kritiek van aanhangers van Arnall, die vonden dat hij
zijn gematigde achterban had moeten oproepen voor een liberaalprogressief bestuur te stemmen. ‘Through your unwillingness to endorse
Ellis Arnall, you have helped to deliver not only the Democratic Party, but
probably the state of Georgia, into the hands of an ignorant paranoid
[Maddox]. I’m frightened, and I hope you are, too’, luidde het verwijt in
één van de bittere brieven die Carter ontving.228 Aanhangers van Arnall
gaven het niet op en startten een write-in campagne, de achterban
oproepend bij de algemene verkiezing de naam van de oud-gouverneur
eigenhandig op het stembiljet te schrijven en zo alsnog op hem te
stemmen. Ook de achterban van Carter, gesteund door de
campagneleiding, begon een write-in. In een analyse die Philip Alston de
campagnedirectie overlegde stond dat Carter zeker een kans had omdat hij
stemmen bij Arnall kon wegkapen. Maddox en Callaway zouden de
‘reactionary vote’ delen.229 Studenten begonnen op 7 oktober met een
write-in-campagne voor Carter, maar lieten hem al na een week in de
steek voor Arnall. Arnall genoot meer steun onder de bevolking, had meer
geld in zijn campagnekas en wist de vakbonden achter zich.
Carters hoop op een special election
Op 8 november ging Georgia naar de stembus en de verwarring was
compleet toen bleek dat Maddox en Callaway geen van beiden een
meerderheid hadden gehaald.230 Volgens de grondwet van Georgia
besliste in zo’n geval de Georgia Assembly. Tegen deze bepaling werden
meerdere rechtszaken gevoerd, die leidden tot de speculatie dat er wellicht
een special election zou komen waaraan ook andere kandidaten mee
mochten doen. In wat een kopie leek van de draft eerder dat jaar, meldde
een bron binnen Carters campagneleiding dat hij zeker in aanmerking
kwam voor deelname aan een eventuele nieuwe ronde. Carter speelde het
227
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tactisch en was niet bereikbaar voor commentaar.231 Hij probeerde de
ontwikkelingen echter ook te sturen, zo blijkt uit zijn campagnearchief.
Zijn nauwe banden met advocaten kwamen hem nu goed van pas en hij
informeerde bij meerdere juristen naar de kansen op een special
election.232 In een brief van 12 december aan de advocaat David Heinsma
schreef Carter: ‘I am certainly interested in the subject of another
gubernatorial election within the next few months’. Hij gaf zelfs opdracht
te beginnen met het contacteren van vooraanstaande functionarissen uit de
campagne van Arnall.233 Carter verstuurde de brief echter nooit, want
dezelfde dag bepaalde het federale Hooggerechtshof dat de Assembly van
Georgia inderdaad het recht had een gouverneur aan te wijzen. Na negen
maanden campagnevoeren, eerst voor het Congres en later voor het
gouverneurschap, viel hier het doek voor Carter.

Conclusie: Nederlaag en vooruitgang
Inschattingsfouten
Op 10 januari 1967 kozen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van
de Georgia Assembly Lester Maddox in een gezamenlijke zitting tot
gouverneur. De Democratische meerderheid in de assemblee gaf daarbij
de doorslag. Carter had een gematigde campagne gevoerd en als ervaren
politicus om de steun van de bevolking van Georgia gevraagd. Hij moest
echter toezien hoe een uitgesproken racist en politieke outsider het
hoogste staatsambt veroverde.
Het was het dieptepunt in een tijd van wisselende successen in het
campagnevoeren van Carter. Zijn eigen herverkiezing in 1964 was
probleemloos verlopen en door zijn stem aan Johnson te geven had hij op
de winnende presidentskandidaat gestemd. Carter had de verkiezing van
de Republikein Callaway in het Huis van Afgevaardigden in Washington
echter niet kunnen verhinderen. Met zijn besluit Callaway te volgen in een
gouverneurskandidatuur waagde Carter in 1966 de grootste gok uit zijn
politieke carrière. ‘Proud and self-righteous, Carter simply overestimated
231
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his abilities. He may even have already had his eye on the White House’,
oordeelt Kenneth Morris.234 Achteraf redenerend is er natuurlijk altijd wel
een moment te definiëren waarop Carter zijn vizier voor het eerst op het
Witte Huis richtte. Belangrijk is wel dat Carter in 1966 onderkende dat de
mogelijkheden voor politici die het hogerop zochten beperkt waren in
Georgia. ‘Disfranchisement, the one-party system, legislative
malapportionment, and the pervasive and debilitating ethos of Jim Crow
segregation shackled southern politics and ensured the rule of relatively
insulated elites’, schreef Numan Bartley.235 Carter meende te kunnen
bouwen op een centrumelite die een opvolger zocht voor Sanders, maar
liever niet teruggreep op Arnall. Die elite, zo ondervond Carter, was
echter nog niet voldoende georganiseerd om genoeg stemmen bij de
liberals weg te kunnen trekken. Carter worstelde als senator en als
gouverneurskandidaat, net als andere politici in Georgia, met de sociale
veranderingen die de burgerrechtenwetten veroorzaakten. Hij maakte in
zijn campagne een strategische fout door ervan uit te gaan dat de inwoners
van zijn staat die veranderingen in 1966 al hadden geaccepteerd. ‘This
will be the first election in 100 years in which race is not an issue’, had
een optimistische Carter in juli nog gezegd.236
Met dergelijke uitspraken liet Carter zien dat hij geen oog had voor een
opkomend fenomeen als issue voting, waarbij kiezers hun stem steeds
vaker lieten afhangen van kwesties in plaats van partijtrouw. Eén van die
kwesties, die de politicoloog Donald Strong een ‘party-splitting issue’
noemt, was de desegregatie.237 Carter dacht de zwarte kiezers in zijn
coalitie te kunnen trekken, een coalitie waarin tevens plaats zou zijn voor
blanke arbeiders en hogeropgeleiden. Hierin ging hij voorbij aan een
ontwikkeling die in de jaren vijftig in Georgia en andere zuidelijke staten
inzette en waarvan de verkiezing van Sanders in 1962 een voorbeeld was
geweest: de rassenkwestie dreef zwarten en arme blanken verder uit
elkaar. Zwarten zochten hun heil bij ‘verlichte’ blanke kandidaten als
Sanders, terwijl blanke arbeiders aansluiting zochten bij de conservatieve
Democraten en Republikeinen. Sanders had een campagne gevoerd die
voornamelijk gericht was op de steden, terwijl Carter in 1966 zowel de
steden als het platteland bestreek, op zoek naar een coalitie die niet meer
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te vormen was.238 Mogelijk spiegelde Carter de situatie in Georgia te veel
aan de nationale ontwikkelingen, waar president Johnson bij zijn
verkiezing in 1964 steun had van het politieke centrum dat hem in staat
stelde de burgerrechtenwetten door het Congres te krijgen. Johnson wist
het centrum steeds zo te manipuleren dat hij de consensus desnoods kon
verschuiven in een door hem gewenste richting.239 Carter kon dat in 1966
in Georgia niet.
Verbreding van de candidate-centered-campagne
Tot zijn nederlaag in de gouverneursverkiezingen was het met Carters
eigen politieke carrière gestaag bergop gegaan. Vrij snel werkte Carter
zich op van een onbeduidend politicus tot een vooraanstaand senator.
Volgens Glad lag het positieve omslagpunt in Carters benoeming in de
Commission to Improve Education in 1964. ‘For Carter the appointment
opened a whole realm of possibilities: of becoming ‘somebody’ in the
state and legislature, and of making a trip or two to Washington for
conferences with the important people there’, zegt Glad.240 Op het punt
van de desegregatie hield hij zich bewust op de vlakte: ‘He looked after
the interests of his constituents, avoided the controversial race issues that
were tearing his home territory apart, and secured a good press at
home’.241
Al met al achtte Carter zich als politicus sterk genoeg om met zijn
gouverneurskandidatuur het bestuur van de Democratische Partij van
Georgia te passeren. Het was een strategische verbreding van de
candidate-centered-campagne, want vier jaar eerder was hij tegen de
Democratische elite in het 14th Senatorial District ingegaan. In 1966
huurde Carter adviseurs in en versterkte hij de grassroots-benadering met
de organisatie van campagneteams in heel de staat. Carter ging er van uit
dat de maatschappelijke veranderingen kiezers zouden prikkelen actief
mee te werken aan campagnes en zich als vrijwilliger te melden. Via de
campagneteams wilde hij de kiezers direct aanspreken, zodat die lijnen
niet langs het partijbestuur hoefden te lopen. Het tactische element van de
media, in 1962 nog nauwelijks uitgewerkt, verdiepte Carter in 1966 tot
één van de speerpunten van zijn campagne. Met het engageren van de PRdeskundige Gerald Rafshoon stapte Carter het moderne tijdperk van de
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televisiespot binnen. De campagnestaf gebruikte deze spots om mythes
rond Carter in stand te houden en zijn imago te polijsten. Volgens Bill
Shipp was de introductie van de televisie als dynamisch medium in de
politiek van Georgia de absolute verdienste van Rafshoon. Carters mediaadviseur rekende voorgoed af met de statische ‘talking heads’ en kwam
met uiteenlopende ‘dramatic techniques’ waarmee kandidaten hun
tegenstanders via de televisie onderuit konden halen.242
Bourne zegt dat Carter zich in 1966 profileerde als een voorganger die
de kunst verstond toegewijde volgelingen te kweken: ‘With little money,
and relying almost exclusively on volunteers with whom enthusiasm
substituted for political sophistication or experience, the personal
dedication to Jimmy Carter, rather than belief in an ideology or position
on issues, became the glue that held the campaign together. An almost
cultlike fervor engulfed the loyalists, so that the venture took more the
quality of a crusade than that of a political campaign’.243
Toch was de campagne meer dan alleen een kruistocht. Naast ideële
had Carter ook persoonlijke carrièremotieven, terwijl veel ‘loyalisten’ niet
spontaan op hem af kwamen, maar reageerden op zijn strategische en
tactische voorzetten. In zijn tactiek gebruikte Carter opnieuw elementen
die, net als in 1962, de campagne rond zijn persoon konden laten draaien.
Zo kwam hij weer met het argument dat de inwoners van Georgia good
government verdienden. Carter wierp zich op als een ‘agressive leader
who is willing to face issues during the coming years squarely and
forthrigthly’. Hij was de politicus die zorg zou dragen voor ‘efficient,
sound and fiscally responsible government’.244 Good government leidde
de aandacht van andere issues af en gaf Carter de mogelijkheid
tegenstanders slecht bestuur te verwijten zonder hen persoonlijk aan te
hoeven vallen. Hij sloeg hierbij wel door naar het populisme. Met
gezwollen retoriek kwam Carter in interviews en toespraken al snel op
thema’s als de grootheid van het volk van Georgia, het gevaar van een
alomtegenwoordige en geldverslindende overheid en de slechtheid van
politici die zich lieten inpalmen door belangengroepen. Carter verbond
good government daarmee aan een ander terugkerend tactisch element, dat
van moraliteit en rechtvaardigheid. Hij verweefde moraliteit en
rechtvaardigheid in 1966 structureel in zijn campagne als maatstaf voor
politici. Op anderen kwam hij daardoor verkrampt over. ‘His honesty is
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almost painful’, zo schreef Bruce Galphin tenenkrommend in de Atlanta
Constitution.245
Het tactische element van de underdog gebruikte Carter op een andere
manier dan in zijn eerste campagne, toen hij nog geen politieke ervaring
had en als David tegen Goliath kon optreden. In 1966 volgde hij bewust
een dubbelspoor. Zo was hij enerzijds een outsider, want buiten zijn
kiesdistrict hadden slechts weinigen in Georgia ooit van Carter gehoord.
Hierdoor was hij in staat zichzelf te verkopen als de frisse wind waaraan
de staat volgens hem behoefte had. Anderzijds legde Carter juist sterk de
nadruk op zijn status van insider, van ervaren politicus, wat hij zelfs als
een voorwaarde zag voor het vervullen van het gouverneurschap. De
dubbele tactiek had niet het gewenste effect, want uiteindelijk ging het
gouverneurschap naar de absolute underdog Maddox, die trots opmerkte:
‘I didn’t know ten people when I got elected Governor of Georgia in that
state capitol’.246
Tussen noord en zuid in Georgia
Het aantreden van Maddox leidde tot een bijzondere situatie in Georgia.
Maddox kwam uit Atlanta, waar onder zijn voorganger Sanders een
verdere liberalisering had doorgezet. Maar met de steun van het
conservatieve zuidelijke platteland van Georgia won de extremist Maddox
de verkiezingen en de verwachting was dat hij de spanning tussen het
noorden en zuiden van de staat zou laten oplopen. Carter had zich juist
aangediend als een gematigd Democraat van het platteland en het was zijn
opzet geweest het noorden en zuiden van Georgia dichter bij elkaar te
brengen. Hij ging er van uit dat hij verder kon bouwen op de campagne
van Sanders, die zich na het wegvallen van het county unit-systeem in
1962 in eerste instantie op de minder ideologisch verkrampte grote steden
had gericht. Bartley heeft hierover opgemerkt: ‘During the 1960s the
dissolution of disfranchisement and malapportionment ratified the victory
of metropolitan elites over county seat elites’.247 Carter behoorde echter
niet tot die stedelijke blanke elite. Dat was de belangrijkste reden waarom
zwarte kiezers, die Carter als een nieuwe electorale groep benaderde, hem
wantrouwden. Omdat hij in de steden als een conservatieve Democraat te
boek stond, bracht Carter de behoudende kiezers in Zuid-Georgia juist in
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verwarring met zijn gematigde uitspraken. In het gebied waar zijn
electorale basis lag zette Carter zich af tegen de machtselite en weigerde
hij vol in te zetten op de conservatieve kaart. Carters overtuiging dat de
tegenstelling tussen stad en platteland minder scherp was en dat hij de
ideale compromiskandidaat was voor zowel statisch als dynamisch
Georgia, was een misrekening. Hij onderschatte de machtsstrijd tussen
liberale en conservatieve Democraten die dat jaar nog volop gaande was.
Carter ging dan wel actief op zoek naar zwarte stemmen, hij bleef
tevens opzettelijk vaag over initiatieven voor de uitvoering van de
desegregatiewetten. Dit paste in zijn algehele strategie van 1966, een jaar
waarin hij een naam vestigde in het ontwijken van ideologische
standpunten. In een toespraak in het State Capitol op 12 juni, bij de
officiële bekendmaking van zijn kandidatuur, antwoordde Carter op de
vraag of hij liberaal of conservatief was: ‘Conservative, moderate, liberal,
and middle-of-the-road.... I believe I am a more complictated person than
that’.248 Gaandeweg de campagne kreeg Carter door dat de perceptie die
het volk van hem had zwaarder woog dan wie of wat hij in werkelijkheid
was. Hij wist hoe hij de indruk moest wekken dat hij als politicus
ideologisch bij bepaalde kiesgroepen aansloot, zonder die ideologie
daadwerkelijk uit te hoeven dragen.249 Het één hoefde het ander niet uit te
sluiten, was Carters opvatting. De politicoloog Clinton Rossiter schreef al
in de jaren vijftig dat zo’n benadering in de Amerikaanse cultuur paste:
‘The American, like his tradition, is deeply liberal, deeply conservative. If
this is a paradox, so, too, is America’.250
Carter nam zijn besluit om een ideologische centrumcampagne te
voeren in een tijd waarin Democraten en Republikeinen juist verder van
het midden leken af te drijven. De Republikeinen raakten steeds hechter in
de greep van de conservatieve beweging, terwijl bij de Democraten, mede
onder invloed van de Vietnamoorlog, een sterke linkervleugel opkwam.251
Die linkervleugel nam het op tegen de traditionele New Deal liberals en
conservatieve zuidelijke Democraten.252 De rassenkwestie reet de
Democratische Partij uiteen en volgens Bartley en Graham buitten
zuidelijke Republikeinen die bittere tegenstellingen uit. De Republikeinen
vonden de opening voor de vestiging van een tweepartijenstelsel en gaven
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dat bruggenhoofd niet meer uit handen.253 Bij presidentsverkiezingen
zouden zij in de regio al snel jacht gaan maken op wat de politicologen D.
Sunshine Hillygus en Todd Shields ‘persuadable Democrats and
Independents’ noemen, kiezers die het niet eens waren met het beleid van
de Democratische Partij in de rassenkwestie.254 President Johnson was
zich met de ondertekening van de burgerrechtenwetten bewust dat hij veel
Democraten in het Zuiden in de armen van de Republikeinen dreef.255 De
bezwaren van conservatieve zuiderlingen gingen echter verder dan de
burgerrechtenwetten. Velen huldigden immers ook het principe dat de
federale regering zich strikt diende te houden aan de taken die zij volgens
de grondwet had. Maar in de jaren zestig groeide de federale overheid
juist fysiek in omvang en ging zij zich bemoeien met zaken waarover de
staten tot dan toe zelf hadden beslist.256 De conservatieve beweging, die
zich meester aan het maken was van de Republikeinse Partij, propageerde
de strikte uitleg van de grondwet met een beperkte omvang en invloed van
de federale overheid. De conservatieven speelden tevens in op de onrust
rond morele kwesties die veel inwoners van het Zuiden voelden. In deze
roerige tijd speelde Carter de conservatieven in de kaart door zijn
aanhangers in de tweede ronde van de gouverneursverkiezingen geen
stemadvies te geven.
Carter leerde in 1966 niet alleen hoe hij een verkiezingscampagne
verder moest individualiseren en professionaliseren; het was tevens het
jaar waarin hij besloot dat politiek voortaan zijn voornaamste dagelijkse
bezigheid zou zijn. Carter had in 1962 de basis gelegd voor een cyclus van
campagnevoeren, een politiek ambt vervullen en opnieuw
campagnevoeren, maar dan voor een hoger ambt. Wooten omschreef
Carters houding in 1966 treffend: ‘For the existential politician, caught up
in the process of always becoming something else, the next election was
always the most important’.257 Hoewel Carter verloren had, was hij een
moment lang één van de machtigste politici van Georgia geweest. Door
zijn achterban niet op te roepen op Arnall te stemmen, had hij de
gouverneursverkiezingen immers zwaar beïnvloed. In feite legde hij met
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zijn haastige gouverneurscampagne al zijn politieke ambitie bloot en trad
hij als politicus dusdanig naar voren dat Kirbo zich dat jaar al afvroeg of
er in Carter wellicht een presidentskandidaat schuilde.258 Carters besluit
om door te gaan in de politiek had daarnaast een andere reden. Hij
verwachtte namelijk dat Georgia onder Maddox zou afglijden naar het
verleden of in het gunstigste geval een pas-op-de-plaats zou maken. Met
geen van beide opties was Carter tevreden. Optimistisch en overtuigd van
zijn gelijk blikte hij dan ook vooruit naar de gouverneursverkiezingen van
1970: ‘I am convinced that there is an inexorable movement of progress in
Georgia which cannot be halted by anyone’.259
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4
Jimmy Carter, ‘unperverted’ liberal
‘He [Jimmy Carter] has sequestered his 1970 gubernatorial campaign
papers in his presidential library in Atlanta, where they remain
unprocessed, unscheduled for processing, and hence unavailable for
examination. Something about the 1970 campaign bothered James Earl
Carter, Jr. deeply.’1
Randy Sanders

Inleiding

C

arters bewering dat alleen hij voor vooruitgang kon zorgen in
Georgia werd, althans op het gebied van de rassenkwestie,
gelogenstraft door Maddox. Als gouverneur van Georgia verzette
Maddox zich tot veler verrassing namelijk niet tegen gerechtelijke
uitspraken tot desegregatie.2 Het was een langzaam verlopend proces,
waarvan niet aan te nemen is dat Carter het als gouverneur had kunnen
versnellen, als hij dat al gewild zou hebben. ‘Desegregation has been a
one-way street for the most part. Blacks are admitted to certain facilities
that remain predominantly white but few whites take part in
‘desegregation in reverse’’, concludeerde de socioloog Lewis Killian.3

1

Randy Sanders, ‘‘The Sad Duty of Politics’: Jimmy Carter and the Issue of Race
in His 1970 Gubernatorial Campaign’, Georgia Historical Quarterly, Vol.
LXXVI, Number 3 (Fall 1992) 613.
2
Joseph L. Bernd, ‘Georgia: Static and Dynamic’, in The Changing Politics of
the South, William C. Havard, ed. (Baton Rouge: Louisiana State University
Press, 1972) 360.
3
Lewis M. Killian, White Southerners (New York: Random House, 1970) 64-65.
163

Volgens de historicus Randy Sanders was het een tijd van een ‘ambivalent
electorate coming to grips with profound changes in race relations’.4
Geleidelijkheid was het hoogst haalbare in het Zuiden, zeker gezien de
ontwikkelingen rond de presidentsverkiezingen van 1968 en de onrust
binnen de Democratische Partij. De politicoloog Nicol Rae zegt dat de
Democraten van 1968-1972 af te rekenen hadden met een felle
richtingenstrijd. Enerzijds probeerden linkse radicalen de partij hun wil op
te leggen, anderzijds wilden wegbereiders van wat later de neoliberalen
werden genoemd de partij laten breken met de ‘traditional Democratic
doctrine on social welfare, Keynesian economics, and redistributive
taxation’. De neoliberalen wezen overheidsingrijpen op economisch
gebied niet af, maar wilden een technocratische benadering van het
overheidsbestuur in plaats van een ideologische.5 In de hoop een einde te
maken aan de interne onrust schoof het Democratische partijbestuur de
liberal vice-president Hubert Humphrey in 1968 naar voren als
presidentskandidaat. Humphrey leed zwaar onder de deelname aan de
verkiezingen van de voormalig Democratisch gouverneur van Alabama
George Wallace, die meedeed als onafhankelijk kandidaat en
voornamelijk succesvol was in het Zuiden. Verzet tegen de desegregatie
was de voornaamste beweegreden van de populist Wallace. De
Republikein Richard Nixon won uiteindelijk de verkiezingen. De
verkiezingen toonden aan dat veel zuidelijke Democraten liever op een
conservatieve Republikein of een onafhankelijke populist stemden, terwijl
alleen liberale blanken, zwarten en andere minderheden zich nog tot een
Democratische presidentskandidaat aangetrokken voelden.6
Carter probeerde de lessen van de Democratische richtingenstrijd en de
uitslag van de presidentsverkiezingen te verwerken in zijn
gouverneurscampagne van 1970. Net als in 1966 besloot hij een
centrumcampagne te gaan voeren, maar ditmaal zocht hij nadrukkelijk
steun in het rechtse politieke spectrum waar zich de Wallace-kiezers
bevonden en de segregistische sentimenten leefden. Slechts achteraf, als
gouverneur, zou Carter zich als een uitgesproken liberal op het gebied van
de integratie ontpoppen. De historicus William Riches schreef over de
positie van zuidelijke politici in die tijd: ‘Although many liberal
southerners failed to meet the challenge posed by the civil rights
4
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movement, there were many who in the finest sense upheld the southern
tradition of honour’.7 Door het actief benaderen van Wallace-kiezers,
veelal blanken met lage inkomens, sprong Carter nonchalant met die eer
om. Hij verpakte zijn boodschap echter in een eigen populistische retoriek
waarin hij de rassenkwestie omzeilde. Carters latere uitspraak, ‘Whether
campaigning or serving in office, a politician cannot avoid the most
difficult and controversial issues’, was in geen geval van toepassing op
zijn campagne van 1970.8 Hij voelde zich nog steeds niet geroepen een
voortrekkersrol te vervullen in de desegregatie en maakte van zijn liberale
opvattingen op dat gebied geen politiek standpunt.9
Vergeleken met 1966 gaf Carter zijn tweede gouverneurscampagne een
nog sterkere candidate-centered-dimensie. In een poging zich omhoog te
werken tot partijleider introduceerde hij in Georgia de
marathoncampagne. Als beroepspoliticus zonder ambt lanceerde hij een
over meerdere jaren uitgespreide individuele onderneming voor het
benaderen van kiezers en het genereren van media-aandacht. Media, als
tactisch element gegroeid in Carters eerdere campagnes, kreeg in 1970
nog meer voorrang in zijn algehele strategie. Het doel was een campagne
te bouwen rond het imago van Carter; alle overige strategische en
tactische elementen waren daaraan ondergeschikt. Via de media droeg
Carter onder meer het beeld uit dat hij in zijn tweede
gouverneurscampagne opnieuw de kandidaat van de meest uiteenlopende
groepen was, want net als in 1966 liet hij zich niet ideologisch
vastnagelen. Carter zocht wel naar een definitie voor zijn kijk op politiek
en maatschappij, die ergens tussen liberalisme en conservatisme in moest
liggen en die hij wilde destilleren uit de ontwikkelingen van de jaren
zestig.
De journalist en auteur Godfrey Hodgson meent dat de jaren zestig in
de Verenigde Staten begonnen rond de consensus van ‘conservative
liberalism’. Die ideologie rustte op twee pijlers: anti-communisme in de
buitenlandse politiek en de acceptatie van sociaal en economisch
overheidsingrijpen in eigen land.10 Midden jaren zestig kwam deze
benadering binnen de Democratische Partij onder druk te staan als gevolg
van rassenrellen, onenigheid over president Johnsons War on Poverty, de
Amerikaanse militaire inmenging in Vietnam en economische
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tegenspoed.11 ‘By 1968 the liberal consensus had passed into history’,
aldus de historicus Iwan Morgan.12
Volgens de Republikeinse strateeg Kevin Phillips luidde de
overwinning van Nixon in 1968 inderdaad de afbraak van de New Dealcoalitie in, waarna een radicalisering van het centrumelectoraat inzette.13
In dat centrum bevonden zich zowel Democraten als Republikeinen, van
wie velen ver naar links of rechts uitweken. Zelf worstelend met een
omschrijving van zijn ideologie ging Carter in 1970 in Georgia op zoek
naar kiezers in dat hele politieke spectrum.
Carters ideologische zoektocht was nauwer verbonden geraakt met zijn
geloof. Na de verloren gouverneursrace van 1966 overwoog hij uit
teleurstelling om dat geloof op te geven.14 Uiteindelijk besloot hij toch dat
zijn politieke ambities en zijn geloofsbeleving verenigbaar waren en dat
hij vanuit beide kon zoeken naar oplossingen voor sociale vraagstukken.
Met een wedergeboorte haalde Carter in 1967 zijn band met Christus
aan.15 Zijn baptistische geloofsgemeenschap werd op dat moment
meegetrokken in wat de historicus Mark Newman omschrijft als een
‘increasingly conservative, white American mainstream’ die
rassenscheiding weliswaar afkeurde, maar geen stappen wilde zetten tot
desegregatie. Omdat baptisten van oudsher voor openbaar onderwijs
waren en dat in stand wilden houden, accepteerden zij lange tijd de
desegregatie.16 Dat Carter progressiever was dan veel van zijn
geloofsgenoten liet hij, na de lessen van 1966, in zijn campagne van 1970
niet merken.
11
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Volgens Killian verkeerde de Verenigde Staten vanwege de
rassenkwestie in 1970 op een ‘critical juncture in its long struggle to
maintain diversity in unity’.17 Het land kon de goede of de verkeerde weg
inslaan, afhankelijk van de keuzes die politici en bevolking maakten. De
historicus Dewey Grantham meent dat juist in deze tijd een ‘vision of a
New South’ opgang maakte. Door industrialisatie, urbanisatie en –
langzame – desegregatie verwierf het Zuiden een nieuw elan en daarmee
meer invloed in de Amerikaanse politiek.18 Het was een nieuw klimaat dat
inwoners en bedrijven in de regio kansen bood, zolang er maar stabiliteit
was.19 In Georgia wilde Carter aan die ontwikkeling bijdragen vanuit het
hoogste staatsambt. Hij zou al snel te boek staan als een ‘verlichte’
zuidelijke gouverneur en een vaandeldrager van het New South.

1. Het verkiezingsjaar 1968
Een nieuwe kandidatuur
Een maand na zijn verlies in de primary van 1966 besloot Carter opnieuw
een gooi te doen naar het gouverneurschap Georgia. De welgemeende
raad van politieke vrienden om kandidaat te worden voor de post van
vice-gouverneur of van minister van landbouw sloeg hij in de wind. Carter
richtte zijn vizier op het hoogste staatsambt en werkte met meer
concentratie en toewijding dan ooit naar dat doel. ‘I tried to expand my
interests in as many diffent directions as possible, to develop my own seed
business into a profitable and stable enterprise, and to evolve a carefully
considered political strategy to win the governor's race in 1970. ... I did
not intend to lose again’, aldus Carter.20 Carters biograaf Peter Bourne,
tevens een van zijn adviseurs tijdens zijn gouverneurschap, zegt dat
Carters besluit volledig strookte met zijn karakter: ‘As before, he sought
to deal with failure by immediately embracing a new challenge’. De
realiteit liet Carter ook weinig keuze. Wilde hij zijn campagneschulden
kunnen afbetalen en geldschieters bewijzen dat hij een politieke toekomst
had, dan zat er niets anders op dan te laten zien dat hij nogmaals bereid
was in de arena te treden.21
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Carter verdiepte zich eerst in de oorzaken van zijn verlies in de race
tegen Arnall en Maddox. Eén van de oorzaken was ongetwijfeld zijn late
entry, zijn besluit om pas laat met een gouverneurscampagne te beginnen.
Daardoor had hij weinig tijd gehad om naamsbekendheid op te bouwen in
Georgia. Een andere oorzaak van zijn verlies lag in de verkeerde
inschatting die Carter maakte van de politieke stemming in Georgia. De
staat had in 1963 de gematigde gouverneur Carl Sanders zien aantreden,
bij wie Carter ideologisch nauw aansloot. Carter dacht in 1966 met een
van Sanders afgekeken campagnestijl en het uitdragen van een gematigdliberalisme de nominatie te winnen, een plan dat jammerlijk was mislukt.
Uit de analyses die zijn adviseurs schreven trok Carter volgens de
journalist James Wooten een belangrijke les, want ‘Georgians, on almost
every single issue, were either slightly or substantially more conservative
than he’.22 Carter merkte die conservatieve tendens op toen hij eind 1966
door Georgia begon te toeren om spreekbeurten te houden. Als
undeclared candidate kon hij zich op de vlakte houden en hoefde hij zich
niet onmiddellijk ideologisch vast te leggen. Het was een opportunistisch
uitgangspunt, dat Carter in staat stelde adequaat te reageren op politieke
ontwikkelingen en die te verwerken in zijn uiteindelijke
campagnestrategie. Hij hoefde niet vooruit te lopen, maar kon het
electoraat volgen.23
De strijd binnen de Democratische Partij
Aan het begin van zijn stille campagne kon Carter niet bevroeden dat hij
geconfronteerd zou worden met het tumultueuze jaar 1968. Het land werd
opgeschrikt door de moorden op Martin Luther King jr. en Robert
Kennedy, terwijl het protest tegen de Amerikaanse inmenging in Vietnam
een hoogtepunt bereikte. De Democratische Partij ondervond daarnaast
een hevige schok toen president Johnson besloot om zich niet herkiesbaar
te stellen. De presidentsverkiezingen schudden de politieke constellatie in
het Zuiden opnieuw door elkaar. George Wallace won namens de
American Independent Party vijf zuidelijke staten en naast Alabama trok
hij Georgia, Mississippi, Louisiana en Arkansas naar zich toe. Vicepresident Humphrey, een liberal die vereenzelvigd werd met president
Johnsons Great Society, eindigde in Georgia op de derde plaats na
Wallace en Nixon. In het Zuiden wist Humphrey alleen in Texas te
winnen. Nixon, in januari 1969 beëdigd als president, zegevierde in de
zuidelijke staten Florida, Tennessee, Virginia, North en South Carolina,
22
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Oklahoma en Kentucky. Het aantal Democratische stemmen in het
voormalige Solid South viel tussen 1944 en 1968 bij
presidentsverkiezingen terug van 72 naar 31 procent. De trend waarbij
inwoners van het Zuiden niet konden instemmen met de nominatie van
presidentskandidaten die in de rassenkwestie een liberaler standpunt
innamen dan zij zelf, bereikte in 1968 een voorlopige piek. Alleen
zwarten en zuidelijke gematigden bleven de Democratische Partij trouw.24
De gebeurtenissen van 1968 versnelden het debat over de politieke
ontwikkelingen in de Verenigde Staten. In het voorjaar van 1969
verscheen het geruchtmakende boek van Kevin Phillips, The Emerging
Republican Majority. Phillips, actief als strateeg in de campagne van
Nixon, concludeerde in zijn statistische studie van presidentsverkiezingen
dat 1968 een ‘critical election’ was, die als aanjager zou fungeren voor de
reeds ingezette ‘party realignment’. Phillips voorspelde dat de
Republikeinen in de jaren zeventig de Amerikaanse politiek zouden
domineren. Met hun conservatieve voorhoede zouden zij een kiezersbasis
vinden in het Zuiden, het Westen en in de voorsteden, waar de ‘Middle
American’, oftewel de ‘gewone man’, zijn thuis had.25
Op het boek van Phillips kwam heftige kritiek uit liberale hoek.
Richard Scammon, politicoloog, en Ben Wattenberg, commentator en
voormalig speechwriter van president Johnson, gaven hun antwoord in
The Real Majority, dat in 1970 uitkwam. Zij bestreden in dit boek de
stelling van Phillips dat de Republikeinen de nieuwe meerderheidspartij in
de presidentiële politiek waren. Scammon en Wattenberg beweerden dat
de traditionele economische thema’s de Democraten nog altijd meer
kiezers opleverden, maar de partij moest wel terugkeren naar het centrum,
zowel in de buitenlandse politiek als in binnenlandse sociale kwesties. Die
social issues omschreven zij als ‘an amalgam of law and order, pot,
pornography, permissiveness, and elements of the race problem’.26
Eveneens aan liberale zijde tekende de invloedrijke journalist David
Broder bezwaar aan tegen Phillips’ classificatie van 1968 als ‘critical
election’. Waarom zou het machtscentrum verschuiven naar de
Republikeinen en bijvoorbeeld niet in handen komen van een sterke derde
partij? Tevens was Broder het niet eens met de inschatting van Phillips dat
de Democraten die zich in 1968 als ‘Wallace voters’ ontpopten in de kern
24
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‘proto-Republikeinen’ waren.27 Opmerkelijk is dat Broder in een eerder
boek, waarin hij onder meer de verkiezing van de conservatief Ronald
Reagan tot gouverneur van Californië beschreef, wel een ‘conservative
counterrevolution’ in de Amerikaanse samenleving had geconstateerd. Die
contrarevolutie werd uitgedragen door de middenklasse, die halverwege
de jaren zestig tot de slotsom kwam dat het liberale systeem met een actief
ingrijpende overheid financieel meer kostte dan opleverde.28
Phillips zei echter dat niet alleen de middenklasse, maar ook een
andere belangrijke kiesgroep het vertrouwen in het liberalisme verloor: ‘as
liberalism metamorphosed from an economic populist stance – supporting
farm, highway, health, education and pension expenditures against
conservative budget-cutting – into a credo of social engineering, it lost the
support of poor whites’.29 Met sociale sturing doelde Phillips vooral op de
desegregatie. Dat de Democratische Partij arme blanken zag afhaken was
voor een groot deel het gevolg van de onder president Johnson
aangenomen en in het Zuiden als bedreigend ervaren burgerrechtenwetten.
Met hun veroordeling van de burgerrechtenwetten als ongeoorloofd
federaal ingrijpen en een schending van de rechten van de staten, wisten
de Republikeinen zich de nodige ingangen te verschaffen in het Zuiden.
De boodschap van sociaal en economisch conservatisme sloeg in de regio
goed aan.
De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen leidden ook in
Georgia tot een felle richtingenstrijd binnen de Democratische Partij. In
de rechtervleugel van de partij klonk de sterke stem van Lester Maddox,
die in Wallace een Democraat zag die de partij kon ontdoen van linkse,
desegregistische invloeden. Omdat Wallace in 1968 echter uitkwam als
onafhankelijk kandidaat, reisde Maddox zelf af naar Chicago. Hij wilde
zich daar op de Democratische conventie op de nominatielijst laten zetten
‘to try to show the American people that the Democratic Party did have a
conservative voice or voices, that they were behind an iron curtain, a
paper curtain, or any political curtain, that no one could speak nationally
for the Democratic Party except an extreme liberal or a socialist’.30
Hoewel hij een overstap naar de Republikeinse Partij overwoog, besloot
Maddox Democraat te blijven en te proberen de partij van binnenuit terug
27
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te brengen in het ideologische spoor van voor de burgerrechtenwetten.
Andere Democraten in Georgia wachtten niet af. In oktober 1968, een
maand voor de presidentsverkiezingen, traden vijf conservatieve
Democratische overheidsfunctionarissen en politici onder veel gestuurde
publiciteit toe tot de Republikeinse Partij. Onder hen was de minister van
financiën van Georgia, Jimmy Bentley, die overliep met het plan om in
1970 mee te doen aan de race om de Republikeinse nominatie voor het
gouverneurschap.31
De gematigde Democraten in Georgia wisten zich gesteund door de
Atlanta Constitution. De krant doopte de vijf afvalligen ‘Georgia’s
defecting clique’ en vroeg zich af of de overlopers dachten dat ze de
voorbode vormden van een politieke aardverschuiving. Wat de
conservatieve Democraten dwars zat waren de ‘national Democratic
efforts to provide dignity and justice for the black people whom white
bigots so long have exploited’, kritiseerde de krant. De Atlanta
Constitution moedigde ontevredenen aan vooral uit de partij te stappen:
‘The more the defections, the better the chance for the young, the
progressive, the liberal, the black, the moderate, the fair-minded Georgia
Democrats to do what their departing colleagues never did: build at last a
valid, grassroots party organization’.32
Carters positie in de richtingenstrijd
Van de vooruitstrevendheid die de Atlanta Constitution wenste was bij
Jimmy Carter, althans aan de oppervlakte, niet veel te merken. Hij zocht
in de richtingenstrijd en in zijn gouverneurscampagne juist naar thema’s
van de conservatieve mainstream. Carter bestudeerde nauwgezet de
campagne van Maddox uit 1966, waaruit hij het imago van de working
man van arme komaf overnam. Maddox had vele handen geschud, wat
Carter al gewend was tijdens campagnes. Maar perfectionering kon geen
kwaad en waar Maddox zich had opgeworpen als de underdog,
profileerde Carter zich als de distinct underdog.33 Om geen gematigde of
uitgesproken liberale kiezers af te schrikken hield Carter zich verre van de
harde racistische taal van Maddox en Wallace. Carter profiteerde van het
31
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voorwerk van Maddox en Wallace, want voor hem volstonden symbolen
en codewoorden om conservatieven te laten weten dat hij het niet eens
was met de groeiende federale regeringsmacht, met radicale zwarten of
met bewegingen als de op de linkervleugel van de Democratische Partij
drukkende New Left. Carter ging zeker niet zover dat hij pleitte voor de
afbraak van het voorzieningensysteem dat met de New Deal van Franklin
Roosevelt en de Fair Deal van diens opvolger Harry Truman was
opgebouwd en wat wel een Amerikaanse vorm van sociaal-democratie is
genoemd.34
De journalist Reese Cleghorn constateerde in een opinieartikel over de
verkiezingsuitslag van 1968 dat Carter hoog in een boom had gezeten om
de politieke stormvloed af te wachten. Carter kon de tijd nemen om te zien
welke Wallace-aanhangers en Nixon-stemmers terug zouden keren in de
schoot van de Democratische Partij. Want ook al hadden Democraten
Wallace gesteund, als ‘Georgia Democrats’ hadden zij altijd
Democratische standpunten ingenomen en hun partij nooit echt
verloochend.35 De volgelingen van Wallace bevonden zich in de kwesties
segregatie, openbare orde en big government rechts van de Republikeinen,
terwijl zij daar wat betreft economisch-politieke opvattingen links van
stonden.36
Voor Carter bleek dit een zeer aantrekkelijke kiesgroep met een groot
potentieel voor zijn campagne. Aanvankelijk zocht Carter de steun van de
Wallace-kiezers passief en liet hij zijn aanhangers het werk doen. Marsha
Branch, succesvol campagnevoerster voor Wallace in Albany, ZuidwestGeorgia, stuurde in april 1969 een brief aan Wallace-aanhangers met een
dramatische oproep: ‘The people who voted for George Wallace in
essence are Georgia. We are her heartbeat, her pulse, and we must use our
strength to elect a Governor who can best answer our needs which
basically are the needs of all Georgia. Jimmy wants our help’.37 John
Simpkins, voorzitter van de organisatie Youth for Wallace in Georgia,
vroeg in juni 1970 in een brief aan Wallace om diens steun voor de
politicus uit Plains. ‘With regard to some of the Georgia gubernatorial
aspirants, I am supporting Jimmy Carter, who has spoken very highly of
you, and anything you can say in his behalf, which I can use in my
34
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support of him, will be most appreciated’, schreef Simpkins aan Wallace,
die dat jaar opnieuw tot gouverneur van Alabama gekozen werd.38
Carter liet weten dat hij, eenmaal gouverneur, Wallace zou uitnodigen
voor een spreekbeurt in Georgia. Carl Sanders, Carters grootste
Democratische rivaal bij de verkiezingen van 1970, had als gouverneur
pertinent geweigerd Wallace te laten spreken in Georgia. Sanders was
vooral bang dat Wallace de sociale onrust uit Alabama mee zou brengen
uit zijn staat. Een pro-Carter advertentie, waarvan de opsteller onbekend is
gebleven, kritiseerde Sanders wegens het saboteren van ‘this great
patriot’s [Wallace] appearance’.39
Om zijn geweten te ontlasten beschouwde Carter de aanhangers van
Wallace in de eerste plaats niet als racisten, maar als gefrustreerden, die
kwaad waren op de federale regering.40 Carter wilde de Wallaceaanhangers niet alleen bereiken met toespelingen op de rassenkwestie,
maar ook met beloftes van betere inspraak, good government en anticorruptie. Naarmate de campagne vorderde zocht Carter de stemmen van
de Wallace-aanhangers steeds openlijker. Zo had hij in de tweede ronde
tegen Sanders een ontmoeting met Roy Harris, nog altijd één van de
invloedrijkste segregistische politici in Georgia en leider van de
racistische States’ Rights Council. Harris had in 1964 in Georgia de
campagne van Goldwater geleid en in 1968 de campagne van Wallace. Na
de ontmoeting liet Harris weten dat hij Carter beschouwde als een
conservatieve vriend die zijn steun verdiende. In toespraken verdedigde
Carter Harris’ staat van dienst als lid van de University Board of Regents
van Georgia.41
Carter stak tevens de loftrompet voor de bestuurder Maddox, die als
gouverneur een ‘high standard of forthright expression and personal
honesty’ aan de dag had gelegd.42 Het lukte Carter echter niet in een
gesprek met Maddox diens openlijke steun te krijgen, want Carter liet
doorschemeren dat hij als gouverneur grote invloed wilde hebben op de
Senaat van Georgia. Maddox, in 1970 in de race voor de post van vice38
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gouverneur, zou in die functie automatisch voorzitter van de Senaat
worden.43 Voormalig gouverneur Vandiver, een conservatieve ‘TalmadgeDemocraat’,44 sprak zich wel openlijk voor Carter uit. Vandiver, zelf ooit
een fervent segregist maar als gouverneur eerder een realist, ging zelfs
openlijk campagne voeren voor Carter. Vandiver zag zijn eigen rol in
1970 zelfs als beslissend: ‘I was able to raise him between two to three
hundred thousand dollars in the runoff from my contacts that I had made. I
think that I might have made the difference in that race at that time to
elect Jimmy Carter over Carl Sanders’.45 Carter vroeg in een persoonlijk
onderhoud met Vandiver om diens endorsement. Vandiver ging akkoord
onder de voorwaarde dat Carter hem als senator in Washington zou
benoemen als opvolger van de met zijn gezondheid kampende Richard
Russell. Met dat akkoord verkreeg Carter ook een publieke steunbetuiging
van voormalig gouverneur Russell zelf. Carter benoemde Vandiver tot
hoofd van de Nationale Garde in Georgia, maar schond uiteindelijk de
afspraak door zijn vriend en geldschieter David Gambrell te benoemen als
opvolger van de in februari 1971 overleden Russell.46
Carter was in de campagne van 1970 zonder meer bereid zijn naam te
verbinden aan conservatieven als Russell, Vandiver, en senator en oudgouverneur Herman Talmadge, die Carter eveneens zijn steun gaf. Door
openlijk te dwepen met segregisten als Maddox, Harris en Wallace leek
Carter zich zelfs op het ultraconservatieve spoor te begeven. Op het eerste
gezicht kwam Carter met deze opstelling niet los van de traditionele
zuidelijke politiek, waarover de historicus Bruce Schulman oordeelde:
‘Beset by demagogues and one-party rule, its racial obsessions, disdain for
taxes and social programs, and virulent anticommunism seemed out of
step with Sixties America’.47
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2. Jimmy Carter, ‘conservative progressive’
Ideologische kameleon
Door zijn contacten met conservatieve leiders in Georgia gingen
behoudende kiezers in Carter een politicus zien die hun gedachtegoed
uitdroeg. Tegelijkertijd zette Carter echter de deur open naar de liberalen,
zoals bleek uit zijn toespraak bij de formele bekendmaking van zijn
kandidatuur voor het gouverneurschap. De rede, die Carter uitsprak op 3
april 1970 in het State Capitol in Atlanta, kende een populistische
ondertoon. Carter wierp zich op als man van het volk en beloofde als
gouverneur voor economische groei en maatschappelijke stabiliteit te
zorgen. 48 In zijn toespraak ging Carter de labels liberal en conservatief
bewust uit de weg, in de hoop zoveel mogelijk kiesgroepen te kunnen
aanspreken. Bill Shipp, chef van de politieke redactie van de Atlanta
Constitution, schreef smalend dat ‘Four years ago the question was
‘Jimmy Who?’ Now it’s ‘Jimmy What?’. Shipp vroeg zich af of Carters
positie dan maar bepaald diende te worden aan de hand van de adviseurs
met wie hij zich omgeven had, onder wie de liberal Bill Lynch, voormalig
campagnemedewerker van senator Robert Kennedy in 1968.49
Commentator Sid Williams oordeelde na Carters aankondiging dat ‘The
candidate said he didn’t want to be called either ‘liberal, moderate or
conservative’, but would take the stand he considered best for the state’.
Williams merkte cynisch op dat Carter in andere toespraken wel degelijk
positie koos, ‘depending on his audience’.50
Bij andere gelegenheden had Carter zich geprofileerd als een
‘conservative progressive’,51 een omschrijving die herinneringen opriep
aan de Republikeinse senator Robert A. Taft, die zich begin jaren vijftig
een ‘liberal conservative’ noemde. Met liberal doelde Taft op zijn
bereidheid verandering te accepteren en in principe open te staan voor
welke politieke voorstellen dan ook, terwijl conservatisme voor hem in de
48
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eerste plaats gelijk stond aan stabiliteit.52 Inwoners van Georgia die
dachten in Carter een liberal te hebben ontdekt, bracht hij vervolgens in
verwarring met opmerkingen als ‘I’m basically a redneck’.53 Om de
connotatie met segregisme te vermijden, voegde hij daar nuanceringen aan
toe: ‘Georgians are deeply conservative, but are not racists’.54
Het campagnearchief van 1970 geeft belangrijke inzichten in Carters
opvattingen over het conservatisme. Twee jaar voor de verkiezingen zei
Carter in een lofrede voor Jim MacKay, een Democratische afgevaardigde
uit Georgia, deze politieke ‘teacher and trusted friend’ te bewonderen om
diens behoudende inslag. Voor Carter praktiseerde MacKay duidelijk het
soort sociale en economische conservatisme dat hij zelf wilde uitdragen. ‘I
tell you that a real conservative is not a racist, nor one who blames local
needs and faults and shortcomings on the American government or a
convenient communist conspiracy, or one who advocates nuclear war, or
who claims simple solutions where none can exist. A conservative is one
who seeks to save, or preserve or conserve the finer gifts of God’, aldus
Carter.55 Carter benadrukte vervolgens het belang van individueel
initiatief en zei dat een conservatief ‘believes that all able men (...) should
preserve their self-reliance, but that it is his further responsibility to help
others to be self-reliant by developing latent talents sometimes athrophied
by environmental or social deprivation’. Carter meende verder dat
behoudende politici dicht bij het volk staan, want ‘a conservative has faith
in the average, dedicated and informed citizen to provide the knowledge
and ability and wisdom which has been and must be the foundation of our
nation’.56
Als Carter zichzelf omschreef als een ‘conservative progressive’,
bedoelde hij in wezen dat hij de definitie van het klassieke liberalisme
aanhing in de traditie van de filosoof John Locke. Centrale elementen
daarin waren het inrichten en ontwikkelen van de samenleving met de
nadruk op privébezit, vrij economisch handelen en gelijkheid van
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kansen.57 Deze uitgangspunten, en de gelimiteerde rol van de staat waarin
Carter geloofde, stonden voorop in de ideologie die de conservatieven
hadden ontwikkeld in reactie op het liberalisme. Carter meende dat het
heel goed mogelijk was zijn conservatieve opvattingen, die een directe
samenhang hadden met zijn ervaringen in het leiden van een bedrijf, eind
jaren zestig op te leggen aan de Democratische Partij in Georgia.
Carter zocht naar een mengvorm van ideologieën waarin behoud en
vooruitgang samen zouden gaan. Zo zag hij in een conservatief thema als
Americanism een concept voor ‘positive and sensible progress’ dat elke
Amerikaanse burger de mogelijkheid bood actief deel te nemen aan welke
vorm van bestuur dan ook.58 Zoals Glad heeft geschreven ging Carter uit
van ‘the old American notion that progress is inevitable’.59 Daarbij zag hij
het als één van zijn taken het volk te mobiliseren tot deelname aan de
politiek en het vormen van de maatschappij. Dit ‘denken voor de gewone
man’, maar ook de economische planning waarmee Carter zich
bezighield, waren geen conservatieve uitgangspunten. Ze sloten eerder
aan bij het liberalisme dat de nationale Democratische Partij eind jaren
zestig uitdroeg. Carter hield de liberals voor dat hun doelen te realiseren
waren, wellicht niet op de korte termijn, maar via stabiliteit en groei. In
deze fase ging Carter het stempel liberal uit de weg uit angst dat zijn
naam ‘besmet’ zou raken door de linkervleugel van de partij. In die
vleugel waren aanhangers van Eugene McCarthy en Robert Kennedy,
liberale Democratische presidentskandidaten in 1968, in de ban geraakt
van de New Politics. Deze politiek, met als kernpunten oppositie tegen de
Vietnamoorlog, bezorgdheid over groeiende sociale tegenstellingen in de
Amerikaanse samenleving en onvrede met de leiding van de
Democratische Partij, legde bij het begrip liberalisme meer het accent op
gelijkheid in plaats van vrijheid.60 Volgens Arthur Schlesinger jr. drukte
de New Politics een ‘national mood’ uit, een collectieve stemming onder
de Amerikanen die ingegeven was door de opkomst van de televisie en het
gevoel dat er acute morele en culturele kwesties speelden in het land. Die
kwesties konden niet alleen opgelost worden met de mechanismen van de
Old Politics, zoals vakbonden, etnische organisaties, politieke machines
of boerenbonden, die traditiegetrouw tussen politici en kiezers in stonden.
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Grotere individuele participatie in de politiek en constante pressie waren
middelen waarmee de New Politics er binnen het constitutionele systeem
voor wilde zorgen dat dringende kwesties in de samenleving, vaak
aangedragen door opkomende belangengroepen, daadwerkelijk op de
agenda van beleidsmakers kwamen te staan.61
Carter had zich nooit tegen programma’s als de Great Society
uitgesproken, maar had de rotsvaste overtuiging dat er grenzen waren aan
overheidsingrijpen. In de ‘crisis of the spirit of American liberalism’, die
de historicus Alonzo Hamby eind jaren zestig constateert, nam Carter
positie in aan de rechterkant van de discussie.62 Hij zag zichzelf net als
Kennedy en McCarthy als een voorvechter van sociale gerechtigheid,
maar stond een andere weg voor om dat doel te bereiken. Carter zocht in
eerste instantie samenwerking met gematigde Democraten en hij stond
ronduit afwijzend tegenover de radicale New Left, die met een ander
politiek systeem en directe maatregelen een einde wilde maken aan
misstanden in de Amerikaanse samenleving. Het verwijt van de
overwegend door studenten gedragen New Left, dat politici de
Amerikaanse kiezer misleidden door te weigeren stelling te nemen en zich
volledig overgaven aan PR-deskundigen, is overigens zonder meer van
toepassing op Carters campagne in 1970.63
In zijn toespraken, die hij in 1970 zelf schreef, viel Carter zelden uit de
toon en doorgaans liet hij zijn gehoor raden waar hij nu eigenlijk stond op
de schaal van links en rechts. Zijn verkiezingsprogramma dat hij op 5
augustus presenteerde legde de nadruk op zakelijkheid en behoudendheid.
Het eerste punt in het programma was het bij conservatieven populaire
law and order. De socioloog Lewis Killian heeft er op gewezen dat
zuidelijke politici dit thema gebruikten om te appelleren aan ‘racist
sentiments’ bij blanke kiezers die moeite hadden met de door de federale
regering opgelegde desegregatie van hun maatschappij. Dit sloot niet uit
dat die politici tegelijkertijd hun ‘concern for the welfare of black voters’
konden uitspreken.64
Zijn verkiezingsprogramma liet zien dat Carter zich bewust was van de
door Scammon en Wattenberg omschreven social issues en het debat of
de federale overheid diende in te grijpen om de maatschappij te sturen.65
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Carter onderstreepte dat hij geen volledig geleide samenleving wilde, geen
radicalisme tolereerde en grote waarde hechtte aan moraliteit. Naast law
and order presenteerde Carter in zijn verkiezingsprogramma dertien
andere punten, waaronder onderwijs, verkeer en sociale uitkeringen. De
politicus uit Plains beloofde op ieder punt meer voor de bevolking van
Georgia te doen en de inwoners van de staat meer zeggenschap te geven.66
Naast zijn op de ‘gewone man’ gerichte verkiezingsprogramma liet
Carter verkorte programma’s verspreiden, waarmee hij groepen kiezers
direct hoopte te bereiken. Eén van de speerpunten hierbij was Atlanta,
waar Carter de inwoners gerust wilde stellen dat hij hun stad als
bestuurlijke eenheid in tact zou laten als hij gouverneur was en bestaande
plannen voor opdeling van tafel zou vegen. Als kandidaat van het
conservatieve platteland moest Carter wel zijn toevlucht nemen tot
dergelijke initiatieven, want hij had dringend inroads nodig in de
overwegend liberale hoofdstad, waar velen op de hand van Sanders
waren.67 Afkomstig uit het conservatieve Sumter County in het Deep
South zag Carter zich in Atlanta geconfronteerd met wat Schulman het
perifere South heeft genoemd. In dat perifere Zuiden wilden politici niet
langer focussen op de desegregatie, maar op het enorme economische
groeipotentieel van hun regio.68 Carter, zelf ondernemer, zag politieke
mogelijkheden en profileerde zich in Atlanta bewust als een verlichte
zuiderling die geleidelijkheid predikte. In februari 1970 gekozen tot
Young Businessman of the Year van Georgia, bracht Carter zijn zakelijke
leiderschapsstijl uit het bedrijfsleven hiermee over op de politiek.
Bij Carter leefde het idee dat hij alle ideologische stromingen achter
zich kon verenigen zolang hij als een kandidaat van het volk gezien werd.
‘I intend to have the support of young, progressive, rural/urban, idealistic,
pragmatic, realistic, liberal/moderate/conservative non-racist Georgia’, zo
vatte hij zijn uitgangspunt in 1969 samen.69 De krant Gwinnett Daily
News zag in Carters benadering een nieuwe politieke redelijkheid:
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‘Neither liberal nor conservative, his approach is, ‘Let’s be reasonable’’.70
Carter slaagde er in een ideologie-vrij beeld van zichzelf in de media te
projecteren, maar achter de schermen van de campagne speelde ideologie
juist een grote rol. In de vier jaar die hij door Georgia trok classificeerde
Carter kiezers met wie hij correspondeerde immers nauwgezet onder de
rubrieken conservatief, liberal, of gematigd.71

3. Imago en marathon
Het geprojecteerde beeld
Waar de gouverneurscampagne van 1966 gekenmerkt was door haast en
een semi-professionele organisatie, waren geleidelijkheid en
professionaliteit de pijlers van de campagne van 1970. Carter bouwde nog
sterker dan in 1966 aan een imago. De campagne ging daarmee voor een
groot deel rond zijn persoon – en rond de vermeende persoonlijke
tekortkomingen van zijn tegenstanders – draaien. Het was een briljant
plan, want het stelde Carter in staat zijn campagne aan te passen aan
eventuele politieke ontwikkelingen, zoals de presidentsverkiezingen van
1968 of stromingen binnen de Democratische Partij. Carters
programmatische uitgangspunt, good government, paste daar uitstekend
bij. Het vlakke, maar zowel links als rechts populaire thema, was duidelijk
bedoeld om het ‘onbevlekte blazoen’ van de politicus uit Plains te
versterken.
In het kader van de professionalisering trok Carter politieke adviseurs
aan. Eén van deze strategen, de tot nu toe in de literatuur onvermeld
gebleven Charles Jackson, concludeerde in een onderzoek opmerkelijk
genoeg dat Carter bij de verkiezingen van 1966 had geopereerd binnen
een te nauw ideologisch raamwerk en daardoor in de primary niet genoeg
stemmen bij de liberal Ellis Arnall en de conservatief Lester Maddox had
weggetrokken.72 Jackson adviseerde Carter in 1970 harder te jagen op
groepen als de kiezers in de voorsteden en tevens niet terug te schrikken
voor een strategie die grotendeels was gebouwd op imago. ‘Winners in
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politics are usually those who take full advantage of every technique. In
order to win, I think Jimmy Carter should rely on his own personality –
the sheer force of his touch with the voters – and speak of issues only in
the broadest of terms’, schreef Jackson in 1969 in een memo.73 Op
aanraden van Jackson vervatte Carter zijn imago deels in een ‘poor man’s
campaign’. De kiezer zag daardoor het beeld van een politicus die uit
eigen ervaring wist hoe het voelde om vooruit te komen door hard te
werken: Carter kon zich verplaatsen in de leefwereld van de ‘gewone
man’.
Carter volgde het advies van Jackson om het geld in zijn campagnekas
in de eerste plaats te besteden aan ‘advertising and organization’.74 Voor
het verder ontwikkelen van een mediastrategie vertrouwde hij net als in
1966 op de reclame- en PR-man Rafshoon. Rafshoon lanceerde het plan
om al vroeg in de campagne systematisch in de aanval te gaan tegen Carl
Sanders, waarbij uitgekiende televisiespots een imago voor Carter
moesten kweken dat kiezers uit alle electorale geledingen kon aantrekken.
Carter diende zich strikt aan die ‘imago-regels’ te houden en het belang
van het medium niet te onderschatten. ‘Don’t alienate the suburban type
who is going to vote for you because of your looks and image that comes
over on TV’, luidde een typische terechtwijzing van Rafshoon na een zijns
inziens ondoordacht antwoord van Carter op een vraag van een journalist.
‘We need short, succint answers. (...) Call it demagogic if you will but it
works’, doceerde Rafshoon.75
Reg Murphy, hoofdredacteur van de Atlanta Constitution, kritiseerde
dat Carter in 1966 eigenlijk al geen issues had uitgedragen, behalve dat hij
‘Mr. Freshface’ was. Die truc zou in 1970 niet meer opgaan, verwachtte
Murphy.76 Murphy onderschatte evenwel het belang van charisma op
televisie en de vakkundigheid van Carters adviseurs. Rafshoon besefte dat
Georgia het moderne mediatijdperk was binnengetreden, waarin het
fenomeen televisie bepaalde op welke thema’s een kandidaat in de
campagne de nadruk legde. ‘This does not mean that we are not interested
in what you say but rather how you handle yourself will greatly determine
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which questions we will use’, zo vatte Rafshoon de totale
ondergeschiktheid van de issues aan het beeld samen.77
Hoewel Carter volgens Rafshoon ronduit een media-amateur was, zag
Charles Jackson in de ondernemer een aantal natuurlijke, charismatische
kwaliteiten waaraan te schaven viel om hem aan de stembus meer kans te
geven als de rationele, alternatieve kandidaat die in Georgia een nieuwe
politiek kon introduceren. Carter was ‘aristocratic, yet a man of the
people’ en bovendien belichaamde hij ‘the very best of the American
political tradition: the rural ideal of Jefferson; the tough manhood of
Lincoln; the passionate concern of Franklin Roosevelt; and the vigor,
youth and grace of John Kennedy’. Georgia had behoefte aan een politicus
die appelleerde aan de verbeelding van de kiezers, niet aan hun emoties,
waarop segregisten als Maddox, Wallace en hun geestverwanten
inspeelden.78 Overigens ontkende Carter met klem dat hij financieel
gesteund werd door de liberale Kennedy’s, maar hielden hij en zijn team
nog steeds de mythe in stand dat hij qua uiterlijk en gebaren leek op John
F. Kennedy.
Adviseurs en netwerk
Carter kwam als eerste in Georgia met een marathoncampagne, een
queeste die hem vier jaar lang dwars door de staat voerde. Lang voor
Carter hadden Amerikaanse politici, onder wie John F. Kennedy, een
tijdige start al ‘the most important key to political succes’ genoemd.79
Maar de manier waarop Carter dat opvatte was ongekend en gaf het begrip
candidate-centered-campagne een nieuwe dimensie. Volop
gebruikmakend van betaalde televisiespots of gratis publiciteit in
nieuwsuitzendingen, vervolmaakte Carter zijn natuurlijke aanleg voor het
campagnevoeren met oude lessen als het persoonlijk benaderen van
zoveel mogelijk individuen en kiesgroepen, het manipuleren van de pers,
het houden van toespraken tot beleidsmakers, het inschakelen van gezinsen familieleden en het opleggen aan de tegenstander van een beperkt
aantal issues.80 Ook aanbevelingen als ‘deflate the opposition candidate’
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en de kiezers het gevoel geven dat zij morele overwinnaars waren als zij
tegen die andere kandidaat stemden, nam Carter ter harte.81
Carter was na de verloren race van 1966 onmiddellijk begonnen met
het heropbouwen van een netwerk van raadgevers, onder meer in de
advocatuur, de politiek en het zakenleven. Naast Lynch en Rafshoon
behoorde Kirbo, de gematigde jurist met wie Carter sinds 1962 een nauwe
band had, tot de invloedrijkste personen in de campagne. Della Wager
Wells, de juriste die de geschiedenis van Kirbo’s advocatenfirma King &
Spalding beschreef, noemde hem zelfs ‘Carter's premier strategist for the
1970 gubernatorial race, managing to present the well-educated, welltraveled, prosperous engineer and agribusinessman as a farmer,
capitalizing on the state’s traditional distrust of an Atlanta candidate’.82
Naast Kirbo maakte Hamilton Jordan deel uit van de campagneleiding.
De gematigde politicoloog nam de coördinatie van de organisatie van
vrijwilligers en districtscampagnes in de hele staat voor zijn rekening en
kreeg uiteindelijk de titel campagnedirecteur. Hugh Carter, Carters neef
en conservatieve staatssenator, werd campagnevoorzitter. Hugh Carter
had zijn neef in 1966 niet gesteund omdat hij hem toen te liberaal vond.83
De vaak naar buiten tredende Hugh Carter en Jordan vormden samen een
gematigd-conservatief gezicht, cruciaal voor het opbouwen van
vertrouwen bij de blanke kiezers op het platteland. Stuart Eizenstat, een
advocaat uit Atlanta, kwam aan het hoofd van het team dat de politieke
issues uitwerkte. Eizenstat diende korte tijd in de staf van het Witte Huis
onder de regering-Johnson en had ook de issues uitgewerkt voor
presidentskandidaat Hubert Humphrey in 1968. Eizenstat behoorde tot een
groep vooruitstrevende Democraten uit Atlanta die zich tot Carter
aangetrokken voelden. Eizenstat zei later over zijn eerste ontmoeting met
Carter dat hij ‘extraordinarily impressed’ was geweest en dat hij in Carter
een persoon zag ‘that could help bridge the historical gap between rural
Georgia and urban Atlanta’.84 Eveneens nieuw in Carters entourage was
Jody Powell, een 26-jarige politicoloog uit Vienna in het aan Sumter
grenzende Dooly County. Formeel Carters chauffeur en persoonlijk
assistent, groeide Powell in korte tijd uit tot zijn absolute vertrouweling.
Powell zou een grote rol spelen in Carters verdere politieke loopbaan.
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Enkele adviseurs, zoals de advocaat David Gambrell en de zakenman
David Rabhan, verkregen voornamelijk invloed door bij te dragen aan de
campagnekas van Carter. Met Kirbo en Hugh Carter nam Gambrell een
groot deel van de geldinzameling voor de campagne op zich. Carter
schakelde op aanraden van Kirbo voor het eerst een professionele
opiniepeiler in, William Hamilton, wiens eerste onderzoek in 1969
aantoonde dat Carl Sanders zijn grootste Democratische rivaal was. Het
onderzoek toonde tevens aan dat het grootste deel van de inwoners van
Georgia zich vervreemd voelde van de politiek, wat Carter dankbaar
aangreep als campagnethema. Carter volgde bij het peilen van de
meningen al dan niet bewust de richtlijnen van een deskundige bij uitstek,
Louis Harris, die kandidaten de aanbeveling deed de rondvraag op een
vroeg tijdstip te houden en deze toe te snijden op de eigen kandidatuur in
plaats van op de partij.85 Het moet de analyticus in Carter ongetwijfeld
goed gedaan hebben dat hij de politiek door middel van wetenschappelijk
verantwoorde peilingen op statistische en abstracte wijze kon benaderen.
Niet voor niets omschreef Rosalynn Carter de algehele campagnelogistiek
als ‘grass-roots politics, but with scientific sophistication!’.86
Grassroots vormde naast media en het uitvoeren van opiniepeilingen
een ander belangrijk tactisch element in de campagne. Jordan zorgde op
het campagnehoofdkwartier in Atlanta voor het opzetten van een effectief
netwerk van campagneafdelingen in districten, waar hij zeer intensief
contact onderhield met de afdelingsvoorzitters.87 Hij verstrekte de
voorzitters nauwgezette instructies via een ‘handboek’, dat richtlijnen
bevatte voor het genereren van publiciteit, het werven van campagnegeld
en het telefonisch of schriftelijk benaderen van potentiële kiezers. Jordan
gebruikte zijn positie om toe te zien op de Carter Student Division,
waarbij jongeren uit alle districten waren aangesloten met als voornaamste
taak de naamsbekendheid van Carter te vergroten.88
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De campagneleiding verspreidde standaardformulieren waarop
vrijwilligers konden invullen wat ze voor Carter wilden doen. Dat kon
uiteenlopen van het opzetten van Jimmy Carter clubs in de eigen
woonplaats tot het langs de huizen gaan om mensen persoonlijk te
overtuigen van de kwaliteiten van de kandidaat.89 Deze deurbelmethode
was niet nieuw, maar kon veel opleveren, zo had de campagne van de
liberal Eugene McCarthy in 1968 bewezen. Carters strategen profiteerden
duidelijk van de kennis van aanhangers van McCarthy, die twee jaar
eerder in Georgia de campagne van de Democratische presidentskandidaat
uit Minnesota hadden gedragen. Sommigen van hen schaarden zich nu
achter Carter, omdat zij meenden dat zijn conservatieve retoriek slechts
oppervlakkig was.
De familie-tactiek nam in 1970 een prominente plaats in binnen
Carters campagne. Behalve zijn vrouw Rosalynn waren zijn drie zoons,
zijn broer Billy en zijn moeder Lillian voor hem in touw. Zij hielden
toespraken en illustreerden steeds dat de campagne een inspanning van het
hele gezin was. Het morele neveneffect was dat de kiezers konden zien
dat Carter grote waarde hechtte aan gezins- en familieleven, terwijl deze
stijl bij velen de campagne van John Kennedy en diens vrouw en familie
uit 1960 in herinnering riep. Het familie-element was zeker niet
vernieuwend, maar bewees Carter goede diensten. Carter schreef tevens
persoonlijke brieven aan iedereen die hij ontmoette en aan mensen van
wie de campagneleiding de namen aan hem doorspeelde. De kandidaat
nodigde de inwoners van Georgia uit ideeën te opperen en naar Plains te
komen voor een politieke discussie. De contacten die Carter had
overgehouden aan de campagne van 1966 buitte hij volledig uit, evenals
zijn uitgebreide netwerk opgebouwd door functies binnen organisaties als
de Georgia Planning Association, de Georgia Crop Improvement
Association, Lions International en de Georgia Jaycees. Deze laatste
organisatie, een bundeling van Junior Chambers of Commerce,
combineerde een zakelijke inslag met christelijke uitgangspunten zoals
gemeenschapswerk. Carter noemde de Jaycees ‘one of the most
significant parts’ van zijn campagne.90
Als actief baptist sprak Carter ook zijn vele kerkelijke contacten aan.
Uit zijn correspondentie blijkt dat dominees bereid waren kerkleden op
hem attent te maken, een enkele keer via publieke oproepen, maar meestal
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door Carters kandidatuur low key onder de geloofsgenoten te brengen.91
John Simmons, dominee van Carters kerk in Plains, betuigde zijn steun
door zijn naam te zetten op een pamflet waarin de levensloop van Carter,
inclusief zijn christelijke overtuiging, werd geprezen. De religieuze
wedergeboorte die Carter na zijn nederlaag van 1966 had ondergaan was
in de campagne van 1970 geen issue. In 1970 werd Carter wel
aangevallen omdat hij als senator in 1964 bij de wijziging van de
grondwet van Georgia een amendement had ingediend waarin hij
weliswaar pleitte voor godsdienstvrijheid, maar het woord ‘God’ als
zodanig uit de constitutie wilde schrappen. De Carter vijandig gezinde
krant The Austell Enterprise kritiseerde: ‘We have written more than once
that gubernatorial candidate Jimmy Carter is a hypocrite in more than one
phase of his life, including his church work’. De krant stelde de vraag of
Carter wellicht een ‘atheist under cover’ was en daagde hem uit te
verklaren ‘why he would deny the existence of God in 1964 and then
come back in 1970 to play such a big Christian’.92 Dat Carter het bestaan
van God had ontkend was een misvatting en zijn religieuze wedergeboorte
hield juist in dat hij een nieuwe, diepere relatie met God was aangegaan.
‘My church life became far more meaningful to me’, schreef Carter over
1966-1970, een periode waarin hij tevens zendingswerk verrichtte in
Georgia en andere staten.93
Netwerk, adviseurs, media en opinieonderzoek waren binnen Carters
team de kernwoorden van de campagne en sommige kranten spraken
lovend van een nieuwe en verfrissende benadering van het
campagnevoeren. ‘The Carter blitz consists of him and members of his
family hitting a town, going into stores and offices and shaking as many
hands as possible in as fast a period of time as possible’, meldde de
Valdosta Times-Union.94 De Gwinnett Sunday News omschreef een
bezoek van Carter als een ‘whirlwind visit’ en prees zijn effectieve
‘sidewalk electioneering’.95 Carter probeerde het beeld van een politicus
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die zich onder het volk begaf te versterken met doordachte leuzen. ‘Bring
out the Best in Georgia. Elect Jimmy Carter Governor’, refereerde
grotendeels aan zijn eigen capaciteiten, maar impliceerde tevens dat de
staat en de bevolking vooruit zouden kunnen komen onder zijn bestuur.
‘Isn’t it time somebody spoke up for you’, een andere slogan die op
billboards en in brochures verscheen, appelleerde aan de
ontevredenheidsgevoelens onder het volk en was populistisch van toon.
Net als in zijn eerdere campagnes somde Carter in zijn gedrukte materiaal
steevast zijn kwalificaties op zoals oud-marineofficier gestationeerd op
een kernonderzeeër, zakenman, family man, gemeenschapsleider en
christen. De teneur in de folders en advertenties was steeds dat Carter een
analytische benadering van het staatsbestuur had, waardoor hij beter
problemen kon oplossen dan politici die van politiek bedrijven in plaats
van besturen hun hoofdbezigheid maakten.

4. Voorronde en algemene verkiezing
Naar een tweede ronde
Vanaf het prille begin van Carters campagne, dus ook tijdens de ‘stille’
periode voor 1970, was duidelijk dat hij de strijd niet via thema’s wilde
voeren. Jordan vond dat aanhangers zich niet mochten laten verleiden tot
‘deep discussions of issues and ideology’,96 terwijl Eizenstat de kandidaat
zelf wilde beperken tot ‘8 to 15 key issues of political import and political
sex appeal’.97 Carters persoonlijkheid en integriteit waren de belangrijkste
wapens om Sanders en diens liberale achterban te verslaan.
Sanders was de gevestigde kandidaat van liberal Georgia, een
partijstroming die vooral sterk was in de hoofdstad Atlanta. Carter
schilderde Sanders af als een politicus in de greep van het ‘Atlanta
establishment’, maar bij die aantijging bleef het niet. Adviseurs van Carter
kwamen met het idee om een zweem van twijfel rond de persoon van
Sanders te zaaien en lanceerden het gerucht dat Sanders zich in zijn
eerdere gouverneurstermijn rijk gestolen had over de rug van het volk.
Eén van de bedenkers van de dirty campaign, zo blijkt uit archiefstukken,
was Charles Kirbo. De advocaat stuurde Carter in een richting van
moddergooien, waarbij de aanvallen op Sanders steeds feller werden. Zo
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maakte Kirbo Carter opmerkzaam op het zwarte basketbalteam waarvan
Sanders tijdens de campagne zijn aandelen verkocht.98 De transactie zei
het nodige over Sanders’ financiële wandel en door de aandacht erop te
vestigen konden de inwoners van Georgia tevens de indruk krijgen dat
Sanders gemene zaak maakte met zwarte leiders. Later in de campagne
doken verspreid over Georgia kopieën op van een foto waarop te zien was
hoe Sanders een champagnedouche kreeg van zwarte basketballers. Ook
deze zet kwam uit de koker van Carters medewerkers, evenals het Black
Concern Committee, een virtuele organisatie die zwarten in pamfletten
wees op beloftes die Sanders als gouverneur gebroken zou hebben.
Carters toenmalige perswoordvoerder Bill Pope zei dat een dergelijke
tactiek paste in de ‘nigger campaign’ die Carter nu eenmaal voerde.99
Pope bezocht zelf bijeenkomsten van de Ku Klux Klan om daar de
gewraakte foto van Sanders onder de aandacht te brengen.100 Carters
biograaf Peter Bourne impliceert dat ook Jordan betrokken was bij het
bedenken van smerige tactieken. Volgens Bourne voelde Jordan geen
gewetensbezwaren bij het uitdelen van slagen onder de gordel, ‘those
things that Carter found so antithetical to his self-concept’.101 Jordan deed
een onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van Sanders bij het
bevoordelen van architecten bij openbare aanbestedingen. Volgens Jordan
zeiden alle ondervraagde architecten dat Sanders een ‘stille vennoot’ was
en steekpenningen kreeg, maar met deze feiten deed Carters
campagneleiding verder niets.102
Sanders kwam met een vooruitstrevend verkiezingsprogramma met als
belangrijkste punten onderwijs en milieu. Hij voerde campagne met de
leus ‘Why Carl Sanders ought to be governor again’, waarna een lange
reeks verworvenheden uit zijn gouverneurschap van 1963-1967 volgde.
Met zijn aantijgingen dat Sanders tijdens die ambtstermijn mogelijk niet
integer was geweest, kon Carter niet verhinderen dat de oud-gouverneur
de formele steun kreeg van invloedrijke kranten als de liberale Atlanta
Constitution. Carter uitte in een brief zijn ongenoegen tegenover de
hoofdredactie van de Constitution. Hij beschuldigde de krant van het
systematisch niet-publiceren van zijn persverklaringen en toespraken.
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Verder zou de krant zich schuldig maken aan ‘demagogie’ bij het schetsen
van zijn karakter als ‘profane, vengeful, false and uncouth’.103 In een rede
voor de Atlanta Press Club wees Carter de pers aan als medeveroorzaker
van een ‘public cynicism and pessimism’. Hij nam de gelegenheid te baat
om liberals en hun media ervan langs te geven met conservatieve
uitspraken als ‘I shall speak up for the college student who wants to learn
instead of burn’ (een terechtwijzing van studenten die niet naar Vietnam
wilden en hun oproepkaart voor militaire dienst verbrandden) en ‘I shall
speak up for those who believe in the most rigid enforcement of law and
order’.104
Carter had de twijfel van liberale journalisten deels over zichzelf
afgeroepen. In april lokte hij verslaggevers naar een persconferentie met
de aankondiging dat hij ‘charges of major proportions’ in petto had. Het
bleek te gaan om vermeend ‘onethisch gedrag’ van Sanders, die in zijn
termijn als gouverneur de belangen zou hebben gediend van J.B. Fuqua,
mediaondernemer en begin jaren zestig voorzitter van de Democratische
Partij van Georgia. Twee weken voor de voorverkiezing verscheen Carter
opnieuw voor verslaggevers en gaf hij toe niet hard te kunnen maken dat
Sanders de wet had overtreden. De krant Macon Telegraph sabelde Carter
neer met de kop ‘Carter Fires Big Gun But It Only Goes ‘Pop’’.105
Uiteindelijk betaalde Carters tactiek om Sanders in diskrediet te
brengen zich toch letterlijk uit. In juni 1970 geloofde een meerderheid van
de bevolking van Georgia dat Sanders geen zuivere handen had en voor
geldschieters was hij niet langer de aantrekkelijke koploper bij de
Democraten. Directieleden van grote bedrijven als Coca-Cola, Delta
Airlines, Southern Power en de Cox Broadcasting Company maakten
daarop vele duizenden dollars over naar de campagnekas van Carter.106 De
verwachting van Carters adviseurs, dat een financieel krap bij kas zittende
campagne met een vliegende start genoeg vaart zou ontwikkelen om geld
aan te trekken, kwam daarmee uit. Mede door die financiële zekerheid
kon Carter zijn candidate-centered-campagne volhouden en won hij op 9
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september de Democratische voorverkiezing met 48,6 procent (388.280
stemmen). Sanders bleef steken op 37,7 procent (301.179 stemmen),
terwijl de zwarte kandidaat C.B. King een verre derde was met slechts 8,8
procent. Hoewel Carters voorsprong op Sanders ruim was, wist de exgouverneur uit Augusta wel een tweede ronde af te dwingen. Carter had
aan zo’n tienduizend stemmen meer genoeg gehad om boven de 50
procent uit te komen en een tweede ronde te vermijden.107
Carter had een harde strijd gevoerd, deels een tegen de persoon van
zijn tegenstander gerichte smear campaign, vanuit de filosofie ‘it’s
customary for lagging candidates to attack the frontrunner’.108 In de korte
tijd die volgde tot de tweede ronde op 23 september werden de rollen
omgedraaid en liet Sanders zijn terughoudendheid varen. Conform de
uitgedachte strategie kroop Carter dankbaar in de rol van slachtoffer,
speelde hij nog sterker de underdog en toonde hij zich in het openbaar
verongelijkt over het onfatsoen van Sanders. Net als Carter had Sanders
onderzoek laten verrichten naar mogelijke ‘lijken in de kast’ van zijn
tegenstanders. Sanders liet foto’s verspreiden van de krotten waarin
zwarte werknemers van Carter woonden op de pindaplantage. Het
onderschrift ‘Isn't It Time Somebody Spoke Up For These People?’, was
een parafrasering van een van de campagneleuzen van Carter.109
Daarnaast viel Sanders in pamfletten Carters imago van ‘working man’
aan. ‘Carter was born with a silver spoon in his mouth and inherited a
2,000 acre plantation’, aldus Sanders.110 Uit wanhoop greep Sanders naar
de laagste middelen, met een pamflet waarop foto’s van Carter en Hosea
Williams stonden afgebeeld. Carter had op 14 september een ontmoeting
met deze radicale zwarte leider, wat naar de mening van Sanders alleen
kon wijzen op een ‘deal for votes’.111 ‘Mr. Carter has wheeled and dealed
with the strangest assortment of political allies’, zo kritiseerde Sanders de
campagnespagaat van Carter en hij waarschuwde dat de politicus uit
Plains een politieke schuld op zich laadde waarvan de bevolking van
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Georgia uiteindelijk de dupe zou zijn.112 Sanders, volop in de aanval met
de slogan ‘Will the real Jimmy Carter please stand up?’, daagde Carter
zelfs uit tot een televisiedebat. Carter weigerde met het in de pers zwaar
bekritiseerde argument dat zijn agenda al volgeboekt was.
In de korte tijd die hem gegund was tussen de voorverkiezingen en de
tweede ronde slaagde Sanders er niet in zijn achterstand goed te maken.
Carter bleef intensief campagne voeren en liet zelfs een door hem eens zo
verafschuwde ‘politieke barbecue’ organiseren voor zijn aanhangers. Op
19 september, vlak voor de tweede ronde tegen Sanders, zwermden
inwoners van Sumter County over Georgia uit in het kader van Hi
Neighbor Day. In zorgvuldig gekozen districten, waar peilingen uitwezen
dat kiezers nog niet beslist hadden op wie ze zouden stemmen,
verkondigden zij trots te zijn op hun buurman uit Plains.113 Hi Neighbor
Day zou in 1976 in structurele vorm terugkeren als de Peanut Brigade.
Op 23 september won Carter de tweede ronde met 60 procent van de
stemmen, waarbij hij het vooral goed deed onder de behoudende blanken
op het platteland. Carter haalde slechts 7 procent van de zwarte
stemmen.114 Dat was een direct gevolg van zijn ‘Wallace-campagne’,
want Carters strategie was grotendeels gericht op behoudende blanke
Democraten die in 1968 op George Wallace hadden gestemd.
Nabeschouwend stelde Sanders vast dat hij te gemakkelijk over zijn
herverkiezing had gedacht.115 Sanders’ staat van dienst als de gouverneur
die het rassengeweld buiten Georgia had gehouden, veel voor onderwijs
had gedaan en een overschot in de staatskas had achtergelaten lag
blijkbaar te ver terug in de herinnering van de kiezers.
Algemene verkiezing
Om de eenheid in de partij te herstellen gaf Sanders Carter zijn steun in de
algemene verkiezing tegen de Republikeinse kandidaat Hal Suit. Suit, een
politieke nieuwkomer, had in de Republikeinse voorronde verrassend de
oud-Democraat Jimmy Bentley verslagen. Bentley zou ongetwijfeld een
sterkere tegenstander zijn geweest voor Carter. Hoewel geen politicus
112
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maar wel een ervaren waarnemer, besloot de gewezen tv-commentator
Suit Carter op diens politieke staat van dienst aan te vallen. Hij zei Carter
aanvankelijk als een ‘nonpolitical candidate’ te hebben beschouwd, terwijl
de planner uit Plains zich later had ontpopt als een lid van het ‘cobweb of
power that restricts, controls and, in the end, short-changes the people of
Georgia’.116 In toespraken herinnerde outsider Suit de bevolking van
Georgia steevast aan het senatorschap van Carter. Als senator had Carter
in zijn ogen steeds als een onvervalste liberal gestemd en dus was hij niets
meer was dan een ‘counterfeit conservative’.117 Met zijn aantijgingen
impliceerde Suit dat Carter als persoon niet te vertrouwen was. Blakend
van zelfvertrouwen ontkende Carter alle beschuldigingen van Suit en ging
hij in zijn campagne de nadruk leggen op de hervorming van het
staatsbestuur van Georgia, waarbij hij afslanking en efficiëntie centraal
stelde. Zo had Carter een issue in handen waarop hij steeds kon
terugvallen als journalisten hem vroegen te antwoorden op politiekinhoudelijke aanvallen van Suit.
Carter zag zichzelf na zijn overwinning op Sanders als de onbetwiste
leider van de Democratische Partij in Georgia. In de campagne tegen de in
Ohio opgegroeide Suit wees Carter dan ook op het ‘Republikeinse gevaar’
dat gekeerd diende te worden. Suit reisde tijdens de campagne naar
Washington om met president Nixon te overleggen over de Southern
Strategy van de Republikeinse Partij. Carter beweerde dat Suit financiële
steun kreeg van de regering-Nixon en dat hij het daarom niet alleen tegen
de Republikein moest opnemen, maar tegen ‘the whole Washington
establishment’.118 Deze uithaal naar Washington is kenmerkend voor wat
David Horowitz een nieuw zuidelijk populisme noemt, een stroming die
in de jaren zestig opkwam en die de federale bureaucratieën zag als ‘seats
of entrenched privilege and remote power’.119 Carter verbond Suit indirect
met de regering in Washington en suggereerde daarmee federale
inmenging in de eigen politieke aangelegenheden van Georgia. Kirbo liet
onderzoek doen naar het mogelijk illegaal werven van campagnegeld door
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Suit via de Republikeinse Partij, maar dat leverde geen munitie op voor
Carters campagne.120
In de campagne tegen Suit deed Carter precies op tijd de tactische
zetten die zijn adviseurs voorschreven. Rafshoon had hierbij wederom een
prominente rol. De media-adviseur bepaalde dat het afgelopen was met
het voorstellen van Carter als de ‘poor peanut farmer’. De mythe was
gecreëerd en zou zichzelf in stand houden. Carter moest bovendien
oppassen niet te ver naar rechts af te drijven. ‘The conservatism bit will
hold up, but we can’t move Jimmy any further to the right and we are
running against a Republican’, aldus Rafshoon.121 Rafshoon adviseerde
Carter tevens zoveel mogelijk televisieoptredens te zoeken. Op de
televisie kon Carter zijn charisma laten werken en een contrast vormen
met Suit, weliswaar een ervaren presentator, maar een ‘second-rater on
TV’. Carter moest daarnaast de populistische toon van zijn campagne
verscherpen door het noemen van belastingverlaging, meer zelfbestuur
voor de districten en grotere participatie van het volk in openbaar bestuur
en politieke partijen.122
Rafshoon, die niet alleen media-adviezen gaf maar een steeds grotere
politieke invloed had op Carter, raadde zijn cliënt tevens aan in de
algemene verkiezing verdere toenadering te zoeken tot de zwarten in
Georgia, van wie er immers 400.000 als kiezer geregistreerd stonden.
‘And I don’t mean we need to keep fooling around with worthless black
leaders that want to hang on Jimmy’s coattails and do no work’, zo liet
Rafshoon geen misverstand bestaan over de calculatie en het pragmatisme
binnen Carters campagne.123

5. Van ‘important factor’ tot partijleider
Op zoek naar het centrum
Carter had in 1966 niet alleen naast het partijleiderschap en het
gouverneurschap gegrepen, ook een andere belangrijke post, die van
voorzitter van het Democratische partijbestuur van Georgia, was hem
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ontglipt. Carter had die functie van gouverneurskandidaat Arnall geëist in
ruil voor een steunbetuiging in diens tweede ronde tegen Maddox. Arnall
gaf Carter nul op het rekest en benoemde een van zijn eigen politieke
vrienden. ‘I think even then he had in mind running for President and he
wanted to use the State Party chairmanship as a stepping stone to build
on’, zo speculeerde Arnall later over de achterliggende motieven van
Carter.124
Behalve Arnall zagen ook anderen dat Carter hogerop wilde in de
politiek. Op 24 september 1966, slechts tien dagen na de verloren primary
in de gouverneursrace, bracht een aanhangster van Carter hem onder de
aandacht bij senator Robert Kennedy. In haar brief schreef Mrs. William
B. Gunter dat een deel van de Democraten van Georgia Carter zag als een
man die een leemte in het midden van de partij kon vullen. Zijn
aanhangers beschouwden Carter als ‘a man who could unite the
Democratic party and the only man who could wage a real fight with
Congressman Callaway to ultimately win the governorship’.125 Gunter
ging er bij het schrijven van haar brief van uit dat Lyndon Johnson een
tweede termijn als president zou dienen en dat Robert Kennedy in 1972 de
fakkel zou overnemen. Omdat Kennedy in Time had gezegd dat hij
mogelijk een vice-presidentskandidaat zou zoeken onder gouverneurs in
de zuidelijke staten, opperde Gunter: ‘Perhaps this is the spot Senator
Carter will be in. No one knows at this time, except that he is a new face
on the state-wide political scene, a tough campaigner, and a man many of
us like to see in a position of leadership in Georgia’.126
De Democraten waar Gunter in haar brief op doelde behoorden
voornamelijk tot een jongere generatie. Althans, zo zag Carter het zelf. ‘In
some ways I had become the leader among Georgia’s Young Democrats’,
schreef hij over deze episode.127 Carter had in 1966 immers verloren van
de oude Democratische politieke garde, die met de conservatief Maddox
en de liberal Arnall uiteenlopende ideologieën vertegenwoordigde. Carter
wilde in 1970 niet alleen gouverneur worden, maar zich ook definitief als
partijleider vestigen. In jeugdige Democraten zag hij een enorm potentieel
dat hem kon helpen die macht naar zich toe te trekken. In een brief die hij
in 1968 aan jonge Democraten richtte merkte Carter op dat enkele jonge
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leiders dat jaar weliswaar waren toegelaten tot de conventie in Chicago,
maar dat de partij nog steeds besluiten nam naar de wil van de gevestigde
politici. ‘Following the general election this year in Georgia there will
begin a major realignment of political forces in our state’, voorspelde
Carter. Hij nodigde zijn jonge partijgenoten daarmee uit met
hervormingsvoorstellen te komen die de partij weer aantrekkelijk zouden
maken voor afvalligen of zwevende kiezers.128
Rond Carter groepeerde zich voornamelijk de gematigde en sociaalconservatieve Democratische jeugd, terwijl zijn rivaal Sanders kon
rekenen op de inzet van vooruitstrevende jongeren.129 Een thema dat
jongeren zwaar verdeelde en waardoor de gemoederen op universiteiten
hoog opliepen was Vietnam. Mede door zijn militaire opleiding en zijn
ervaring als marineofficier was Carter geneigd het optreden van de
Amerikaanse strijdkrachten in Zuidoost-Azië te verdedigen. Carter, wiens
oudste zoon Jack in Vietnam diende, was een verklaard tegenstander van
eenzijdige terugtrekking en moest niets hebben van anti-Vietnam
betogingen. Hij verkondigde standpunten als ‘demonstrating is an easy
way out’ en ‘it’s much easier to march and criticize than to do things that
really make things happen’.130 Carter maakte zelf geen thema van
Vietnam, maar als zijn reactie werd gevraagd kwam hij met conservatieve
antwoorden.
Carter zette jongeren in om te verkondigen dat de Democratische Partij
uit de handen van de liberals moest worden getrokken. Zo haalde Steve
Dugan, jeugdcoördinator van Carters campagne, in een vlammende
toespraak fel uit naar de ‘national liberal Democratic bureaucrats’ die op
de door het thema Vietnam gedomineerde conventie de radicale zwarte
leider Julian Bond tot de delegatie uit Georgia hadden toegelaten. Dugan
was uit protest van de conventie weggelopen, samen met Hugh Carter.
‘Hubert Humphrey, Teddy Kennedy, Lyndon Johnson, Julian Bond, and
Carl Sanders are in one sinking political boat’, voorspelde Dugan. Hij riep
zijn jonge partijgenoten op ‘to make the Democratic Party in Georgia
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truly Georgian’ door haar aan te laten sluiten bij de meer behoudende
levenshouding van de bevolking van de zuidelijke staat.131
Door zelf weg te blijven van de conventie in Chicago liet Carter twee
gezichten zien. Want hoewel hij zich aan de ene kant opwierp als één van
de leiders van de partij in zijn staat, calculeerde hij dat een conventie
waarop Humphrey de nominatie van presidentskandidaat zou krijgen hem
op gelijke noemer met de liberals kon brengen. Voor zijn eigen politieke
carrière maakte Carter daarmee een juiste inschatting. Een bijkomend
voordeel was dat niemand kon zeggen dat hij had deelgenomen aan een
conventie die was omgeven door chaos en interne partijstrijd. In zijn
campagne van 1970 bracht Carter Sanders en Humphrey steeds als
liberals met elkaar in verband, al bekende hij later zelf op Humphrey te
hebben gestemd. Tot genoegen van Carter schoof Humphrey in 1968 naar
het centrum op en nam hij in de discussie over de Vietnamoorlog niet de
positie van ‘duif’ in.132 Humphrey sneed daarnaast het bij Carter geliefde
thema van law and order aan.133 Carters keuze voor Humphrey was tevens
een puur pragmatische, want net als andere zuidelijke Democraten wilde
hij een eventuele kandidatuur van de limousine liberal Ted Kennedy
blokkeren.134 Dat Carter zich enkele jaren eerder bewonderend over de
senator uit Massachusetts had uitgelaten kwam hem nu politiek niet meer
van pas.
Partijhervormer
De Democraten in Georgia zagen Maddox als een tussenpaus met wie zij
in 1966 een Republikeinse aanval hadden afgeslagen. Omdat zijn partij
binnen afzienbare tijd nieuwe leiders nodig had werkte Carter vanaf dat
jaar aan zijn profilering. Joseph Sports, directeur van de Democratische
Partij in Georgia, schaarde Carter in 1969 onder ‘those who are active in
the leadership of the Democratic Party in Georgia’. Sports nodigde Carter
daarom uit mee te discussieren over een rapport dat de Democraten
adviseerde snel de rijen te sluiten om de aanhoudende Republikeinse
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aanval te pareren.135 Sports ging er van uit dat Carter, die zichzelf op basis
van zijn campagne in 1966 op de borst klopte als ‘an important factor in
Georgia politics’,136 in 1970 gouverneurskandidaat zou zijn. Net als Kirbo
zagen Sports en andere Democraten in Carter een gematigd politicus die
zij konden inzetten voor hun belang, namelijk het op een anti-radicale
koers houden van hun partij. Overigens steunde het advocatenkantoor van
Kirbo, King & Spalding, in de voorronde ook Carl Sanders en wedde
daarmee op meerdere paarden tegelijk.137
Dat de Republikeinen de gouverneurszetel in Georgia in 1970 niet in
de wacht sleepten is, zo meent de politicoloog Alexander Lamis,
overwegend te wijten aan de cruciale rol die Carter als politicus speelde.
Lamis noemt Carter een ‘shrewd electoral manipulator’. Hij wijst er op
dat de Democraat uit Plains stemmen zocht binnen een breed en
opmerkelijk spectrum, strekkend van aanhangers van Wallace en Maddox
tot aan arme zwarten.138 Carter claimde later inderdaad dat hij de partij
had herenigd en de Wallace-aanhangers, die hij vooral vond op het
platteland en in de kleine steden,139 weer in het gelid had gebracht. Door
een conservatieve boodschap uit te dragen had Carter de Republikeinen de
wind uit de zeilen genomen. Althans, zo leek het. Want door in zijn
campagne in te spelen op de rassenkwestie hield hij hetzelfde thema
levend waarmee de Republikeinen zich breed maakten onder
conservatieve Democraten.
Carter voelde zich zo zeker van zijn positie dat hij de hervorming van
de Democratische Partij in 1970 op zijn campagneagenda zette. Eizenstat
waarschuwde Carter op dit punt niet frontaal in de aanval te gaan, want
partijhervorming en het wijzigen van het systeem van het kiezen van
gedelegeerden naar nationale conventies waren ‘complicated subjects with
little political sex appeal’. Carter kon zich beter algemeen uitlaten en in
het bijzijn van journalisten en potentiële kiezers in ieder geval het
volgende benadrukken: ‘It is time to return the Democratic Party to the
people. Politicians and former Governors have made a private preserve of
a party which belongs to all the people; they have run the Party from their
135
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hip pocket’.140 Eizenstat merkte ook op dat de Democratische Partij in
Georgia zo slecht georganiseerd was dat zij ‘in a very real sense nonexistent’ kon worden genoemd. In slechts drie van de 159 districten in
Georgia waren goed draaiende partijbesturen en afdelingen.141 Voor
Carter lagen er dus volop kansen om zijn aanhangers te mobiliseren en te
proberen de partijafdelingen van onderaf in handen te krijgen. Op die
manier zou Carter kunnen onderstrepen dat de partij weer bij het volk kon
komen, zonder dat hij zelf plaatselijke partijbazen ernstig hoefde te
schofferen. Om plaatselijke leiders gerust te stellen maakte Carter zich in
zijn campagne sterk voor meer zeggenschap voor de districtsbesturen, die
volgens hem teveel aan de leiband van de staatsregering liepen. Carter
legde de nadruk op een sterke partij omdat hij daarin het instrument zag
van vooruitgang. Door druk uit te oefenen konden politiek betrokken
burgers bestuurders tot handelen en tot het afleggen van verantwoording
brengen. De burgers op hun beurt moesten niet verwachten en dienden
zelfs te voorkomen dat de overheid in alle facetten van de samenleving
ingreep. Hoewel hij ervaring had met planning, een door conservatieven
verafschuwd middel, maakte Carter duidelijk dat hij geen voorstander was
van een alomtegenwoordige staat.
Op de State Democratic Convention in Macon, waar Carter op 7
oktober 1970 formeel de nominatie van Democratisch kandidaat voor het
gouverneurschap aanvaardde, drukte hij twee hervormingen door die de
Democraten van Georgia dichter bij de praktijk van de nationale partij
brachten. Naast nieuwe regels voor het kiezen van het dagelijks bestuur
ging de vergadering akkoord met andere richtlijnen voor het afvaardigen
van gedelegeerden naar nationale Democratische conventies. Carter kreeg
het recht om als titulair hoofd van de partij een aantal van die
gedelegeerden aan te wijzen. Hij wist bovendien gedaan te krijgen dat zijn
vriend en jurist Gambrell tot partijvoorzitter van Georgia werd gekozen.
De conventie betekende voor Carter een nieuw hoogtepunt in zijn
partijmacht, waarbij hij de Democraten dwong politiek te bedrijven vanuit
de optiek van de ‘gewone man’, een standpunt met sterk populistische
trekken.142 ‘The Party of the people is a good phrase’, had hij bij een
140
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eerdere gelegenheid gezegd.143 Carter bouwde voort op het werk van
Wallace, die volgens de historicus Dan Carter de ‘hollow core’ van de
Democratische Partij had blootgelegd en had aangetoond dat de partij niet
meer was dan een ‘political clearing house for rewarding constituent
interest groups’.144 Dewey Grantham schreef Carter een cruciale invloed
op de partij toe, in ieder geval in zijn eigen staat, want ‘Carter helped
rejuvenate the Democratic party in Georgia from its threatened collapse in
the late 1960s’.145
De zwarte kiesgroep
Lamis wijst op een andere structurele bijdrage die Carter leverde aan de
heropleving van de Democratische Partij in Georgia, want hij zorgde er
met zijn gouverneurscampagne voor dat de steeds belangrijker wordende
groep van zwarte kiezers overwegend Democratisch bleef stemmen.146
Omdat de grondwet van Georgia Maddox belette zich opnieuw kandidaat
te stellen waren er onder de gouverneurskandidaten, voor het eerst in de
geschiedenis van Georgia, geen militante segregisten.147 De zwarte factie
van de Democratische Partij putte daar hoop uit, maar was sterk verdeeld
over de te volgen koers. Een deel van de zwarte Democraten steunde C.B.
King, advocaat uit Albany, die in de voorronde veel stemmen wegtrok bij
Sanders. King was naar voren geschoven door de Black Leadership
Coalition, een groep rond Hosea Williams, vice-president van de Southern
Christian Leadership Conference en door veel blanken als een gevaarlijke
radicaal beschouwd. Andere zwarte politici, zoals de invloedrijke
staatssenator Leroy Johnson, vonden dat de zwarten de realiteit onder
ogen dienden te zien dat een kandidaat als King nooit gouverneur kon
worden in het politieke klimaat van 1970. Johnson en zijn geestverwanten
spraken zich daarom uit voor de meest liberale blanke kandidaat, Carl
Sanders, in de verwachting dat die hun belangen als gouverneur het beste
zou behartigen.
Binnen de partij was het Georgia Democratic Party Forum actief, een
groep liberale Democraten die in 1966 Arnall steunden en uit protest
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tegen de benoeming van Maddox een interne pressiegroep hadden
gevormd.148 De zwarte politicus Andrew Young, een prominent lid van
het Forum en in 1970 verliezend kandidaat voor het Huis van
Afgevaardigden in Washington, zag voor Carter de rol van
bruggenbouwer weggelegd tussen de aanhangers van Maddox en Wallace
aan de rechterkant en de liberals aan de linkerkant in de partij. In een
toespraak waarin hij Carter formeel zijn steun gaf, zei Young over de
kandidaat uit Plains: ‘Here is a man with genuine sincerity that attracts
people of all persuasions even though he calls himself a
conservative...Jimmy Carter is a man with the strange capability of
bridging the gap’.149 Zwarte leiders keken door Carters conservatieve
retoriek heen, precies zoals de kandidaat dat wilde. Lamis vergeet
overigens op te merken dat Carter dankbaar voortborduurde op het beleid
van Maddox. Hoewel hij een racist was had Maddox als gouverneur een
gematigd beleid gevoerd en de zwarten in Georgia niet tegen zichzelf of
de partij in het harnas gejaagd. Mede door overleg te voeren met zwarte
leiders wist Maddox in 1968, na de moord op de uit Atlanta afkomstige
dominee Martin Luther King jr., de rust in de hoofdstad te bewaren.
Daarnaast benoemde Maddox zwarten op posten in het staatsbestuur die
tot dan toe onbereikbaar waren geweest voor die bevolkingsgroep.
‘Maddox did not cause Georgia to go backwards’, concludeerde de zwarte
politicus Ben Brown.150
Hoewel hij openlijk ontkende uit te zijn op de stemmen van zwarte
kiezers, bouwde Carter vanaf 1969 achter de schermen aan een
verstandhouding met de zwarte gemeenschap. Het paste in Carters
strategie van een meervoudige electorale benadering, maar het was ook
een bewijs van verdere individuele politieke rijping. Het aantal zwarten
dat zich als kiezer liet registreren groeide nog steeds en die grote groep –
in 1970 zo’n twintig procent van het totale aantal stemgerechtigden in
Georgia – kon Carter niet negeren. Carter zocht het contact met zwarten,
onder wie kerkleiders, ‘statewide, individually, with a direct appeal to
community leaders instead of through one or two spokesmen’.151 Carter
herhaalde steeds zijn belofte dat hij als gouverneur zwarten zou benoemen
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in beleidsbepalende ambten in de staatsregering, wetende dat de zwarten
dat van iedere opvolger van Maddox verwachtten.152 Carter viel tijdens de
campagne nooit de zwarte kandidaat C.B. King aan, vanuit de calculatie
dat de meeste zwarten de Democratische Partij in de algemene verkiezing
trouw zouden blijven en niet op een Republikein zouden stemmen.
Hoewel hij toenadering tot de zwarte kiesgroep zocht sprak Carter zich
in de campagne nooit openlijk voor de integratie van openbare scholen uit.
Conservatieven en segregisten hadden de in 1954 door het federale
Hooggerechtshof voorgeschreven overgang van een gescheiden naar een
unitair openbaar schoolsysteem op alle mogelijke manieren vertraagd. Om
de schoolbesturen tot actie te dwingen bepaalde een rechtbank in Atlanta
dat er op 1 september 1970 geen duale scholen meer mochten zijn in
Georgia. Carter verschuilde zich dankbaar achter dat vonnis en drukte het
thema in de campagne naar de achtergrond. Vanuit het perspectief van de
integratie leek het ook in 1970 onvoorstelbaar dat onderwijs ooit Carters
belangrijkste drijfveer was geweest om de politiek in te gaan. Op de in een
circulaire van de League of Women Voters gestelde vraag ‘What do you
consider Georgia’s most urgent educational problems and what measures
will you propose to help solve them?’ vulde Carter als zijn voornaamste
zorg ‘dropouts – low college enrollment’ in. Hij stelde de integratie van
de openbare scholen niet eens aan de orde.153 De oproep ‘Please come out
loud and strong for desegregation of Georgia schools’ van een
aanhangster legde hij naast zich neer.154 Carter sprak zich juist uit voor
freedom of choice, een codewoord voor het stichten van privéscholen in
zuidelijke staten waarmee blanken onder het vonnis van 1954 wilden
uitkomen. Bovendien toonde Carter zich een tegenstander van busing, het
al dan niet onder gerechtelijk bevel met bussen vervoeren van zwarte
leerlingen naar blanke scholen waar het racial quota anders niet gehaald
werd. ‘Education is a personal thing, and the rights, privileges, desires and
welfare of individuals should be the overriding consideration’, zei Carter
in een kranteninterview.155 In plaats van de nadruk te leggen op
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schoolintegratie, wierf Carter in campagnebrochures en brieven met
onderwijsthema’s als salarisverhoging voor leraren en verbetering van hun
pensioensysteem.156
Nadat Carter en Suit hun campagne op 2 november in Atlanta hadden
afgesloten, velden de kiezers een dag later het oordeel. Carter won de
algemene verkiezing met 630.419 stemmen, ofwel 60 procent, tegen
424.983 stemmen voor Suit. Carter kon met recht zeggen dat hij een breed
mandaat had, maar Suit deed het voor een onervaren politicus en
Republikein opvallend goed.157 In Carters kielzog wonnen alle
Democratische kandidaten – Carter had actief voor hen geworven tijdens
zijn campagne – hun races tegen Republikeinen. Onder de winnaars was
Lester Maddox, die met een veel groter mandaat dan Carter – 73,5 procent
– tot vice-gouverneur gekozen werd. Eén van de stemmen op Maddox was
uitgebracht door Jimmy Carter.158 Carter kreeg zoals verwacht de meeste
zwarte kiezers achter zich. Suit had slechts contact gelegd met zwarten in
Atlanta en niet in de rest van de staat en moest daar in de algemene
verkiezing voor boeten. Vakbondsleiders en arbeiders stemden
overwegend op Carter, evenals de meeste blanken op het platteland. Suit
was er lange tijd vanuit gegaan dat Sanders de Democratische nominatie
zou winnen en dat het conservatieve deel van Carters aanhangers in de
algemene verkiezing Republikeins zou stemmen. Later trok hij de
conclusie dat Carter zijn overwinning aan Maddox te danken had, want
veel Democraten zouden in de eerste plaats voor de segregist naar de
stembus zijn gegaan, waarbij zij zijdelings hun stem uitbrachten op
Carter.159

Conclusie: be ready Mr. Carter
Verfijning van de solistische campagne
Carter had zijn doel, het gouverneurschap, bereikt door in zijn campagne
voort te bouwen op tactische elementen die hem ook in 1962 en 1966
hadden gediend. De tactische elementen moraliteit en rechtvaardigheid
kwamen terug in de nadruk die de campagneleiding legde op de
persoonlijke integriteit van de politicus uit Plains. Des te opvallender was
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het dat de campagne menigmaal over de schreef van het fatsoen ging,
zoals bij het verspreiden van kwalijke geruchten over tegenstanders of het
onderscheppen en in het water gooien van foldermateriaal van Sanders.160
Het doel leek alle middelen te heiligen. Bill Shipp oordeelde zelfs dat
‘Carter won on the basis of that negative campaign because it was a new
and fresh approach to politics’.161 Het is onwaarschijnlijk dat Carter de
eerste politicus in Georgia was die zich van gemene tactieken bediende,
maar het stond wel in scherp contrast met het beeld van de onkreukbare
politicus dat hij wilde uitstralen.
Carter zag een ander beproefd tactisch element, ‘an advantage of being
an underdog’, als één van de belangrijkste oorzaken van zijn
overwinning.162 Carter liet het voorkomen alsof hij in de rol van underdog
gedwongen was. Het ging echter om een uitgedacht concept, waarbij de
campagneleiding zorgvuldig keek welke elementen konden worden
overgenomen uit campagnes van voormalige gouverneurs als Vandiver,
Sanders en Arnall, maar vooral Maddox. Carter ging niet zover zich te
presenteren als een outsider. Dat zou ongeloofwaardig zijn geweest,
gezien zijn verleden als staatssenator en zijn bewering dat hij één van de
dragende figuren binnen de Democratische Partij van Georgia was. Good
government, het tactische element dat Carter sinds 1962 in zijn campagnes
gebruikte, had ook in 1970 de functie van een ‘vlucht-thema’: hij kon zich
er achter verschuilen als de rassenkwestie te dicht bij dreigde te komen.
Carter slaagde er zelfs in het thema te projecteren op de Wallace-kiezers,
met de onderbouwing dat die groep niet alleen ontevreden was over de
desegregatiewetten, maar ook over het staatsbestuur in het algemeen.
Het element van de media buitte Carter in 1970 professioneler uit dan
in 1966, want als politicus had hij meer ervaring in het sturen van
publiciteit gekregen. Hij zorgde er voor vanaf 1967 op gerede tijdstippen
in het nieuws te zijn, vooral door het geven van lezingen. Public relations
met moderne technieken was in de Verenigde Staten al langere tijd
onderdeel van verkiezingscampagnes.163 De campagneleiding van Carter,
met Rafshoon voorop, maakte volop gebruik van die technieken. Volgens
Shipp had Carter zijn verkiezing dan ook voor een groot deel aan
Rafshoon te danken. Met het concept dat Rafshoon uitdacht maakte de
politieke televisiespot voor het eerst in de geschiedenis van Georgia ‘a
very significant difference’ bij het verkopen van een kandidaat.164
160

Oral History Interview with Bill Shipp, Georgia State University, 52.
Idem, 66-67.
162
Oral History Interview with President Jimmy Carter, Georgia State
University, Special Collections, 1986. 24.
163
L. Richard Guylay, ‘Public Relations’, in Politics U.S.A., 265.
164
Oral History Interview with Bill Shipp, Georgia State University, 53.
203
161

Carter vertrouwde niet alleen op PR en televisie, maar combineerde
zijn mediatactiek met het aloude barnstorming, het direct ontmoeten en
toespreken van groepen of individuele kiezers op zoveel mogelijk locaties.
Dit grassroots-campagnevoeren vatte Carter samen in een na de tweede
stemronde uitgegeven campagnebrochure als ‘Carter campaigns where the
people are: at factory shifts, corner groceries, supermarkets, warehouses,
ballgames. He and his family worked early and late for months’.165 In de
praktijk trad er een wisselwerking op tussen het grassrootscampagnevoeren en de aandacht die Carter kreeg in de media. Ieder
optreden tussen het volk genereerde media-aandacht, hoewel die niet altijd
positief was voor de kandidaat. Naast media en grassroots deed de
opiniepeiling in 1970 haar intrede als tactisch element in de
verkiezingscampagnes van Jimmy Carter. Het versterkte zijn candidatecentered-campagne, want direct kiezersonderzoek was net als media en
grassroots een manier om het partijbestuur te omzeilen.
Liberal of conservatief?
In een editoriaal legde de Columbus Enquirer aan de lezers uit dat Carter
de steunbetuiging van de krant verdiende. Carter ‘offers knowledge and
enlightenment that is tempered with a Georgia conservatism so natural for
one deeply rooted in the fertile soil he tills as a succesful peanut farmer’,
aldus de hoofdredactie.166 Rafshoon zag Carters conservatisme in de
campagne van 1970 achteraf niet als de belangrijkste kwestie: ‘We did
manage to emerge as non-liberal, but the main issue of the campaign was
personality’.167 Waar Rafshoon doelde op persoonlijke integriteit en
uitstraling, zag Peter Bourne nog een andere dimensie, namelijk Carters
gave van het persoonlijke, één-op-één campagnevoeren. ‘It required
considerable skill to hold together, by sheer force of personality, a
constituency that extended from liberals to segregationists’, zegt
Bourne.168 Kenneth Morris spreekt zelfs van een ‘personal political magic’
en Carters gewoonte ‘to engage in multiple self-presentations’. Die
aangeboren trek werd volgens Morris versterkt door Carters christelijke

165

Campagnebrochure, klad, 28 september 1970. Jimmy Carter Papers-PrePresidential, 1962-1976. Box 23, Folder: Campaign Platform, 1970. Jimmy
Carter Library.
166
Artikel overgenomen in Americus Times-Recorder, 26 augustus 1970.
Newspaper Archive, Lake Blackshear Regional Library, Americus, Georgia.
167
‘General’. Memo van Gerald Rafshoon aan de campagneleiders van Jimmy
Carter, Jimmy Carter Library.
168
Bourne, Jimmy Carter, 188.
204

opvattingen, want zijn geloof schreef voor dat hij naastenliefde diende te
voelen voor iedere persoon die hij ontmoette.169
Het was van meet af aan de bedoeling van Carters campagnestaf om
zijn persoonlijkheid boven zijn ideologische oppervlakkigheid te stellen.
Carters spagaat tussen links en rechts bezorgde hem de naam van
bruggenbouwer, maar toonde tevens aan dat hij een opportunist was.170
Wat betreft de partij gedroeg Carter zich eveneens ambivalent. Het lukte
hem zich op te werken in de partijhiërarchie, om vanuit die positie
allianties te smeden en hervormingen door te voeren. De historicus
Matthew Lassiter concludeert dat Carter er met zijn campagne van 1970
in slaagde ‘to bridge the traditional divisions in the state Democratic party
between the segregationist rural counties and the moderate metropolitan
wing’.171 In de pers liet Carter echter steevast weten dat hij de partij niet
nodig had om de verkiezingen te winnen, omdat hij met zijn programma
direct naar het volk ging. Na zijn overwinning in de primary sprak de
Americus Times-Recorder treffend van een ‘Stunning Upset Recorded By
Sumter Countian Over Press, Power Structure, Politicos’.172 Enerzijds
werkte Carter aan het bouwen van een sterke Democratische Partij als
wapen tegen de Republikeinen, anderzijds stelde hij zich op als een
individualistisch politicus die op een geheel andere manier politiek wenste
te bedrijven.
De politicoloog Earl Black heeft Carters campagne van 1970 ‘neopopulist’ genoemd, ‘designed to attract the Maddox and Wallace vote
without the use of segregationist rhetoric’.173 Carters opiniepeiler William
Hamilton omschreef het als ‘stylistic populism’, want Carter appelleerde
aan het gevoel van wantrouwen van de ‘kleine man’ ten opzichte van de
rijken, de steden en grote bedrijven, terwijl hij tegelijkertijd de –
financiële – steun van het establishment verwelkomde.174 Rafshoon
beschreef in een analyse van de verkiezingen hoe het Carter gelukt was
door een geregisseerde ‘rebirth of populism’ een vliegende campagnestart
te maken. ‘Populism, I think, can best be described as ‘unperverted’
liberalism’, concludeerde Rafshoon, waarmee hij bedoelde dat
populistische thema’s als regering door en van het volk,
belastingverlaging en sociale zekerheid pas tot het ‘dogma known as
169
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liberalism’ worden als er ‘big government, interventionism and
integration’ aan worden toegevoegd. Die laatste elementen droeg Carter in
zijn campagne zeker niet uit.175 Evenmin raakte hij aan puur populistische
uitgangspunten als regulering van het bedrijfsleven door de overheid en
federale hulp aan economisch achtergebleven landstreken.
Carter koos in 1970 eclectischer dan ooit uit conservatisme, liberalisme
en populisme en maakte hier zijn eigen centrisme van. Door een
conservatieve, soms impliciet segregistische toon aan te slaan pleegde
Carter verraad aan zijn gematigde denkbeelden. Want in werkelijkheid
geloofde hij niet in het belangrijkste conservatieve thema, het traineren
van de desegregatie. Maar Carters briefwisselingen uit zijn tweede
gouverneurscampagne tonen onweerlegbaar aan dat het hem ontbrak aan
de moed om publiekelijk te streven naar desegregatie. Hij wilde niet
vereenzelvigd worden met de cause van de zwarte minderheid, uit angst
als een radicaal te gaan gelden en zijn politieke toekomst als centrist te
verspelen.176 In een brief die hij in februari 1967 schreef aan een
aanhangster liet Carter blijken hoe hij werkelijk over de rassenkwestie in
de politiek dacht. ‘We have been handicapped by an obsession with racial
problems, and the ramifications of these problems have been far reaching
and varied. Education, industrial development, and many other facets of
our society have been affected’, schreef hij.177 In 1969, voordat de
campagne openlijk losbarstte, durfde Carter nog wel een stelling als ‘I
would never support extralegal, immoral, and racially discriminatory
policies’ in een brief te poneren.178 Maar eenmaal meegetrokken in een
professionele campagne, met slechts één doel, het winnen van het
gouverneurschap, volgde Carter stipt de richtlijn van zijn adviseurs: ‘We
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suggest that you emphasize improving the quality of education sans the
racial influence’.179
Door de rassenkwestie mee te laten spelen op de achtergrond van zijn
campagne wist Carter een deel van de Wallace-kiezers te trekken en de
Republikein Hal Suit te verslaan. Bedoeld of onbedoeld deelde Carter
daarmee een klap uit aan de Southern Strategy van president Nixon.
Nixon voelde instinctief aan dat de Republikeinen de stemmen van de
Wallace-aanhangers, ook wel de angry whites genoemd, in 1972 konden
winnen en hij liet doorschemeren dat hij er in ruil als president voor zou
zorgen dat de federale regering de uitvoering van de desegregatiewetten
zoveel mogelijk zou vertragen.180 Carter trok een deel van de Wallacekiezers echter terug in het Democratische kamp. Het terugdringen van de
Republikeinse invloed181 stond op Carters agenda, maar was zonder meer
ondergeschikt aan zijn persoonlijke politieke ambities. Carter wist te
profiteren van het feit dat Democraten rond 1970 bij staats- en
Congresverkiezingen hun partij trouwer bleven dan bij
presidentsverkiezingen.182 Hij ging er van uit dat een Democratische Partij
die vanuit sociaal en economisch-conservatieve opvattingen een
centrumkoers voer het beste middel was voor de bestrijding van de
Republikeinse ambities.
Carter onderkende de tekortkomingen van het liberalisme, dat begin
jaren zestig nog de ideologie leek met toverformules voor economie,
gelijkberechtiging, armoedebestrijding en handhaving van de
wereldvrede.183 Eind jaren zestig, toen duidelijk werd dat de
verwachtingen niet ingelost waren, ging Carter er nog steeds van uit dat
de Democratische Partij in staat was tot politiek-maatschappelijke
correcties en het keren van de conservatieve trend. Bourne noemt Carters
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voornaamste beweegreden in de politiek ‘achieving social justice’.184 In de
campagne van 1970 gaf Carter evenwel aan dat de overheid in zijn optiek
slechts in beperkte mate voor die gerechtigheid kon zorgen. Vooral de
bevolking zelf diende via de weg van geleidelijkheid, economische groei
en individuele zelfredzaamheid een bijdrage te leveren.
Ondanks zijn conservatieve opstelling stuurde Carter steeds signalen
naar zwarten en liberals, getuige onder meer de lofprijzingen van Andrew
Young en de steun van jonge Democraten die in 1968 actief waren
geweest in de campagnes van de liberale senatoren Eugene McCarthy of
Hubert Humphrey.185 Carter toonde zich tevens een onvervalste ‘wheelerdealer’ in zijn pogingen de macht in de partij naar zich toe te trekken,
ondertussen afgevend op beroepspolitici en belangengroepen. Enerzijds
kritiseerde hij grote bedrijven, anderzijds liet hij zijn campagnekas vullen
door – deels conservatieve – vertegenwoordigers van diezelfde bedrijven.
Het is dit politiek opportunisme, neergelegd in brieven en memo’s in
Carters archief, waar de historicus Randy Sanders op doelde en dat Carter
mogelijk liever in de vergetelheid wilde doen raken.186 Carter heeft over
‘1970’ nooit meer losgelaten dan dat hij een issue maakte van de ‘big
shots standing between him [Carl Sanders] and the people’,187 een
opmerking van populistische aard.
Met de blik naar het Noorden
Carter geloofde voor alles in zijn zakelijke benadering van de politiek en
hij hekelde het sectionalisme tussen Noord en Zuid, dat met de deelname
van Wallace aan de presidentsverkiezingen van 1968 een nieuwe dimensie
had gekregen. Carter hield de inwoners van Georgia voor dat er geen
grenzen aan de vooruitgang waren. In geïndustrialiseerde delen van de
Verenigde Staten stond Georgia ten onrechte als achtergebleven te boek.
‘Georgians have suffered in the past from a failure to set our goals high
enough and in being content with achieving too little. (...) the only
limitation to achievement in Georgia is the extent of our willingness to
act’, zo liet hij weten.188 Carter riep de inwoners van Georgia daar
184
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impliciet mee op vooruit te kijken. Ze moesten politiek, economie en
sociaal leven niet langer laten domineren door de discussie over de
desegregatie. Hamby rekent Carter terecht tot de zuiderlingen die inzagen
dat de regio economisch alleen vooruit zou komen als het juk van de
segregatie afgeworpen werd: ‘A herd of racial moderates, including
Georgia’s Jimmy Carter, stampeded the statehouses of the South,
promising to bring the region into the national mainstream’.189 Naast
Georgia kwamen in 1970 immers ook in Florida, Arkansas en South
Carolina gematigde Democratische gouverneurs aan de macht.190 Met hen
vertegenwoordigde Carter een nieuw centrum in de politiek van het
Zuiden, conservatiever dan elders in het land, maar minder star dan
voorheen.191
Opmerkelijk is dat Carter zelf, ook als gouverneur, geen New South
zag. ‘I don’t think there is any such thing as a New South, but there is
definitely a ‘new freedom’’, aldus Carter. Hij bedoelde dat niet de hele
samenlevingsstructuur in het Zuiden veranderd was, maar dat de burgers
door het afwerpen van de last van de segregatie wel mondiger en
onafhankelijker waren geworden van politici die de rassenscheiding het
liefst in stand hadden gehouden. Carter meende daar met zijn campagne
van 1970, door direct naar het volk te stappen, een bijdrage aan te hebben
geleverd.192 In Georgia liet geen van de gouverneurskandidaten zich in
1970 openlijk racistisch uit, maar het is onjuist om Carter in zijn
campagne uitgesproken ‘integrationist-minded’ te noemen.193 Volgens
Killian konden zuidelijke politici bewust kiezen ‘to take the lead in
demonstrating that racial harmony can be achieved in spite of group
differences’.194 Maar Carters campagne was niet gebouwd rond een
discussie over sociale kwesties als onderwijs, maar rond zijn persoon, met
als hoogste doel het winnen van de verkiezingen. Dat Carter na de vuile
campagne tegen Carl Sanders met een bezwaard geweten rondliep lijkt
dan ook eerder legende dan werkelijkheid.
Met zijn overwinning in de tweede ronde overschreed Carter een
sectionalistische grens en kreeg hij voor het eerst aandacht in de nationale
pers. Het zal hem geen onverdeeld genoegen zijn geweest dat de New
York Times hem classificeerde als ‘a wealthy liberal whose tough
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campaigning won him some of his state’s large Wallace vote’.195 Maar
Carter wist dat een nieuw imago snel gekweekt kon worden. Hij toonde
zich immers een meester in één van de lessen die oud-gouverneur Arnall
doceerde, namelijk ‘ninety percent of politics is acting’.196 Jordan zei dat
de titel van gouverneur Carter overigens niet veel leek te doen.197 De
journalist James Wooten viel dit ook op en verwijzend naar Carters
marinetijd schreef hij dat de politiek al vanaf de strijd om de scholenfusie
in Plains diens ‘new submarine’ was geworden. Carters ‘vessel would
always be moored with its bow pointed seaward, ready for the next cruise
to the next destination’.198 Het is inderdaad aannemelijk dat Carter het
gouverneurschap slechts als een tussenstation zag en dat hij met zijn labelloze campagne alle opties open wilde houden om eventueel in aanmerking
te komen als kandidaat voor het Democratische vice-presidentschap. Op
campagnetoernee probeerde hij elke ambitie te verdoezelen met
opmerkingen als ‘We have a duty to give ear to those gubernatorial
candidates who are running for Governor of Georgia...and not to those
who talk so much about the federal government that it seems that they are
running for president’.199 Maar Carter keek zelf veel verder dan Atlanta,
indachtig de woorden die een aanhanger hem al in 1967 schreef: ‘Be
ready Mr. Carter. Your day is just dawning’.200
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5
End the plague of regionalism
‘That’s what really elected him – regional pride.’1
Herman Talmadge

Inleiding

M

et het binnenhalen van het gouverneurschap in 1970 bewees
Carter dat zijn politieke carrière een hoge vlucht kon nemen.
Maar bij dat gouverneurschap zou het niet blijven, want Carter
wist in 1976 ook de presidentsverkiezingen te winnen. De psychohistorici
Lloyd deMause en Henry Ebel meenden dat Carter in zekere zin tot dat
ambt geroepen was. Zij zeggen dat er midden jaren zeventig een sterke
‘group-fantasy’ heerste onder de Amerikanen, een gevoel als volk een
gezamenlijke bestemming te hebben. De behoefte aan een ‘loving, caring,
nurturant leader’ was groot. ‘The group-fantasy of the post-Nixon era
involved a wish for a mythic leader to create a utopia of peace, security,
unity, and harmony – to heal differences between liberal and conservative,
black and white, rich and poor, male and female, North and South, prowar and anti-war’, aldus deMause en Ebel.2 DeMause en Ebel leggen met
deze conclusie de hoofdoorzaak van Carters verkiezingsoverwinning bij
Watergate en de Vietnamoorlog, maar daar zijn zeker kanttekeningen bij
te plaatsen.
Of Carter nu een mythische leider was of niet, in zijn campagne legde
hij er sterk de nadruk op dat hij het vertrouwen in de politiek, geschonden
1
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door Watergate en de Vietnamoorlog, terug wilde brengen. Carter plaatste
het begin van de vertrouwensbreuk in 1969 bij het aantreden van Nixon,
hoewel president Johnson verantwoordelijk was geweest voor de militaire
escalatie van de Vietnamoorlog.3 Ondanks talloze commentaren en
nieuwsberichten dat de economie in 1976 het centrale thema was, hield
Carter vol dat de verkiezingen in de eerste plaats draaiden rond de
‘restoration of faith in our government’. Problemen als werkloosheid en
inflatie kwamen voor hem pas op de tweede plaats.4 Met deze opstelling
maakte Carter ook in 1976 ruimte voor het thema good government dat hij
al in 1962 gelanceerd had en dat hij daarna in zijn campagnes was blijven
gebruiken. Het is aannemelijk dat Carter het thema in 1976 ook
aangesneden zou hebben als er geen Watergateschandaal geweest was.
Om Carters presidentscampagne te kunnen plaatsen is het noodzakelijk
te kijken naar de manier waarop hij het gouverneurschap van Georgia
invulde en de rol die de presidentsverkiezingen van 1972 daarbij speelden.
Carter gebruikte de hoogste bestuursfunctie in Atlanta als springplank
naar een ambt in het Witte Huis. Hij wierp zich als gouverneur op als een
verlicht zuidelijk politicus en vlocht op nationaal vlak een netwerk onder
invloedrijke Democratische sympathisanten. Carter begon zijn
presidentscampagne vrijwel onmiddellijk nadat hij in 1972 geprobeerd
had vice-presidentskandidaat te worden naast George McGovern. De
liberals rond McGovern vereenzelvigden Carter met zuidelijk sociaalconservatisme en schreven hem daarom af.5 Vier jaar later, zo
constateerde de journalist William Shannon, was de Democratische Partij
politiek en psychologisch gezien zelfs klaar voor de nominatie van een
zuidelijke presidentskandidaat.6 Dit was het gevolg van snelle
maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij met name de desegregatie als
thema steeds verder op de achtergrond raakte in de zuidelijke politiek. De
politicoloog Ralph Goldman heeft gewezen op een belangrijk verschil
tussen beide partijfacties. Was de noordelijke groep vrij hecht en stabiel,
de zuidelijke factie bestond uit ‘short-lived collaborations, often organized
for a single candidacy, a single election, or a single issue, then
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disappearing’. Het ontbrak de zuidelijken tevens aan ‘durable ideologies,
heroes, and symbols’.7
Na zijn afwijzing in 1972 was het Carter dan ook duidelijk dat het
kweken van aanhang in de nationale structuren van de partij geen
gemakkelijke opgave was, zeker in een tijd waarin het electoraat volop in
beweging was. Carters adviseur Hamilton Jordan meende dat de
Democraten rond 1950 nog betrouwbare kiezers hadden gevonden onder
‘big-city ethnics of the Northeast and Midwest, working people, Jews,
liberals, and white Southerners’. Veel van hun kinderen en kleinkinderen
waren echter om uiteenlopende redenen Republikeins gaan stemmen.8 Een
onderzoek naar de periode 1950-1980 van de politicoloog Norman Nie
wees uit dat de groepen die Jordan noemde zichzelf in de eerste plaats als
onafhankelijke kiezers waren gaan beschouwen. Alleen zwarten voelden
zich nog onlosmakelijk verbonden met een partij, in dit geval de
Democraten.9 Volgens de politicoloog Austin Ranney is het afdrijven van
kiezers niet vreemd omdat de Amerikanen traditioneel wantrouwend staan
ten opzichte van politieke partijen, die zij in het gunstigste geval
accepteren als ‘unavoidable evils’.10 Carter zag voor de Democraten een
toekomst weggelegd als een bredere beweging, gebaseerd op het
populisme. Voor Carter hield dat in dat politici direct naar de kiezers
stapten en beloofden dat de big shots niet langer de politiek zouden
bepalen.11 Zulke big shots zag Carter ook in zijn eigen partij en Jordan
sprak in dat geval van ‘screaming, unrealistic, doctrine liberals’.12
De Democraten waren in 1976 derhalve een partij die probeerde af te
rekenen met een sectionalistische en ideologische fragmentatie. Volgens
Jordan was het juist die fragmentatie die Carter de kans bood een ‘nonideologische’ campagne te voeren met een strategische nadruk op media
en belangrijke staten.13 Het ambitieuze doel om de partij te hervormen lag
aan de campagne ten grondslag. Was Carter eenmaal tot president
7

Ralph M. Goldman, Search for Consensus. The Story of the Democratic Party
(Philadelphia: Temple University Press, 1979) 360.
8
Hamilton Jordan, Crisis. The Last Year of the Carter Presidency (New York:
G.P. Putnam’s Sons, 1982) 328-329.
9
Norman H. Nie, Sidney Verba and John R. Petrocik, The Changing American
Voter, Enlarged Edition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979) 268.
10
Austin Ranney, Curing the Mischiefs of Faction. Party Reform in America (Los
Angeles: University of California Press, 1975) 22.
11
Jack Bass and Walter de Vries, Interview with Jimmy Carter, Southern Oral
History Program Collection, University of North Carolina at Chapel Hill, 1974. 7.
http://docsouth.unc.edu.
12
Interview with Hamilton Jordan, Landon Butler and Thomas Donilon, Miller
Center Interviews, Carter Presidency Project, 6 November 1981. 8.
13
Idem, 11.
213

gekozen, ‘then the Democratic party will coalesce behind him, begin to
fall into place and redefine itself’, zo verwachtte Jordan.14 Die
ideologische herdefinitie zou ergens in het politieke centrum moeten
liggen. Maar in dat centrum vonden de Republikeinen in de jaren zeventig
juist steeds meer aanhang. Onder invloed van het conservatisme werden
zij volgens de politicologe Andrea Louise Campbell ‘the party of the
middle class and the small farmer, businessman, and the like’.15 Als
voorloper van het neoliberalisme in zijn partij wilde Carter deze trend
keren. Kenmerkend voor de opvattingen van de neoliberalen is hun breuk
met ‘traditional Democratic doctrine on social welfare, Keynesian
economics, and redistributive taxation’, aldus de politicoloog Nicol Rae.
Voorts hielden deze Democraten wel vast aan hun overtuiging dat de
overheid een hoofdrol speelt bij het stimuleren van economische groei.
Hun benadering van het landsbestuur – en dat gaat zeker op voor Carter –
was non-ideologisch en technocratisch.16 Doordat Carter zich niet als een
linkse Democraat profileerde wist hij in 1976 ook christelijke
fundamentalisten en evangelicals en behoudende katholieken voor zich te
winnen, van wie een deel in 1972 op Nixon had gestemd. Als herboren
baptist profiteerde Carter zo van de Third Great Awakening, een
beweging die begin jaren zeventig inzette en waarbij veel Amerikanen
hun geloof herontdekten of verdiepten.17 De aandacht rond Carters geloof
en de bekentenis van president Gerald Ford dat ook hij toegewijd de
christelijke boodschap uitdroeg bracht de opiniepeiler George Gallup jr. er
toe 1976 uit te roepen tot ‘year of the evangelical’.18 Carter liet zich in de
campagne overigens niet eenduidig uit over morele kwesties als abortus,
waardoor christelijke groepen hun eigen standpunten in zijn uitspraken
meenden te herkennen. Deze groepen zagen Carter behalve als politicus
immers ook als een actieve leek in de baptistenkerk en als een christen die
14
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zendingswerk had verricht. Katholieken voelden zich aangesproken
doordat Carter het in zijn campagne steeds opnam voor het gezin.19
In de voorverkiezingen van 1976 – en later ook in de campagne tegen
Ford – bediende Carter zich van een eigen Southern Strategy. Hij
onderkende dat zijn thuisregio een belangrijke electorale basis kon zijn,
want winst in het Zuiden zou het verlies van staten elders in de Verenigde
Staten kunnen compenseren. De politicologen Black en Black wijzen op
het belang van dat zuidelijke blok: ‘The modern South is the largest, the
most cohesive, and, arguably, the most important region in the United
States in terms of establishing the partisan direction of presidential
politics’.20 Vanaf 1973 bewerkte Carter noordelijke staten in de hoop daar
drie jaar later als zuidelijk kandidaat voorverkiezingen te winnen. Met
deze strategie zette hij Iowa op de kaart als de staat waar Amerikaanse
presidentskandidaten een vliegende start kunnen maken. De politicoloog
Hugh Winebrenner heeft er op gewezen dat de grassroots-campagne van
Carter in Iowa belangrijk was, maar dat ook de media een aandeel hadden
in de profilering van die staat. In 1972 waren journalisten er van uitgegaan
dat Edmund Muskie de Democratische presidentskandidaat zou worden en
daarom hadden zij Iowa vrijwel genegeerd. Met een marginaal verschil
eindigde Muskie in Iowa als tweede achter de uncommitted-lijst, maar hij
trok zich in april alsnog terug.21 George McGovern, die derde was
geworden in Iowa en een sterke grassroots-campagne voerde, volgde
Muskie plotseling op als de te kloppen man bij de Democraten.
Journalisten zwoeren daarop dat zij in januari 1976 beter naar Iowa
zouden kijken.22
Met zijn werkwijze in Iowa en andere staten versterkte Carter de trend
van de candidate-centered-campagne, ditmaal in het presidentiële
campagnevoeren. De politicoloog Austin Ranney ziet in de Amerikaanse
politieke traditie een typische combinatie van ‘antipartisan principle with
partisan activity’.23 Voor Carter gaat deze tweeslachtigheid zeker op. In
zijn eerdere campagnes had hij immers al aangetoond dat hij zich weinig
gelegen liet liggen aan de partijleiding. Tegelijkertijd zag hij de
Democratische Partij ook als een onmisbaar bestuursmiddel in de
samenleving. Maar de partij stond midden jaren zeventig zeker niet meer
19
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op de voorgrond. De kandidaat wel. Volgens de historicus Gil Troy
diende die inmiddels tegelijkertijd als ‘the chief icon in the literature, the
leading actor on the stump, and the dominant image on television’.24 In de
toespraken die kandidaten gaven stond al lang niet meer het
partijprogramma centraal, maar de authenticiteit en onafhankelijkheid van
de politici zelf.25 Het betekende niet dat partij-elites zich zonder meer
gewonnen gaven. Maar het was een ontwikkeling die uitstekend paste bij
Carters tactiek van underdog. De presidentscampagne was volgens Jordan
in dat opzicht een voortzetting van de gouverneursverkiezingen van 1970:
‘It was really just Jimmy Carter against everybody’.26

1. Gouverneur Jimmy Carter
Een opmerkelijke inaugurele rede
In zijn gouverneurscampagne van 1970 was Jimmy Carter ver naar rechts
opgeschoven om de stemmen van conservatieve Democraten te winnen.
Dat die succesvolle strategie slechts een vehikel was geweest om het
hoogste ambt te bereiken, onderstreepte Carter in zijn inaugurele rede als
76ste gouverneur van Georgia op 12 januari 1971 voor het State Capitol
in Atlanta: ‘At the end of a long campaign, I believe I know the people of
this state as well as anyone. Based on this knowledge of Georgians north
and south, rural and urban, liberal and conservative, I say to you quite
frankly that the time for racial discrimination is over. Our people have
already made this major and difficult decision, but we cannot
underestimate the challenge of hundreds of minor decisions yet to be
made. (...) No poor, rural, weak, or black person should ever have to bear
the additional burden of being deprived of the opportunity of an
education, a job, or simple justice’.27
Met zijn zelfgeschreven toespraak loste Carter een belofte in aan David
Rabhan, de zakenman die één van de financiers van zijn campagne was
geweest. Carter had Rabhan als tegenprestatie toegezegd openlijk te zullen
benadrukken dat de segregatie verleden tijd was. Het was politiek gezien
veilig voor Carter om te zeggen dat Georgia alle desegregatiewetten ging
uitvoeren. Als gouverneur mocht hij immers slechts één aaneengesloten
24
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termijn van vier jaar dienen, zodat hij niet op het thema afgerekend kon
worden aan de stembus. Carter wist zich in de rug gesteund door een
uitspraak van het federale Hooggerechtshof, dat in oktober 1969 bepaalde
dat openbare scholen onmiddellijk geïntegreerd dienden te worden in
plaats van met all deliberate speed zoals eerder bepaald.28 Zuidelijke
Republikeinen verklaarden desegregatie daarna tot een ‘dead political
issue’, maar Carter had het in zijn campagne verstandiger gevonden dat
niet uit te spreken onder Democraten.29
Carters opmerkingen over integratie zeiden veel over zijn persoonlijke,
realistische opvattingen. Met de passage wilde hij echter ook duidelijk
maken dat hij nu aan het hoofd stond van de Democratische Partij in
Georgia en dat die partij niet langer gepreoccuppeerd mocht zijn met de
tegenstelling tussen Noord (de liberalere steden van Georgia met Atlanta
voorop) en Zuid (het conservatieve platteland). Niet voor niets drong hij
in zijn toespraak aan op gelijkstelling van plattelanders, tot wie hij zelf
behoorde, met stedelingen. Carter maakte tevens duidelijk dat hij Georgia
wilde laten aansluiten bij het liberalere Noorden van de Verenigde Staten.
Tegelijkertijd verzekerde hij het volk dat hij hun staat niet wilde
‘uitleveren’ aan Washington. ‘We Georgians are fully capable of making
our judgments and managing our own affairs’, aldus de nieuwe
gouverneur in een boodschap aan liberale noordelijke partijgenoten.30 Zij
moesten beseffen dat het politieke en sociale proces in het Zuiden zijn tijd
nodig had. ‘Destiny is not a matter of change, it is a matter of choice.
Destiny is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved’, zo
haalde Carter in zijn toespraak William Jennings Bryan aan, de
Democraat die in 1896 presidentskandidaat van de Populisten was
geweest.31 Carter benadrukte hiermee dat hij het net als Bryan wilde
opnemen voor de ‘kleine man’, ongeacht diens afkomst of huidskleur. Het
populisme dat Carter in zijn campagne had gebezigd kwam hiermee in
zijn toespraak terug. Aan het slot van zijn rede beloofde Carter een
progressieve regeerperiode met de opmerking ‘I am determined that at the
end of this administration we shall be able to stand up anywhere in the
world – in New York, California, or Florida and say ‘I’m a Georgian’ –
and be proud of it’.32 Carter sprak hier bewust over zijn eigen staat, om
28
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aan te geven dat het Zuiden niet in alle opzichten een monolitisch blok
hoefde te zijn. Decennia eerder had de publicist Wilbur Cash, in zijn
klassieke werk The Mind of the South, al op die diversiteit gewezen.33
‘Like a mythological omen, as Carter rose to give his inaugural address
the clouds parted and the sun shone down’, zo schreef Carters biograaf
Peter Bourne bombastisch dat er een nieuwe morgen in Georgia was
aangebroken.34 Carter behoorde inderdaad tot een lichting gematigde
gouverneurs die destijds in het Zuiden aantrad. Met zijn partijgenoten
Reuben Askew in Florida, John West in South Carolina, Dale Bumpers in
Arkansas en de Republikein Lynwood Holton in Virginia kreeg Carter
vrijwel automatisch het stempel ‘progressief’ opgeplakt. Deze politici
richtten hun vizier op de toekomst en wilden de ‘handicaps of the past’,35
zoals Carter de molensteen van de apartheid omschreef, van hun nek
gooien. Volgens de journalist Roy Reed doorkruisten deze Democraten in
ieder geval tijdelijk de Southern Strategy van de Republikeinse president
Richard Nixon, die in 1970 in het Zuiden de verdere basis had willen
leggen voor het conservatieve offensief in de regio.36
Onder de kop ‘Dixie Whistles A Different Tune’ zette Time Jimmy
Carter in mei 1971 op de cover. Het weekblad concludeerde in een
achtergrondartikel over de vijf gouverneurs dat ‘Throughout the South,
there are signs that the region is abandoning the fateful uniqueness that
has retarded its development and estranged its people’.37 Het was voor
Carter niet onbelangrijk te figureren in een artikel dat in de hele
Verenigde Staten werd gelezen. Time noemde hem ‘both product and
destroyer of the old myths’ en Carter sprak in een interview met het blad
van ‘a new dynamic, a new freedom that exists throughout the South’.38
Volgens Carter was de rassenkwestie nog geen verleden tijd, maar hadden
de inwoners van Georgia – ‘I know my people, and I am saying what they
are thinking’39 – besloten dat de kwestie niet langer alles zou overheersen
ten koste van de vooruitgang. Carter constateerde dat na de Republikeinse
opmars van de jaren zestig in Georgia, maar ook elders in het Zuiden, de
kiezers weer naar de Democraten neigden omdat die partij
programmatisch beter aansloot bij hun ‘more enlightened attitude’.40 Time
33
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schreef na een rondgang onder de vijf gouverneurs dat het Zuiden meer
dan ooit de kans had om de grens te slechten die was ontstaan met de
invoering van de slavernij. Het tijdschrift zag mogelijkheden ontstaan
voor zuidelijke politici nu Democratische presidentskandidaten voor het
eerst sinds tien jaar hun blik weer naar het Zuiden richtten.41
Beleid als gouverneur
In zijn inaugurele toespraak had Carter gezegd dat hij niet beoordeeld
wilde worden op de manier waarop hij campagne had gevoerd, maar op
zijn kwaliteiten als bestuurder.42 Eén van zijn eerste beleidsdaden als
gouverneur was het benoemen van David Gambrell, jurist van King &
Spalding, tot senator. Gambrell diende in Washington de termijn uit van
de op 21 januari 1971 overleden Richard Russell. Dat Carter meer ervaren
Democratische politici passeerde illustreert dat hij Gambrell en King &
Spalding wilde belonen voor hun inspanningen ten dienste van zijn
campagnes in 1962, 1966 en 1970.43 Na het vertrek van Gambrell naar
Washington nam Charles Kirbo op aandringen van Carter het
voorzitterschap van de Democratische Partij van Georgia op zich.
Carter benoemde voorts meer zwarten in het overheidsapparaat van
Georgia dan enig ander gouverneur voor hem. Opmerkelijk is dat niet,
want hij zette het beleid voort dat was ingezet door zijn voorgangers. Zo
had ook Lester Maddox, een gouverneur met racistische denkbeelden,
zwarten benoemd als zij het beste gekwalificeerd waren voor een baan.
Carter voerde desegregatiewetten uit, maar – en ook hier zette hij de lijn
van Maddox voort – gelijkberechtiging was niet zijn politieke prioriteit. In
1972 voerde Carter campagne voor Andrew Young, een zwarte
burgerrechtenactivist uit Atlanta en een van de naaste medewerkers van
Martin Luther King jr. Young werd dat jaar als eerste zwarte politicus uit
Georgia sinds de Recontruction gekozen in het Huis van Afgevaardigden
in Washington. Als tegenprestatie gaf Young zijn steun aan Carter, die
zichzelf in het nauw had gebracht met de kwestie van busing. Carter sprak
zich uit tegen gedwongen en voor vrijwillige busing, waarmee hij kritiek
oogstte van het nationale bestuur van de burgerrechtenorganisatie
NAACP. De organisatie wilde juist dat zuidelijke gouverneurs de
integratie met alle middelen afdwongen. Carter kon gedwongen busing
echter niet rijmen met zijn visie op vrijheid van onderwijs, zowel voor
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blanke als zwarte kinderen.44 Hij wees er op dat ouders de gelegenheid
dienden te hebben een buurtschool te kiezen, waar zij meer invloed
konden uitoefenen op het onderwijsbeleid.45
Als populist bood Carter de inwoners van Georgia met Speak Up Day
de mogelijkheid naar het State Capitol in Atlanta te komen om persoonlijk
hun grieven te uiten. Dit was geen origineel initiatief, maar een
voortzetting van People’s Day, de dagen waarop Maddox de ‘kleine man’
in zijn gouverneurskantoor had ontvangen.46 Carter stelde tevens State
Capitol for a Day in, waarbij hij het staatsbestuur van tijd tot tijd
symbolisch een dag buiten Atlanta vestigde. Carters staf koos de plaatsen
zorgvuldig uit, zodat de gouverneur gunstige publiciteit zou krijgen.47
Aansluitend bij zijn opvattingen over populisme maakte Carter alle
beleidsinitiatieven ondergeschikt aan het stokpaard dat hij al vanaf zijn
campagne van 1962 bereed en dat good government heette. Als
gouverneur vertaalde Carter dat naar de noodzaak van een ingrijpende
reorganisatie van het staatsbestuur. Hij initieerde ook de hervorming van
de rechtspraak en het sociale stelsel en nieuwe wetten voor
consumentenveiligheid en belasting. Maar dat alles had een lagere
prioriteit dan het streven naar inkrimping van het aantal ministeries en
overige staatsdiensten.
Carter diende het voorstel voor de reorganisatie van het staatsbestuur
onmiddellijk na zijn aantreden in, maar stuitte op de conservatieve factie
van de Democratische Partij, geleid door vice-gouverneur Maddox, die
Carter niet zonder meer een succes wilde gunnen. De factie van Maddox
bezorgde Carter al voor zijn ambtsaanvaarding ernstig gezichtsverlies
door de verkiezing van zijn vriend, senator Robert Smalley, tot vicevoorzitter van de Senaat van Georgia te blokkeren. Carter besloot daarop
te proberen samen te werken met de zittende leiders in Huis en Senaat,
wat hem op 15 februari 1971 een wet opleverde waarmee het parlement de
gouverneur het recht gaf een reorganisatievoorstel te schrijven. Als
gouverneur kreeg Carter het recht diensten te herverdelen onder
ministeries en andere staatsinstellingen, departementen op te heffen als zij
niet grondwettelijk waren voorgeschreven en niet-gekozen ambtenaren
andere taken te geven. Huis en Senaat hadden de nodige amendementen
toegevoegd, waardoor de wet zowel volgens voor- en tegenstanders
weinig voorstelde. De conservatieve factie wilde met de amendementen
voorkomen dat Carter hun medestanders uit het staatsapparaat werkte
44
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onder het mom van reorganisatie. De factie voelde zich binnen de partij al
aangevallen door Kirbo, die als partijvoorzitter was begonnen aan een
zuivering om de rangen van de conservatieven te verzwakken.48 Carter
had veertig uur gespendeerd om onder senatoren te lobbyen en was
teleurgesteld over het resultaat.49 Het gedetailleerde reorganisatieplan dat
hij later indiende bij het parlement werd pas tijdens de zitting van 1972
goedgekeurd, eveneens in een verwaterde versie. De reorganisatie
resulteerde overigens niet in lagere overheidsuitgaven vergeleken met de
regering-Maddox.50
De historicus Gary Fink gebruikt het thema van de reorganisatie als
case study voor het verklaren van Carters leiderschap en politieke keuzes
als gouverneur. Fink gaat terug tot Carters afkomst, waarbij hij als zoon
van een ‘wealthy small-town landowner and businessman’ een zeker
‘noblesse oblige’ meekreeg, het gevoel dat hij zijn invloed en talenten
diende aan te wenden voor het verbeteren van de samenleving. Carters
idealisme had volgens Fink dan ook weinig van doen met politieke
ideologie, maar meer met een besef van sociale ethiek dat hij erfde vanuit
zijn cultuur en dat werd versterkt door zijn religieuze beleving.51 Fink
kent Carter ‘remarkably conservative views’ toe, maar ziet hem ook als
een ‘populist, a business progressive, a social gospeler, a technocrat, and a
modern liberal’. Carter benaderde de politiek of een bestuurlijk probleem
niet vanuit één gedachte, maar bepaalde in ieder geval apart of de ‘realist,
planner, pluralist, educator’ of de ‘scientist’ die in hem schuilden diende
te reageren. Dit pragmatisme maakte van Carters gouverneurschap een
‘remarkable mixture of conservative caution, progressivism, liberal
idealism, and populist suspicion’.52 Volgens Fink onderschreef Carter
geheel of gedeeltelijk het grootste deel van de conservatieve principes die
Clinton Rossiter in de jaren vijftig opsomde, maar verwierp hij ‘the
conservative’s pessimistic view of progress, democracy, and man and his
potentialities’. Daardoor vertaalde Carters conservatisme zich nooit in een
politieke ideologie. Zijn christelijke geloof maakte het mogelijk om zijn
conservatisme en zijn liberale sociale opvattingen te vervatten in een
‘practical political philosophy’.53 Hier dient wel aan toegevoegd te
worden dat Carter, door steeds de nadruk te leggen op deugdelijk bestuur
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in plaats van ideologie, kiezers trok die niet uit een diepere overtuiging op
hem stemden. Dat maakte Carter kwetsbaar voor het gevaar dat
uitgesproken liberale of conservatieve politici die kiezers bij een volgende
campagne naar zich toe zouden trekken.
Carter had in de jaren zestig inderdaad aangetoond dat hij, in de geest
van het conservatisme, voorstander was van geleidelijke en ordelijk
verlopende verandering. Om verkiezingen te winnen putte hij uit zowel
liberale als conservatieve uitgangspunten, rekening houdend met de
kiesgroepen die hij wilde aanspreken. Dat hij niet puur liberal of
conservatief was liet velen, onder wie Fink, geloven dat Carter ‘in some
important respects, [he] was not even a politician’.54 Die conclusie is
misleidend, omdat Carter in de jaren zestig naar voren werd geschoven
door een belangengroep in de advocatuur en zakenwereld en die groep
ook diende. Betty Glad concludeerde dat de groep van advocaten rond
Kirbo tijdens Carters gouverneurschap zelfs uitgroeide tot een ‘kitchen
cabinet’.55 Daarnaast nam Carter volop deel aan de strijd tussen de
partijfacties en nam hij niet in de laatste plaats beslissingen die zijn eigen
politieke carrière moesten bevorderen, zoals het tekenen van een wet in
1973 waarmee de doodstraf in Georgia opnieuw van kracht werd.56
Eenmaal gekozen tot gouverneur begon Carter onmiddellijk met het
uitbouwen van zijn eigen factie in de Democratische Partij, waarbij hij
nauwgezet aantekende wie zijn tegenstanders waren. Finks gedachte dat
Carter als gouverneur slechts toegaf aan belangengroepen als hij er van
overtuigd was dat hun zaak het algemeen belang van Georgia ten goede
kwam, is eveneens te idealistisch. In de campagne tegen Suit accepteerde
Carter financiële giften van bedrijven, waaronder grote ondernemingen,
die hij niet bij naam wilde noemen. Het was Carter duidelijk dat die
bedrijven hem als gouverneur om gunsten zouden vragen en in ieder geval
verwachtten dat hij rekening hield met hun belangen.57
Noord-Zuid benadering van de nationale politiek
Dat Carter als gouverneur vooral politicus was blijkt tevens uit de
interesse die hij kort na zijn aantreden toonde in hogere ambten. Zo
overwoog hij om het in 1972 op te nemen tegen Herman Talmadge om
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diens zetel in de Senaat in Washington. Om die reden verbrak Carter nooit
zijn banden met de conservatieven die hem mede in het zadel hadden
geholpen. In het voorjaar van 1972 hield Carter zich ook bezig met de
hervorming van het systeem voor afvaardiging van gedelegeerden naar
nationale conventies van de Democraten. Dat systeem was veranderd na
hevige kritiek op het partijbestuur, dat in 1968 alle primary-uitslagen had
genegeerd en de benoeming van Hubert Humphrey, die aan geen enkele
voorverkiezing had deelgenomen, tot presidentskandidaat had
doorgedrukt.58 De hervormingen, uitgewerkt door de Commission on
Party Structure and Delegate Selection, hielden onder meer in dat niet
langer de gouverneurs de gedelegeerden aanwezen, maar dat de
Democraten die voortaan rechtstreeks en bindend konden kiezen in
districten. Het partijbestuur mocht uitslagen van primaries niet langer
naast zich neerleggen.59 Deze nieuwe praktijk is ook wel het moderne
Amerikaanse nominatiesysteem genoemd, in tegenstelling tot het systeem
dat tot en met 1968 dominant was.60
Gouverneurs mochten dan wel geen gedelegeerden meer aanwijzen,
maar door druk uit te oefenen konden ze er wel voor zorgen dat hun
aanhangers op de kieslijsten kwamen. Dat is precies wat Carter deed. Van
tevoren maakte hij duidelijk dat deze Democraten op de conventie senator
Henry Jackson uit de staat Washington als presidentskandidaat zouden
steunen. Jackson was in 1972 één van de mede-oprichters van de
Coalition for a Democratic Majority (CDM), een groep Democraten die
verontrust waren over de invloed van de New Left en de partij op een
centrumkoers wilden houden.61 De Carter-loyalisten werden echter allen
verslagen. Gedelegeerden die zich hadden uitgesproken voor de liberal
George McGovern, één van de bedenkers van de nieuwe partijregels,
zegevierden in Georgia. Volgens Bourne volgde Carter de nationale
politieke ontwikkelingen, die McGovern richting de Democratische
nominatie dreven, met argusogen. ‘Carter was in a period of surging
ambition. Highly competitive, he felt the declared presidential candidates
and other national political figures were a surprisingly unimpressive
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group. (...) He intended to use the presidential campaign to generate
national visibility for himself’.62
Opmerkelijk is dat Carter twee sporen volgde. Enerzijds probeerde hij
de nominatie van McGovern via het steunen van Jackson en een geheime
ontmoeting met andere gouverneurs te voorkomen. Volgens Carter kon
McGovern niet winnen in het Zuiden en zou hij de rangen van de
Democraten in het Congres en in de parlementen van de staten
‘decimeren’,63 zeker als hij een andere liberal als running mate zou
nemen. Anderzijds wilde Carter zijn opties open houden om in
aanmerking te komen als gematigd vice-presidentskandidaat naast
diezelfde McGovern. Na een ontmoeting met McGovern, die eind juni een
korte rondreis door het Zuiden maakte, liet Carter weten de senator te
zullen steunen als die de nominatie zou winnen.64 Carters stem was dan
echter niet meer dan een ‘vote of duty’ in het partijbelang.65 Tegelijkertijd
hield Carter ‘crisisoverleg’ met George Wallace, waarbij beide
gouverneurs strategieën bespraken voor het scheiden van de
presidentsverkiezingen, de Congresverkiezingen en de verkiezingen in de
staten. Het doel was te voorkomen dat McGovern andere Democraten in
zijn eventuele val zou meeslepen. ‘We don’t want to see our party
destroyed’, oordeelde Carter in augustus na een ontmoeting met Wallace,
die tijdens de voorverkiezingen was neergeschoten en zijn campagne in
een rolstoel vervolgde.66 De campagnestaf van Wallace vroeg Carter de
naam van de gouverneur van Alabama ter nominatie in te brengen op de
conventie in Miami in juli. Ook Jody Powell, Carters perswoordvoerder,
en zijn secretaris, Hamilton Jordan, drongen hier bij Carter op aan. Carter
wees het verzoek echter af omdat hij zijn naam niet wilde verbinden aan
een kandidaat die hij kansloos achtte. Tevens wilde hij niet met het
segregistische gedachtegoed van Wallace geassocieerd worden.67
Carter meende dat de nationale politieke constellatie in 1972 rijp was
voor een Democratisch ‘Noord-Zuid ticket’. Via Jordan hield hij contact
met de staf van McGovern. Daarnaast waren politiek adviseur en
zakenman Landon Butler, mediadeskundige Gerald Rafshoon en Peter
Bourne, arts en adviseur voor gezondheidszaken in de regering-Carter, bij
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dit overleg betrokken. Carter hield voor de nationale tv-camera’s een
steunrede voor Henry Jackson, een toespraak die was geschreven door
Bourne en die vooral inging op de vooruitgang in Georgia. De toespraak
was niet meer dan een formaliteit, want Jackson had tijdens de
voorverkiezingen veel minder gedelegeerden verzameld dan McGovern.
Onmiddellijk nadat McGovern was genomineerd vroeg Carter aan
Jackson bij de presidentskandidaat te bemiddelen. Jackson moest er bij
McGovern voor pleiten Carter als running mate te nemen. Richard Perle,
adviseur van Jackson, zei dat de senator hiermee in één klap al zijn respect
voor Carter verloor, zeker gezien de harde taal die de gouverneur van
Georgia tijdens de voorverkiezingen tegen McGovern had gebruikt.68
Carter bewerkte niet alleen Jackson, hij stuurde Rafshoon en Jordan
ook naar Patrick Caddell, de opiniepeiler van McGovern. Rafshoon en
Jordan schermden met data waaruit zou blijken dat het ticket McGovernCarter kon winnen in het Zuiden en daardoor zeer kansrijk zou zijn om in
het Witte Huis te komen.69 McGovern besefte dat de aanhangers van
Wallace, die Carter voor een belangrijk deel meende te kunnen
vertegenwoordigen, wantrouwend stonden ten opzichte van ‘big
government, big corporations and big labor unions’ en wilde hen in die
bezorgdheid tegemoet komen. McGovern weigerde echter concessies te
doen op kritieke punten als zijn eis een onmiddellijk einde te maken aan
de oorlog in Vietnam. Ook wilde hij niet meegaan in de nog steeds van
segregisme doorvlochten taal van Wallace, die Carter overigens niet
overnam. ‘In the end, most Wallace voters and their leader found it
difficult to identify with a liberal, Northern, antiwar Democrat surrounded
by advocates of new styles of life and social behavior’, aldus McGovern
over zijn relatie met een deel van het zuidelijke electoraat.70
McGovern was er niet van overtuigd dat Carter wel de politicus was
die uit ideologisch en geografisch oogpunt een plaats op het ticket
verdiende, want hij noemt de gouverneur van Georgia niet eens in zijn
memoires. McGovern liet het opstellen van een lijst met kandidaten in
eerste instantie over aan zijn campagnestaf, die op 13 juli 1972 tijdens de
conventie een eerste overzicht samenstelde met 37 Democratische politici.
Op die lijst stond ook de naam van Carter. Later die dag kreeg McGovern
een lijst met zeven geschikte kandidaten aangeboden en hier was Carter
niet meer bij. McGoverns campagnemanager Gary Hart, die deze feiten in
een boek over de campagne vermeldt, zei niet om welke redenen de
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gouverneur van Georgia werd afgevoerd.71 Maar volgens Carter
gebruikten de medewerkers van McGovern bij zijn ‘onmiddellijke’
afwijzing ‘vile language’.72 McGovern koos als running mate senator
Tom Eagleton uit Missouri, een zogenoemde border state, grenzend aan
het perifere Zuiden. Vanwege zijn liberale gedachtegoed, waarmee hij
nauw bij McGovern aansloot, was Eagleton zeker geen stemmenmagneet
in het Zuiden. Nog geen drie weken na de conventie trad Eagleton onder
zware publieke druk terug nadat gebleken was dat hij in het verleden
onder psychiatrische behandeling was geweest. Carter vroeg daarop Julian
Bond, de radicale zwarte leider uit Atlanta die goede contacten had in de
campagnestaf van McGovern, nogmaals zijn naam in te dienen. De staf
van McGovern gaf echter resoluut een negatief antwoord.73 McGovern
wilde geen running mate uit een zuidelijke staat omdat hij er van uitging
dat hij geen meerderheid in het Zuiden nodig had om de
presidentsverkiezingen te winnen. De keuze van McGovern viel op
Sargent Shriver, een vertrouweling van de Kennedy-familie en voormalig
ambassadeur in Frankrijk. Carter ontving Shriver in augustus in Atlanta
voor een privé-onderhoud, maar zei een publieke bijeenkomst met de
vice-presidentskandidaat wegens ‘tijdgebrek’ af.74
Carter hield zich als gouverneur intensief bezig met de kwestie NoordZuid in de Amerikaanse presidentiële politiek en de Democratische Partij.
Hij beschouwde zichzelf als een gematigd tegenwicht voor McGoverns
linkse denkbeelden. Mogelijk interpreteerde Carter bepaalde signalen
verkeerd, zoals een artikel in de New York Times, waarin stond dat
McGovern hem zag als de ‘most powerful Southern governor’.75 Vanaf
zijn inauguratie had Carter laten merken geïnteresseerd te zijn in
deelname aan het debat in de nationale partij. Zijn opiniepeiler William
Hamilton zag voor de gouverneur de rol weggelegd van een politicus die
presidentskandidaten waardevolle informatie kon geven hoe zij in
zuidelijke staten konden winnen.76 Maar dat Carter er niet in slaagde de
partijtop te overtuigen van zijn visie op de nationale politiek deed hem
beseffen dat hij, zoals Glad zegt, in 1972 nog niet de ‘political mover and
shaker’ was die hij wilde zijn.77
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Carters Southern Strategy
Na de eerste afwijzing van Carters vice-presidentskandidatuur schreef
Bourne op 25 juli een memo aan de gouverneur waarin hij anticipeerde op
een nederlaag van McGovern bij de verkiezingen in november. Bourne
stelde dat er een ‘unique, open opportunity’ bestond voor een outsider om
een gooi te doen naar het presidentschap. Die outsider moest een
Democraat zijn die wilde bouwen aan een ‘new constituency based on
populist appeal’. Deze kandidaat kon uit het Zuiden komen en gezien zijn
manier van campagnevoeren kon zijn naam Jimmy Carter zijn.
Voorwaarde was wel dat Carter bereid was drastisch afstand te nemen van
de ‘traditional southern politics’, ofwel de conservatieve denkwijze, in het
ergste geval belast met segregistische retoriek.78 Na zijn tweede,
definitieve afwijzing door McGovern wist een kerngroep van adviseurs,
die naast Bourne bestond uit Jordan, Rafshoon en Butler, Carter zonder
veel moeite over te halen tot een presidentskandidatuur. Als gouverneur
had Carter te maken gekregen met landelijke politici en geleidelijk was
zijn overtuiging gerijpt dat het allerhoogste ambt ook binnen zijn bereik
kon liggen. ‘During 1971 and 1972 I met Richard Nixon, Spiro Agnew,
George McGovern, Henry Jackson, Hubert Humphrey, Ed Muskie,
George Wallace, Ronald Reagan, Nelson Rockefeller, and other
presidential hopefuls, and I lost my feeling of awe about presidents’, zei
hij daarover.79 Carters gevoel zelf uit presidentieel hout te zijn gesneden
werd gesterkt door de zware nederlaag die McGovern aan de stembus
leed. McGovern won alleen in Massachusetts en het District of Columbia;
de rest van het land, inclusief het hele Zuiden, stemde Republikeins.
Gegrepen door het idee kwam Carter eerst met zichzelf in het reine wat
betreft het gouverneurschap, een functie waarin hij immers nog twee jaar
voor de boeg had. ‘As governor of Georgia I had completed the most
critical and demanding portion of my term’, zo rechtvaardigde Carter zijn
besluit om zich niet langer uitsluitend aan het welzijn van Georgia te
wijden, maar volop toe te geven aan zijn persoonlijke politieke ambities.80
Behalve met de kerngroep overlegde Carter intensief met de juristen
Kirbo en Lipshutz, die beiden kansen voor hem zagen. Kirbo bracht
overigens ook zijn vakgenoten Jack Watson en Griffin Bell van King &
Spalding in contact met Carter. Het tweetal werd actief in Carters
strategiegroep, die zich al snel op een campagne ging richten.81 Met die
verdeling tussen een kerngroep en een strategiegroep volgde Carter
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overigens een beproefd model in het moderne presidentiële
campagnevoeren.82
Begin november, vlak voordat McGovern de presidentsverkiezing
verloor van Nixon, kwam Jordan met een memo waarin hij de
bespiegelingen van Bourne en aanbevelingen van Rafshoon uitwerkte tot
politiek-strategische beschouwingen. Historici, politicologen en
journalisten beschouwen het memo van Jordan niet alleen als het startpunt
van Carters campagne, maar noemen het document en de daarin
beschreven strategie ook een ‘brilliant plan of battle’,83 ‘imaginative and
ingenious’84 en ‘on target’ waar het gaat om de inschatting van de
nationaal-politieke verhoudingen’.85 Het memo opende met de vaststelling
dat George Wallace en Edward Kennedy waarschijnlijk Carters
belangrijkste Democratische rivalen zouden zijn in de voorverkiezingen
van 1976. Volgens Jordan kon de liberal Kennedy nooit het Zuiden achter
zich krijgen, maar hij ging er niettemin vanuit dat de senator uit
Massachusetts de ‘front-runner and strong favorite’ zou zijn.86 Jordan
stelde vast dat er ruimte was voor een Democraat die de nadruk legde op
‘strong moral leadership’, want president Nixon had het op dat punt laten
afweten.87 Met de kwestie van moraliteit opende Jordan ook direct de
aanval op Kennedy, die nog steeds achtervolgd werd door het
Chappaquiddick schandaal uit 1969. Kennedy was er nooit in geslaagd
een plausibele verklaring te geven waarom hij in 1969 op het eilandje
Chappaquiddick met een voormalig secretaresse van zijn overleden broer
Robert in een auto te water was geraakt. Kennedy had de plaats van het
ongeluk verlaten en de vrouw, die het drama niet overleefde, aan haar lot
overgelaten.
In zijn memo beval Jordan Carter aan naar het midden op te schuiven.
‘The political pendulum is swinging back toward the middle’, zo schreef
hij. Carter moest ver weg van ‘McGovern’s radicalism’ en inspelen op een
onrustgevoel dat zou heersen onder de Amerikanen. Jordan nam een
‘Distrust and disallusionment of government and politicians at all levels’
waar.88 Opmerkelijk is dat Jordan dit schreef na de inbraak in het
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Democratische hoofdkwartier in het Watergategebouw in Washington,
maar ver voordat die kwestie uitliep op het aftreden van Nixon als
president in 1974. Toch zijn Jordans beschouwingen hier geenszins
visionair te noemen, want McGovern had er in zijn campagne van 1972 al
uitgebreid op gewezen dat de oorlog in Vietnam had geleid tot een ‘loss of
government credibility’, veroorzaakt door een ‘widening chasm between
Administration rhetoric and Vietnamese realities’.89 Het vertrouwen van
de burger in regering en politiek was dus al in de jaren zestig, onder de
regering-Johnson, geschaad. Jordan raadde Carter aan in de
voorverkiezingen in een vroeg stadium contact te zoeken met Robert
Strauss, die in de race was voor het voorzitterschap van de Democratische
Partij. Strauss had afstand genomen van Kennedy en McGovern en stond
dichter bij de ‘conservative and moderate elements’ in de partij. Aan de
andere kant waarschuwde Jordan dat Carter de liberale Democraten niet
tegen zich in het harnas moest jagen, maar hen juist bij zijn campagne
moest betrekken, alleen al vanwege hun ervaring in het
campagnevoeren.90 Volgens Jordan diende Carter de nadruk te leggen op
de voorverkiezingen in twee staten, te weten New Hampshire en Florida.
Omdat in New Hampshire de eerste primary van het seizoen plaats zou
vinden, kon Carter daar veel publiciteit krijgen als hij won. In Florida
diende hij af te rekenen met Wallace, om aan te tonen dat gematigde
Democraten als Carter voortaan het Zuiden vertegenwoordigden.91
De beschouwingen van de politicoloog Jordan waren inderdaad nuttig,
maar niet per se briljant te noemen. Iedere politieke waarnemer kon zien
dat er sinds de jaren zestig, onder meer door de voortdurende oorlog in
Vietnam, grote krachten drukten op wat de historicus Arthur Schlesinger
jr. het ‘vital center’ van het Amerikaanse liberalisme noemde. Schlesinger
wees er op dat het liberalisme zoals zich dat halverwege de twintigste
eeuw manifesteerde fundamenteel herschapen was ‘by the hope of the
New Deal, by the exposure of the Soviet Union, and by the deepening of
our knowledge of man. The consequence of this historical re-education
has been an unconditional rejection of totalitarianism and a reassertion of
the ultimate integrity of the individual’.92 Dit liberalisme, zo voorspelde
Schlesinger, zou zeker aanvallen te verduren krijgen van uiterst links en
uiterst rechts. Er was daarom een centrum nodig van waaruit deze
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aanvallen konden worden afgeslagen door Amerikanen ‘who believe
deeply in civil liberties, in constitutional processes and in the democratic
determination of political and economic policies’.93 De publicist E.J.
Dionne concludeert dat het centrum waar Schlesinger op doelde in de
jaren zestig onder enorme druk kwam te staan en implodeerde in de jaren
zeventig, want ‘It could not withstand the storms over the Vietnam War,
race, feminism, and the counter-culture’.94 Nadat de Democratische Partij
steeds verder was afgedreven naar links kwamen er begin jaren zeventig
politici op, waartoe Carter behoorde, die de partij weer naar het midden
wilden brengen. De overtuiging dat de overheid de plicht had voor de
‘basic welfare’ van de burgers te zorgen, zoals die onder meer door
McGovern was uitgedragen, paste niet bij Carters centrumgedachte.95
Jordans vaststelling dat een gematigd zuidelijk politicus het
presidentschap kon winnen was evenmin verrassend. Volgens Jordan
diende Carter het Zuiden steeds aan te prijzen als een ‘progressive region
in the mainstream of American political life’.96 Dit proces was na het
Brown-vonnis van 1954 in gang gezet en had in de jaren zestig een vlucht
genomen. Segregisten als Maddox en Wallace behoorden inmiddels tot
een verdwijnende generatie politici. Hun ‘recalcitrance’, zoals de
historicus Bruce Schulman het omschrijft, kon niet blijven duren als het
Zuiden zijn positie van economische groeiregio wilde vasthouden.97
Carter had in 1970 al laten zien dat hij met een gematigd-conservatieve,
maar niet-segregistische toon de aanhangers van Wallace achter zich kon
krijgen. In 1976 was, mede gezien de evolutie van Carters campagnes, de
tijd rijp om die tactiek toe te passen op het hele Zuiden van de Verenigde
Staten.
Een andere kanttekening bij het memo van Jordan is dat hij de strategie
grotendeels afkeek van McGovern. McGovern startte in 1972 eveneens
een vroege campagne, knoopte waardevolle contacten in de partij aan en
concentreerde zich in de voorverkiezingen op New Hampshire. Jordan
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heeft ongetwijfeld met grote aandacht het boek gelezen dat McGoverns
campagnedirecteur Gary Hart al in 1973 over de campagne van 1972
uitbracht. ‘Carter modified his own plan to capitalize on differing
circumstances and to profit from our errors’, concludeerde McGovern
zelf.98 De senator slaat hiermee de plank zeker niet mis. Zo beval Jordan
in zijn memo onder meer aan gebruik te maken van de diensten van de
advocaat Morris Dees, een liberal ‘who has the expertise to utilize and
develop the direct mail sollicitation technique which proved so successful
in the McGovern campaign’.99
Historici en journalisten hebben het memo van Jordan vooral bekeken
vanuit het tijdperk na Watergate, onder meer ingegeven door passages als
‘Nixon did not inspire the trust and confidence of the American people at
a time in our history when we are hungry for strong moral leadership’.100
De conclusie dat Jordan de nationale crisis rond het aftreden van Nixon
min of meer voorzag lag dan ook duidelijk voor de hand. Jordans memo
dient echter te worden beschouwd vanuit Carters eerdere
verkiezingscampagnes. Al sinds zijn eerste schreden in de politiek in 1962
was Carters hoofdthema immers good government. De kiezers verdienden
deugdelijk bestuur en moesten de politici op wie zij stemden kunnen
vertrouwen. Ook in zijn campagnes van 1966 en 1970 had Carter zwaar
de nadruk op moraliteit gelegd. Eveneens redenerend vanuit de eerdere
campagnes, moet de conclusie zijn dat de belangrijkste bijdrage van het
memo van Jordan lag in de paragraaf ‘Establishing a National Image’.
Deze paragraaf was echter grotendeels geschreven door Rafshoon. Carters
mediastrateeg merkte op dat de gouverneur nog steeds gold als de man
‘who said the time for racial discrimination is over...he still has a Kennedy
smile...has a Wallace-type of populism sans racism...What he does not
have is much depth to his image’. Rafshoon adviseerde Carter om, als
eerste prioriteit, publiekelijk zijn mening te geven over nationale
vraagstukken. Dit zou bijdragen aan de ontwikkeling van een
‘heavyweight image’, terwijl Carter tegelijkertijd moest proberen ‘to
infect other Southern states and other regions with the Jimmy Carter
‘good-guy’ brand of populism’.101 Rafshoon waarschuwde tevens dat er
meer nodig was dan in de campagnes van de jaren zestig. Handen
schudden en begrip tonen voor de ‘average man’ was voor Carter niet
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langer genoeg: ‘he will also have to convince press, public, and politicians
that he knows how to run a government’.102
Gebruikmakend van de ervaringen in de campagnes van 1966 en 1970
en van Carters besluit om een lange campagne te voeren, stelde Rafshoon
een tijdschema op voor de opbouw van het imago van de gouverneur. In
1973 diende Carter vooral de nadruk te leggen op de verworvenheden van
Georgia onder zijn bestuur, terwijl hij zich in 1974, een jaar met
Congresverkiezingen, op nationaal vlak moest mengen onder de
Democratische zwaargewichten. In 1975 zou Carter dan gelden als een
politiek denker en één van de leiders van de partij, terwijl hij zich een jaar
later volop kon profileren als presidentskandidaat.103 Jordan voegde
hieraan toe zo snel mogelijk te beginnen met het genereren van gunstige
publiciteit in de nationale pers. ‘Stories in the New York Times and
Washington Post do not just happen, but have to be carefully planned and
planted’, schreef hij.104 Jordan richtte zijn aandacht met name op wat hij
het ‘Eastern liberal news establishment’ noemde, ‘which has tremendous
influence in this country all out of proportion to its actual audience’.105
Jordan gaf tevens aan dat het hier niet om een onoverkomelijke NoordZuid tegenstelling ging. Het tegendeel was eerder waar, want ‘a
disportionate number of these opinion makers are Southerners by birth
and tradition and harbor a strong, subconcious desire to see the South
move beyond the George Wallace era and assert itself as a region and as a
people in the political mainstream of this country’.106
Jordan en Rafshoon projecteerden de Southern Strategy waarmee
Carter in 1970 vanuit zijn conservatieve machtsbasis in Zuidwest-Georgia
had geopereerd nu op het nationale vlak. Wel voegden zij daar een extra
media-dimensie aan toe. De kern van de strategie lag in het polijsten van
Carters imago tot een politicus die voldoende besluitvaardigheid getoond
had om, na een succesvol gouverneurschap, tot president te worden
gekozen. Behalve in zijn eigen staat kon Carter ook op nationaal vlak de
politicus zijn die de barrière Noord-Zuid en de tegenstelling liberalconservatief kon slechten. Het middel om dat te doen was good
government, het vlakke thema dat sinds 1962 aan hem kleefde en
waarmee Carter zich inmiddels, mede door de imagolessen van Rafshoon,
had vereenzelvigd.
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De uitvoering van Rafshoons imago-strategie
Werkend vanuit Rafshoons vierjarenplan en zich opwerpend als een
zakelijk, maar maatschappelijk betrokken bestuurder, forceerde Carter in
1973 een belangrijke nationale en zelfs internationale doorbraak. Carter
werd namelijk gevraagd toe te treden tot de dat jaar opgerichte Trilateral
Commission en greep die kans met beide handen aan. De commissie
bestond uit leden van de internationale zaken- en bankwereld, academici,
journalisten en juristen en had tot doel het intensiveren van de
samenwerking tussen de geïndustrialiseerde driehoek Noord-Amerika,
Europa en Japan. De oprichters, onder wie David Rockefeller van de bank
Chase Manhattan, reageerden op de economische tegenwind in de
Verenigde Staten en wilden via de commissie de internationale financiële
en economische samenwerking stimuleren buiten regeringen om.107
De journaliste Holly Sklar kritiseerde dat de commissie slechts was
opgericht om westerse belangen veilig te stellen door het beïnvloeden van
de politiek.108 Of dat oordeel terecht is of niet, Sklars conclusie dat Carter
zich gewillig door de commissie liet gebruiken is zeker niet ongefundeerd.
Carter had zich in de jaren zestig al laten inlijven door King & Spalding
en indirect door de bedrijven die dat advocatenkantoor
vertegenwoordigde. Carter had er geen moeite mee zijn naam te verbinden
aan organisaties die op politiek vlak dicht bij zijn eigen overtuigingen
stonden, zolang dat hem in de toekomst electoraal voordeel kon
opleveren. In het kader van zijn reeds begonnen verkiezingscampagne was
hij in de vroege jaren zeventig op zoek naar een organisatie die hem op
nationaal en internationaal gebied naamsbekendheid kon geven. De
Trilateral Commission was precies de organisatie die Carter nodig had en
waar hij politieke contacten aanknoopte die waardevol waren in het kader
van zijn presidentiële ambities. Als gouverneur was Carter op dat moment
al bezig om namens Georgia handelskantoren op te zetten in andere
landen. De commissie bood hem de gelegenheid zich verder te verdiepen
in de buitenlandse politiek, kennis die hij in 1976 broodnodig zou hebben
wilde hij een imago als compleet en ervaren politicus overbrengen.
Ook op het gebied van partijpolitiek en het polijsten van zijn imago
zette Carter in 1973 belangrijke stappen. In februari sprak hij op
uitnodiging voor journalisten in de National Press Club in Washington,
een toespraak die Bourne de ‘clandestine kickoff’ van Carters
presidentscampagne noemt.109 Dezelfde maand haalde Carter de pers door
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aan de vooravond van de nationale gouverneursconferentie fel uit te halen
naar het Congres, dat volgens hem de controle over het begrotingsbeleid
totaal kwijt was.110 Opmerkelijk is ook het commentaar dat Carter in juni
1973 gaf op de Watergate-affaire. Carter stelde vast dat de Republikeinen
in Georgia een probleem hadden omdat zij Nixon moesten laten vallen,
maar diens kiezers te vriend moesten houden.111 Carter was tevens actief
in de Southern Growth Policies Board, een overlegorgaan dat was
ingesteld om de snelle economische groei van de regio in goede banen te
leiden. De gouverneur van Georgia was van mening dat het Zuiden
inmiddels een stempel op de nationale politiek kon drukken. Hij vond dat
zijn regio over een grote vitaliteit beschikte, terwijl de rest van het land
met een vertrouwenscrisis worstelde.112
Carters strategiegroep kwam regelmatig bij elkaar en werd structureel
uitgebreid met issues-deskundige Stuart Eizenstat. Voorts nam Carter een
juiste partijpolitieke beslissing door Robert Strauss in diens race om het
voorzitterschap van de Democratische Partij daadwerkelijk te steunen.
Carters adviseurs wilden de uit Texas afkomstige Strauss in hun kamp
hebben om meer gewicht te hebben bij een eventuele kandidatuur van
Edward Kennedy. Ideologisch sloot Strauss immers nauw aan bij de
gouverneur uit Georgia. ‘He is antagonistic to the McGovern and
Kennedy constituency and has a reasonable chance of consolidating the
conservative and moderate elements of the Democratic Party’, schreef
Jordan over Strauss.113 In mei 1974 ontmoetten Carter en Kennedy elkaar
toen de senator naar Atlanta kwam als hoofdspreker bij de onthulling van
een schilderij van Dean Rusk, de uit Georgia afkomstige oud-minister van
Buitenlandse Zaken. Carter hoorde zijn gast in het Governor’s Mansion
uit, maar probeerde tevens indruk te maken op Kennedy vanuit de
gedachte dat de liberale senator en vooral zijn achterban van nut konden
zijn in 1976. In zijn toespraak tijdens de plechtigheid liet Carter aan
Kennedy zien dat ook hij begaan was met het lot van sociaal zwakkeren
door te wijzen op gebreken in het Amerikaanse juridische systeem.114
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Carter onderstreepte dat hij als gouverneur voor gerechtigheid stond en
dichtte zichzelf de rol van sociaal hervormer toe door te wijzen op zijn
toespraak rond de Dertig Vragen als senator in 1966.115 Carter noemde
ook Martin Luther King jr., van wie hij drie maanden eerder een portret
had laten onthullen in het State Capitol in Atlanta. Dat hij met Kennedy
had gepraat over de recente reis van de senator naar de Sovjet-Unie
benadrukte Carter met klem. Hij kon dat immers gebruiken in de opbouw
van zijn imago als deskundige op het gebied van buitenlandse politiek.116
Carter plukte in 1974 de vruchten van zijn lobby binnen de
Democratische Partij. Op voorspraak van Strauss werd hij benoemd tot
voorzitter van de nationale Democratische campagne voor de
Congresverkiezingen in november dat jaar. Hoewel het vooral om een
ceremoniële functie ging, buitte Carter haar volledig uit door de hele
Verenigde Staten rond te reizen. Op die manier vergrootte hij zijn
naamsbekendheid en knoopte hij politieke contacten aan. Inmiddels klom
Jordan op van secretaris van Carter in Atlanta tot stafdirecteur van de
Democratische nationale campagnecommissie in Washington, een
vooruitgeschoven positie die hem in staat stelde de belangen van Carter in
het regeringscentrum te behartigen. Op de tussentijdse partijconventie in
Kansas City, Missouri, lobbyde Carter onder delegaties uit staten die
Jordan als belangrijk inschatte voor de primaries van 1976, zoals New
Hampshire.117 Carter bleef tevens openlijk commentaar geven op de
Watergate-affaire. In juni 1974 vormde hij met twee Republikeinse en
drie Democratische gouverneurs een groep die er bij Nixon op aandrong
volledig mee te werken met justitie. Carter zei er persoonlijk van
overtuigd te zijn dat de president schuldig was aan het blokkeren van de
rechtsgang.118 Profiterend van de ophef rond het Watergateschandaal, dat
Nixon uiteindelijk tot aftreden dwong, behaalden de Democraten bij de
Congres- en gouverneursverkiezingen een grote overwinning.119 Niet
onbelangrijk voor Carter was het verlies dat Lester Maddox leed bij de
gouverneursverkiezingen in Georgia. Jordan had in zijn memo van 1972
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benadrukt dat een overwinning van de racist Maddox een zware wissel
zou trekken op Carters presidentskandidatuur, wilde hij zijn staat in het
Noorden verkopen als progressief.120
Presidentskandidaat uit het Zuiden
Op advies van Jordan wierp Carter zich in de media twee jaar lang op als
een ‘highly successful and concerned former Governor of Georgia and
peanut farmer living in a small rural town’.121 De krant National Star
rekende Carter tot een exponent van het zuidelijke ‘enlightened
conservatism’ en voegde hem bij het ‘cluster of contenders for national
leadership’ uit de regio. In een interview met de krant in juni 1974 zei
Carter: ‘As far as having any desire to seek the position of Vice President,
I have no desire at all’. ‘Governor Jimmy Is Running For The No.2 Spot’,
schreef de krant niettemin, er van uitgaande dat Carter om politiekstrategische redenen niet het achterste van zijn tong wilde laten zien.122
Het artikel illustreerde dat niet alleen in de politiek, maar ook in de media
de gedachte was opgegaan dat het Zuiden, net als ten tijde van Franklin
Roosevelt of John F. Kennedy, een vice-presidentskandidaat zou kunnen
leveren zonder dat dit bij verkiezingen vooruitstrevende Democratische
kiezers elders in de Verenigde Staten zou afschrikken. Een maand na het
interview liet Carter de eerste openlijke proefballon op rond deelname aan
de Democratische voorverkiezingen. Zijn perswoordvoerder Powell zei
dat Carter door ‘persons in the South as well as other parts of the country’
gevraagd was deel te nemen aan de primary van New Hampshire in
1976.123 Powell benadrukte daarmee dat Carter niet slechts een kandidaat
van het Zuiden was. Op 12 augustus 1974, enkele dagen na het aftreden
van president Nixon, schreef Carter in een ingezonden stuk in de New
York Times dat het hoog tijd was voor herstel van de integriteit en
betrouwbaarheid van de regering. Met het artikel gaf hij blijk van zijn
visie op good government. Tevens probeerde hij zich, afgevend op
belangengroepen, boven de politiek te plaatsen.124
Op 12 december 1974 kondigde Carter formeel zijn
presidentskandidatuur aan in de National Press Club in Washington.
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Carter begon zijn toespraak door te wijzen op de diversheid van het
Amerikaanse volk. Zoals hij dat reeds had gedaan in zijn campagne van
1962, typeerde hij daarna zijn eigen persoon, nu met de kwalificaties ‘I
am a farmer, an engineer, a businessman, a planner, a scientist, a governor
and a Christian’. Carter appelleerde wederom aan de mythe van de
deugdzame, hardwerkende boer in de Amerikaanse geschiedenis die zich
als actief burger inzet voor good government.125 Naar dat thema schakelde
Carter dan ook al snel over. Zonder Watergate of Nixon te noemen
concludeerde hij dat het vertrouwen van de Amerikanen recent geschaad
was.126 Carter ageerde tegen belangengroepen en politici in ivoren torens
en herhaalde het gedeelte uit zijn inaugurele rede als gouverneur waarin
hij had gezegd dat het tijdperk van rassendiscriminatie voorbij was.127 Met
de laatste opmerking wilde Carter benadrukken dat hij ideologisch ver van
Wallace stond, althans in het rassenvraagstuk. Een dag voor Carters
toespraak in Washington stuurde Rafshoon hem een memo, waarin de
mediastrateeg waarschuwde dat journalisten vragen konden stellen over
zijn relatie tot Wallace. Rafshoon adviseerde Carter realistisch te
antwoorden en Wallace vooral geen vriend te noemen. Inspelend op een
leus van Wallace, dat het Zuiden het Noorden een ‘boodschap’ diende te
sturen, beval Rafshoon Carter aan te opereren vanuit de gedachte ‘don’t
send them a message, send them a leader’.128 In de eerste helft van de
jaren zeventig was de houding van Carter ten opzichte van Wallace steeds
ambivalent. Carter zocht de steun van Wallace tijdens zijn eigen
gouverneursrace in 1970. Vervolgens liet hij Wallace in 1972 op de
Democratische conventie vallen. Dat hij de gouverneur van Alabama
daarna had gesteund bij het inzamelen van geld voor diens
herverkiezingscampagne in 1974, kon Carter volgens Rafshoon beter
verzwijgen.129 Ondanks kritiek op de gouverneur van Alabama in het
voorjaar van 1974 brak Carter nooit definitief met Wallace.130 Carter
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wilde zich voordoen als de gematigde versie van Wallace en hij wilde de
achterban van Wallace net zo min van zich vervreemden als de
aanhangers van Kennedy.
In zijn rede voor de National Press Club viel de naam van Wallace dan
ook niet, maar zei Carter over de integratie: ‘We must meet this firm
national commitment without equivocation or timidity in every aspect of
private and public life’.131 Carter beloofde verder dat zijn regering ‘honest
and competent’ zou zijn, onder meer op het vlak van bestuurlijke
reorganisatie. Hij zei zich te zullen inzetten voor economische groei en
een eerlijk belastingstelsel, terwijl in de paragraaf over de buitenlandse
politiek de nadruk lag op de beëindiging van ‘American intervention in all
the problems of the world’.132 Aan het einde van zijn toespraak herinnerde
Carter er aan dat hij recent in Philadelphia had deelgenomen aan een
herdenking van het First Continental Congress in 1774, in hetzelfde
gebouw waar destijds Samuel Adams, John Jay, John Adams, Patrick
Henry, George Washington en andere grondleggers van de republiek
bijeen waren gekomen. Carter bracht zijn naam niet zomaar met deze
historische figuren in verband, maar zei dat zijn generatie Amerikanen net
zo goed in staat was tot moedige beslissingen als hun landgenoten die
twee eeuwen eerder voor schier onoplosbare problemen hadden gestaan.
Hij daagde de Amerikanen uit geen genoegen meer te nemen met
middelmaat en hem te kiezen als president: ‘Why not the best?’.133
In de passage over de rassenkwestie onderstreepte Carter dat hij dat
niet als een Noord-Zuid probleem beschouwde, maar als een zaak die
landelijk speelde. Hij maakte er op advies van Jordan niet meer woorden
aan vuil. Jordan vond dat Carter in zijn prille campagne al te veel nadruk
had gelegd op integratie. Dit zou in een presidentiële campagne de indruk
kunnen wekken ‘that you are defensive either about your own record as
Governor or about being a Southerner and are attempting to compensate
by talking a lot about racial equality’.134
Carter refereerde in zijn toespraak verder niet aan eventuele
tegenstellingen tussen Noord en Zuid, maar wilde het eerder als
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vanzelfsprekend doen gelden dat een gouverneur uit het Zuiden een gooi
deed naar het presidentschap. Hij kon evenwel niet vermijden dat hij, om
zich te profileren als daadkrachtig bestuurder, zijn thuisstaat Georgia
moest noemen. Bij die ene verwijzing bleef het, want Carter hield de
waarschuwing van Bourne dat sectionalisme en regionalisme hem parten
konden spelen steeds in zijn achterhoofd. Om zijn ‘image of being a
regional candidate’ van zich af te schudden, diende Carter af te zien van
‘citing Georgia examples when making national statements’.135 Er was
nog een reden waarom Carter beter niet al te lang de aandacht kon
vestigen op Georgia, want in 1974 was zijn politieke basis onder
Democraten in de staat dusdanig uitgehold dat veel partijgenoten liever
niet met hem onder één noemer werden gebracht. De bankier Bert Lance
verloor dat jaar de gouverneursverkiezingen in Georgia ondanks steun van
zijn vriend Jimmy Carter. Carter had er uiteraard geen belang bij om dat
breed uitgemeten te zien in de nationale media.136 Het was ook duidelijk
Carters persoon, niet zijn zuidelijke staat of zijn beleid, die zijn staf
centraal stelde bij de vroege campagne-aankondiging. Het was die
persoon die een ‘disproportionate amount of press coverage’ moest
genereren.137

2. Voorverkiezingen en conventie
Toepassing van oude strategieën
Carter trad in januari 1975 af als gouverneur. Daardoor had hij een jaar de
tijd om, ongehinderd door bestuurlijke verplichtingen, als
presidentskandidaat door de Verenigde Staten te reizen en te anticiperen
op de voorverkiezingen. Carter wilde de media en de kiezers bewerken en
voor zijn kandidatuur lobbyen binnen de Democratische Partij en aan die
partij gelieerde belangengroepen, zoals de vakbonden. In een
beschouwing voorzag Eizenstat de nodige moeilijkheden, want de
Democratische Partij was midden jaren zeventig de afspiegeling van de
‘turmoil’ waarin de Amerikaanse maatschappij verkeerde. De diversiteit
aan kiesgroepen die de partij kenmerkte was volgens Eizenstat verworden
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tot haar achilleshiel.138 Eizenstat meende dat er een partijleider nodig was
die vervreemde Democraten kon laten inzien dat zij gezamenlijke
problemen hadden, maar ook gezamenlijke oplossingen. De nederlagen bij
de presidentsverkiezingen van 1968 en 1972 waren niet voor niets
geweest als er, voortbouwend op de overwinning bij de
Congresverkiezingen van 1974, in 1976 een Democratisch
presidentskandidaat was die vanuit ‘bold, new leadership, with executive
experience’ het Witte Huis naar zich toe kon trekken.139
In het Zuiden had de trend waarbij de traditionele blanke
Democratische aanhang bij presidentsverkiezingen geneigd was
Republikeins te stemmen inmiddels verder doorgezet. Het was Carters
opgave die kiezers terug te winnen, want hij wist dat hij zonder de steun
van zijn eigen regio veel minder kans op het presidentschap had. Carters
strategie was op het eerste gezicht opmerkelijk: hij besloot vol in te zetten
op de eerste voorverkiezingen in het Noorden, om dan als koploper in het
kandidatenveld geaccepteerd te worden door zijn zuidelijke streekgenoten.
Bij nader inzien was dit een oude strategie, in de jaren vijftig reeds
beproefd door de Democratische senator Estes Kefauver uit Tennessee.
‘Kefauver had taken the initiative by going into Florida with an
impressive series of victories in all parts of the country and by contrasting
his national effort with Russell’s sectional appeal’, schreef de historicus
Joseph Gorman over de campagne van Kefauver in 1952.140 Kefauver, die
ook in 1956 een gooi naar de Democratische nominatie deed, wilde
aantonen dat een zuidelijke kandidaat voor heel de Verenigde Staten
aantrekkelijk kon zijn door zich af te zetten tegen de segregistische
senator Richard Russell en diens achterban. Ook op dit punt – het winnen
van vroege primaries in het Noorden om daarna als kandidaat acceptatie
te zoeken in het Zuiden – was het memo van Jordan derhalve niet
visionair. De politicologen Earl Black en Merle Black concluderen
eveneens dat Kefauver ‘pioneered strategies and tactics that were, decades
later, used successfully by Jimmy Carter’. Net als Carter, Kefauver ‘faced
the dilemma of trying to be progressive enough to win northern votes
while conservative enough to retain southern support’.141
De omstandigheden waarin Kefauver en Carter als kandidaat
fungeerden verschilden echter op twee belangrijke punten. In de jaren
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vijftig stond een gematigde Democraat als Kefauver vrijwel geïsoleerd in
het Zuiden, een regio die volop in beroering was door de federale
bemoeienis met de segregatie.142 In het midden van de jaren zeventig was
deze beroering grotendeels voorbij en konden zuidelijke politici pleiten
voor integratie zonder direct voor hun politieke carrière te hoeven vrezen.
In een toespraak in New Hampshire, een jaar voor de primaries, haakte
Carter in op die veranderde omstandigheden. Hij zei dat de Amerikanen in
eerste instantie zochten naar politici die integer waren en de nodige
bestuurservaring hadden. ‘They are not interested in where a candidate
happened to be born.’ En hij vervolgde: ‘The time has arrived when
regional prejudice can be laid to rest alongside discrimination based on
race and sex’.143 Een tweede belangrijk verschil lag binnen de
Democratische Partij zelf. In de jaren vijftig was er slechts een handvol en
bovendien niet-bindende primaries, waardoor dit strategisch wapen voor
Kefauver al snel uitgeput was en partijbazen in plaats van kiezers
uitmaakten waar de stemmen van hun staat heengingen. Carter
daarentegen profiteerde van de wijzigingen in de partijregels die na de
verkiezingen van 1968 waren doorgevoerd. De nieuwe regels schreven
bindende presidentiële primaries voor in zoveel mogelijk staten, waardoor
kandidaten direct het oordeel van de Democratische achterban konden
vragen. Door zijn gehele strategie op die primaries te enten en door in
iedere staat waar voorverkiezingen werden gehouden ‘kandidaat van het
volk’ te zijn, kon Carter leiders van de Democratische Partij en
plaatselijke bazen buitenspel zetten.
Ook het doel van Carters primary-strategie – het meedoen aan alle
Democratische voorrondes – was geenszins nieuw. John F. Kennedy koos
die route al in 1960, terwijl andere kandidaten, onder wie Lyndon
Johnson, er dat jaar nog op vertrouwden dat zij met hun contacten binnen
de partij genoeg gedelegeerden konden verzamelen om op de conventie de
nominatie te winnen.144 In 1972 paste McGovern de primary-strategie toe,
waarbij een belangrijk nadeel aan het licht was gekomen: partijgenoten
die zich gepasseerd voelden waren in een later stadium, na de nominatie
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van McGovern tot presidentskandidaat, minder snel geneigd hem hun
onvoorwaardelijke steun te geven.145 Carter en zijn adviseurs waren bereid
dit risico te nemen, in de overtuiging dat zij de partij na de conventie
alsnog konden verenigen. Daarin was de strategie van Carter een duplicaat
van 1970, het jaar waarin hij in de strijd om het gouverneurschap van
Georgia eveneens alle prioriteit had gegeven aan de Democratische
voorverkiezingen en de nominatie en de campagne tegen een
Republikeinse tegenstander naar het tweede plan had geschoven. Jordan
beval deze strategie in 1976 ook aan vanuit de gedachte dat het beter was
dat Carter zo ver mogelijk afstand nam van ‘power struggles on the part of
individuals and factions within the party’. Op geen enkel moment mocht
hij de indruk wekken mee te werken aan ‘closing the party to the
people’.146
In 1976 besloten andere Democraten niet aan alle primaries mee te
doen, waarmee zij het initiatief aan Carter lieten. De concurrentie ontging
daarbij de vastberadenheid van Carter en zijn kwaliteiten als
campagnevoerder. Democraten die pleitbezorgers van uitbreiding van het
aantal primaries waren geweest, onder wie de liberal Edward Kennedy,
hadden kandidaten van het type Carter niet ingecalculeerd en waren er van
uitgegaan dat de nieuwe primary-regels in eerste instantie hun eigen
partijfactie zouden dienen.147 Terry Sanford, voormalig gouverneur van
North Carolina en Democratisch presidentskandidaat in 1972 en 1976,
kritiseerde dat de veranderde regels de partijleiding tot toeschouwer
dreigden te maken. Politici die geen steun in de partij genoten konden
toch in naam van de Democraten handelen. ‘The candidates and would-be
candidates understand that they must build their own organizations,
personally convince the news and editorial media, grab headlines as best
they can, draw in special-interest groups where possible, and generally go
it alone. Jimmy Carter proved this in 1976’, aldus Sanford.148
Politicologen hebben in dit verband gewezen op het proces van
individualisering van de campagnes en de kleinere rol die de partijen in de
jaren zestig en zeventig gingen spelen in de Amerikaanse presidentiële
politiek. Austin Ranney zag het geheel zelfs een ‘no-party system’
naderen. Tegelijkertijd was er een toename van het aantal Amerikanen dat
niet meer loyaal was aan de Democratische of Republikeinse Partij, maar
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zichzelf als independent beschouwde. Deze kiezers waren eerder geneigd
tot ticket-splitting, waarbij zij hun stem bij verkiezingen zowel op
Democraten als op Republikeinen uitbrachten.149
Naast het geven van prioriteit aan de primaries nam Carter nog een
beproefd campagnemiddel over van zijn Democratische voorgangers,
namelijk het grootschalig inzamelen van geld. Net als McGovern in 1972
en gehoor gevend aan de suggestie van Jordan huurde Carter Morris Dees
in, een jurist uit Alabama die een systeem van direct mail had bedacht
waarmee hij honderdduizenden Democratische sympathisanten via een
persoonlijk aan hen gerichte brief bereikte. Talloze Amerikanen
honoreerden dit schriftelijke verzoek een financiële bijdrage aan de
campagne van Carter te leveren. Met de 1 miljoen dollar die hij zo
inzamelde, maar ook met persoonlijke leningen, wist Carter vlak voor de
primary van Florida zijn operatie draaiende te houden. Het was een kritiek
tijdstip, want zijn in geldnood verkerende rivalen moesten op dat moment
de handdoek werpen.150 Dat Dees een overtuigde liberal was en
aanvankelijk had geprobeerd Ted Kennedy over te halen tot een
presidentskandidatuur, was voor Carter en zijn campagnestaf geen
beletsel.151 Dees opereerde naast de vaste advocatengroep die voor het
eerst in 1966 geld voor Carter had ingezameld en waarin Kirbo een
leidende rol speelde. Overigens profiteerde Carter ook van in 1974
doorgevoerde amendementen op de Federal Election Campaign Act
(FECA). De kieswet, gecontroleerd door de Federal Election Commission
(FEC), bepaalde dat kandidaten matching funds uit de federale staatskas
konden krijgen als zij zich aan een nader omschreven uitgavenlimiet
hielden in de primaries en de campagne. In 1975 had Carter zelf genoeg
geld ingezameld om tijdens de primaries van 1976 in aanmerking te
komen voor zo’n federale uitkering. Die uitkering van 5,1 miljoen dollar
had hij hard nodig, want eind 1975 zat er slechts 42.000 dollar in zijn
schatkist.152 De federale uitkering stelde hem in staat publiciteit te kopen
rond de voorverkiezingen van Iowa en New Hampshire.
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Iowa, New Hampshire en Florida
Carter richtte zich in de voorverkiezingen in eerste instantie op New
Hampshire en Florida. In zijn memo van 1972 had Jordan het
noordoostelijke New Hampshire, waar traditiegetrouw de eerste
Democratische primary van het seizoen plaatsvindt, genoemd als een staat
waar Carter zijn concurrenten in een vroeg stadium een klap kon
toedienen. Carter moest dan wel hoog eindigen in de uitslag. Jordan wees
op het relatief geringe aantal van ruim 84.000 Democraten dat bij de
primary van 1972 had gestemd en concludeerde dat Carter gezien zijn
intensieve en persoonlijke manier van campagnevoeren veel kiezers zou
kunnen bereiken. Bovendien voorspelde Jordan dat ‘Your farmerbusinessman-military-religious-conservative background would be well
received there’.153 Het doel was in New Hampshire zoveel mogelijk
publiciteit te genereren om vlak daarna in Florida, in Carters eigen regio,
Wallace te verslaan. Veel Democraten die in 1972 nog op Wallace hadden
gestemd waren overigens al afgehaakt en een groot aantal werd actief in
de campagne van Carter.154 Namens Carter slaagden Kirbo en Jordan er in
het partijbestuur in Florida, dat de primary naar een latere datum in het
seizoen wilde verschuiven, te overtuigen de oorspronkelijke datum in
maart 1976 te laten staan. Zo kon Carter zijn strategische doel, het in een
vroeg stadium winnen van een reeks voorverkiezingen en caucussen in
zowel het Zuiden als het Noorden, handhaven.155 De politicologe Elaine
Kamarck spreekt in deze context van sequencing, ofwel het bewust
plannen van een serie primaries en caucussen waaraan een kandidaat
meedoet. Een kandidaat die kort na Iowa en New Hampshire goed
presteert in een aantal andere staten kan zijn campagne op de rails houden
en verdere financiering aantrekken. Sinds 1976 is het daardoor voor
politici die later in het primary-seizoen in de race willen stappen vrijwel
onmogelijk geworden om een levensvatbare campagne te voeren.156
Opvallend is dat Jordan in zijn memo uit 1972 niet inging op Iowa, de
landbouwstaat in het Middenwesten, waar nog voor de primaries de eerste
Democratische caucus plaatsvindt. Deze partijvergaderingen op
plaatselijk of hoger niveau, waarop Democraten (of Republikeinen) hun
voorkeur kenbaar maken voor een kandidaat, komen evenmin terug in het
Lexington Books, 1983) 152. Carter wist in 1975 in heel Amerika 87.000
contributies los te krijgen van gemiddeld 87 dollar.
153
‘Memorandum--Hamilton Jordan to Jimmy Carter, 4 november 1972’, 1976
Presidential Campaign, 16.
154
Tom Wicker, ‘Now It’s ‘Stop Carter’’, The New York Times, 5 maart 1976.
155
Kamarck, Primary Politics, 28.
156
Idem, 27-50.
244

gedetailleerde tussentijdse strategiememo dat Jordan in augustus 1974
samenstelde. Dit was een belangrijke omissie in Jordans strategische
plannen. Pas begin 1975, na het lezen van een gunstig artikel over Carter
in de krant Des Moines Register, rees bij de campagnestaf de gedachte dat
Iowa perspectieven bood. ‘We were seeing if we could find a place to
surprise before New Hampshire, and the people of Iowa seemed to be our
kind of folks’, aldus Powell.157 Op dat moment stelde de campagnestaf de
mediastrategie bij en kwam het zwaartepunt te liggen bij plaatselijke en
regionale media en veel minder bij de nationale kranten, tijdschriften en
omroepen. Carter zou de campagne in Iowa later omschrijven als een
‘major media event’.158 Maar dat hij en Jordan van meet af aan
doorhadden dat Iowa zo’n belangrijke rol kon vervullen, zoals Elaine
Kamarck schrijft, is niet juist.159 Het besef kwam pas gaandeweg de
campagne.
Nadat Iowa, New Hampshire en Florida tot strategische speerpunten
waren verklaard, kwam Jordan in december 1975 met het idee om uit het
Zuiden afkomstige aanhangers van Carter naar deze staten te sturen. In de
maanden die volgden gingen deze aanhangers, omgedoopt tot Peanut
Brigade, langs talloze deuren om kiezers in een persoonlijk gesprek op de
kandidatuur van Carter te wijzen. Alleen al in New Hampshire kon de
campagne op die manier 30 procent van de Democratische kiezers
bereiken, schreef Joe Jones, een van de leiders van de Peanut Brigade.160
De vrijwilligers noteerden op kaartjes nauwgezet de reactie van de
Democraten bij wie zij aanbelden, zodat die gegevens eventueel gebruikt
zouden kunnen worden als Carter de nominatie in de wacht zou slepen en
in de herfst opnieuw campagne diende te voeren.
Publicitair gezien leverde de Peanut Brigade Carter het nodige op. De
Peanut Brigade wekte de indruk dat Carter dicht bij het volk stond, te
meer omdat zijn aanhangers zich bij gesprekken introduceerden als
gewone inwoners van Georgia. Zij reisden op eigen kosten naar andere
staten omdat zij overtuigd waren van de bestuurlijke kwaliteiten van
Jimmy Carter.161 Gaandeweg het primary-seizoen besloot Jordan de
vrijwilligers vooral in te zetten in staten waar Carter volgens
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opiniepeilingen dicht bij andere kandidaten lag.162 Het doel was extra
publiciteit te halen, zodat Carter een veelgenoemde kandidaat in de pers
werd. Het organisatorische campagnewerk was van tevoren al gedaan
door de staatscoördinatoren, medewerkers die Jordan in de diverse staten
aanstuurde.163 Deze coördinatoren kwamen doorgaans niet uit de staat
zelf; deze tactiek was voor het eerst toegepast door John Kennedy in
1960. De achterliggende gedachte was dat coördinatoren ‘van buiten’
beter in staat waren verschillende partijfacties op één lijn te krijgen in het
belang van de presidentskandidaat.164
Carter kwam in de zomer van 1975 in Iowa in een straw poll, een
opiniepeiling onder bijna zesduizend Democraten, als eerste uit de bus.
Zijn aanhang was echter slechts 9,9 procent. Het overgrote deel, 34
procent, was uncommitted, wat inhield dat zij de keuze van hun kandidaat
wilden uitstellen tot op de Democratische conventie. Ook in latere
peilingen eindigde Carter voorin, waarop politiek redacteur R.W. Apple
eind oktober de kop ‘Carter Holds Strong Lead Going into Iowa
Caucuses’ op de voorpagina van de New York Times zette. Volgens Apple
was de media-aandacht bij de Democraten vooral uitgegaan naar de
onderlinge strijd van de liberale kandidaten, terwijl Carter op weg leek om
de voorverkiezingen van Iowa te gaan winnen.165 Winebrenner meent dat
die conclusie gebouwd was op ‘soft evidence’, te weten de
opiniepeilingen en Carters vermeende organisatorische vaardigheden. Hij
verwijt de media dat zij de caucus van Iowa sinds 1976 onterecht veel
gewicht toekennen en de aandacht van het hele land daar op vestigen. De
media hebben daardoor de eigenlijke functie van de caucus, het op
grassroots-niveau delibereren van partijleden over politieke programma’s,
naar de achtergrond gedrukt. Het politieke proces in Iowa is sinds 1976
iedere vier jaar ondergeschikt aan de jacht op primeurs en hard nieuws,
aldus Winebrenner.166 De journalist Jules Witcover wees er op dat
kandidaten vanwege de invasie van journalisten in Iowa doorhadden dat er
veel publiciteit te halen viel. Iowa werd daardoor ‘a prize no 1976 hopeful
could resist’.167 Het artikel van Apple betekende al met al een publicitaire
coup voor Carter. Door het stuk in de New York Times kwamen direct veel
meer televisieploegen op hem af.168 Het leek een spontane ontwikkeling,
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maar commentator van The Associated Press Walter Mears schetste een
waarschijnlijker scenario: ‘I always thought Carter’s people discovered
Apple first, and got a ride by playing the outsider, longshot theme they
used all campaign’.169
Nog voor de caucus in Iowa op 19 januari stelde Carter zijn tactiek op
aanraden van Eizenstat bij. Eizenstat vond dat Carter publiekelijk te veel
inzette op het winnen van de voorrondes. Zou hij als tweede eindigen of
als derde, dan zou de pers dat uitleggen als een nederlaag. De media
zouden in een tweede of derde plaats wel een overwinning kunnen zien als
Carter de stijl volgde van Democraten voor hem: ‘The Kennedy’s were
exceptional at setting low expectations publicly so that they could never
be disappointed’, aldus Eizenstat in een memo.170 In de caucus stemde
uiteindelijk 37,2 procent van de Democraten in Iowa uncommitted. Carter
eindigde als tweede met 27,6 procent van de stemmen, terwijl zijn eerste
concurrent Birch Bayh op afstand volgde met 13,2 procent.171 De media
verklaarden Carter tot winnaar.172
Kort na Iowa vonden nog vijf caucussen plaats, waarvan drie in het
Zuiden: Mississippi, Oklahoma en South Carolina. In Mississippi werd
Carter tweede achter Wallace, in Oklahoma wist Carter te winnen en
waren drie andere zuidelijke kandidaten – Fred Harris uit Oklahoma,
Lloyd Bentsen uit Texas en Wallace – de verliezers. In South Carolina
verloor Carter opnieuw van Wallace. Verder won Carter in Maine in het
Noordoosten en werd hij tweede in Alaska. Volgens Bourne wekte Carter
in deze korte periode in de pers de indruk dat hij als eerste of tweede
eindigde ‘in a caucus somewhere and in all regions of the country’.173
Carters besluit om mee te doen aan bijna alle caucussen en primaries
leverde niet alleen veel media-aandacht op, het leidde ook tot de vroege
vaststelling dat deze zuidelijke kandidaat in staat was in zowel het Zuiden
als het Noorden voorverkiezingen te winnen. Carter bevestigde deze
indruk door op 24 februari de primary van New Hampshire op zijn naam
te schrijven. Op 9 maart zegevierde hij in Florida. Carter had daarmee zijn
eerste strategische doel – winnen in Iowa, New Hampshire en Florida –
bereikt. In Florida kreeg hij hulp van de vakbonden, die Wallace uit de
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race wilden hebben voor de primaries in de noordelijke industriestaten. In
die staten had Wallace het in 1972 goed gedaan onder arbeiders.174 Op
advies van Eizenstat benadrukte Carter in de pers dat in Florida niet
Wallace, maar senator Henry Jackson, die zich met zijn Coalition for a
Democratic Majority inmiddels in neoconservatieve richting had
ontwikkeld, zijn voornaamste tegenstander was. De strijd tussen Carter en
Jackson zou derhalve beslissen wie de leiding kreeg over het centrum van
de Democratische Partij.175
De politicologen Gary Orren en Nelson Polsby hebben er op gewezen
dat de staf van Carter uitstekend begreep dat de media-aandacht voor de
primary van New Hampshire vele malen groter is dan in andere staten. Zo
waren de 23.000 stemmen die Carter in New Hampshire kreeg goed voor
cover-artikelen in Time en Newsweek, terwijl Democraten die in andere
staten veel meer stemmen haalden geen voorpaginanieuws waren. De
invloed van het kleine New Hampshire op de primaries zou door de rol
van de media dan ook onevenredig groot zijn.176
Nadat hij als Democratisch frontrunner naar voren was gekomen
begon Carter in maart, na winst in de primary van North Carolina, voor
het eerst te spreken van ‘a kind of Carter coalition’, een coalitie die
bestond uit ‘strong support from urban and rural, black and white, young
and old, conservative and liberal’.177 Dezelfde maand won hij in Illinois,
waarna de New York Times schreef dat Carters overwinningen in New
England, het Zuiden, en het Middenwesten inderdaad aantoonden ‘that he
can appeal successfully to voters across age, economic, ideological and
racial lines’.178 Daarnaast had de gematigde Carter met zijn overwinning
in North Carolina, waar de racist Wallace in 1972 nog afgetekend
zegevierde, aangetoond dat ‘the South is back in the Union’.179 Na Carters
overwinning in Pennsylvania, op 27 april, gaf Jackson op.
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Met de winst in Florida werd tevens de eerste, zogenoemde grassrootsfase van de campagne afgesloten. Na Florida ging de campagnestaf van
Carter zich intensiever bezighouden met het bespelen van de leiders van
de Democratische Partij.180 Eén van die leiders was Richard Daley,
burgemeester van Chicago en de grote partijbaas in Illinois. Carters
persoonlijke contacten met Daley tot de verkiezingen van november
illustreren dat de presidentskandidaat bereid was zich in noordelijke staten
min of meer over te leveren aan grote spelers binnen de partij.
Tegelijkertijd probeerde hij de schijn op te houden dat hij zich overal
direct tot het volk richtte.181
Door te lobbyen was het Carter gelukt het partijbestuur van Georgia te
overtuigen ook in zijn eigen staat een primary te houden. De primary
vond plaats in mei en Carter won.182 In dezelfde maand boekte hij een
afgetekende zege in Texas, waarna zijn kandidatuur in zijn eigen regio
geen schade meer op kon lopen. In de campagne liet Carter zien dat hij in
staat was in noordelijke industriestaten te winnen, zoals Pennsylvania,
Illinois en Ohio. Staten met een meer liberale inslag zoals New York,
Californië en Vermont gingen verloren, maar dit was ingecalculeerd. De
linker partijvleugel drong er in dit stadium bij voormalig vice-president
Hubert Humphrey op aan mee te doen aan de resterende
voorverkiezingen. Humphrey weigerde, maar liet weten eventueel
beschikbaar te zijn als er op de Democratische conventie in de zomer geen
kandidaat met een meerderheid voor de nominatie zou staan. Omdat hij
andere rivalen al eerder ver achter zich gelaten had, diende Carter nu
alleen nog af te rekenen met Morris Udall, afgevaardigde uit Arizona en
twee Democraten die nog maar net in de race waren gestapt, senator Frank
Church uit Idaho en gouverneur van Californië Edmund ‘Jerry’ Brown jr.
Gebruikmakend van de strijd tussen zijn tegenkandidaten bleef Carter in
alle regio’s goed presteren. Na een ruime overwinning in Ohio, op 8 juni,
had hij genoeg gedelegeerden achter zich om de nominatie als
Democratisch presidentskandidaat op te kunnen eisen.183 Een deel van die
overwinningen had Carter behaald in zogeheten loophole primaries,
voorverkiezingen waar ondanks de McGovern-Fraser-hervormingen op
districtsniveau nog altijd het winner-take-all principe gold in plaats van
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proportionaliteit.184 Aan het einde van het primary-seizoen was Carter de
favoriete kandidaat van meer dan 40 procent van de Democratische
kiezers, waar dat in januari nog maar 4 procent was geweest.185
In totaal deed Carter mee aan 29 primaries en caucussen.186 Dit grote
aantal is illustratief voor wat de politicoloog Martin Wattenberg de ‘rise
of candidate-centered politics’ noemt en waarbij presidentskandidaten hun
campagnes steeds meer gingen opzetten buiten de partijstructuren. De
traditioneel ambivalente houding van de Amerikanen ten opzichte van
politieke partijen maakte dit mede mogelijk.187 Volgens de publicist
Stephen Hess, die in 1974 een essay schreef over het kiezen van
presidentskandidaten in het tijdperk na Watergate, werd de kandidaatgerichte campagne sterk gestimuleerd door de opkomst van televisie,
professionele ‘campaign consultants’ en wijzigingen in de kieswet.188
Carter was sinds 1975 langs alle vijftig staten gegaan en plukte daar de
vruchten van. Deze benadering was overigens niet nieuw. Nixon
ondernam in 1960 in zijn campagne tegen John F. Kennedy ook een
rondreis door alle staten, hoewel het aantal primaries destijds veel lager
lag.189 Met zijn campagne in de hele Verenigde Staten wilde Carter
symbolisch aangeven dat er geen sectionalistische tegenstellingen meer
waren. Een toespraak voor de primaries van Ohio en New Jersey,
waarvan niet duidelijk is of Carter hem daadwerkelijk heeft gebruikt,
maakte duidelijk hoe hij de positie van het Zuiden en die van zichzelf zag.
Onder de titel ‘United We Stand: An End To Regionalism At Our
Bicentennial’, kende de toespraak passages als ‘The new South yearns to
be let back into the mainstream of America’ en ‘I hope that my candidacy
will (...) end the plague of regionalism’.190 In tegenstelling tot enkele jaren
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eerder bediende Carter zich nu wel van de term New South en benadrukte
hij dat de inwoners van de noordelijke staten bij deze verkiezingen de
gelegenheid hadden het Zuiden in de armen te sluiten.
Benevolent conservatism
Jimmy Carter won de primaries door een individuele, intensieve en
media-gerichte campagne, met zijn reeds in Georgia beproefde
populistische stijl. In tegenstelling tot 1970 troefde Carter zijn
tegenstanders niet af op de rechterflank, maar in het centrum. In een
verkiezingsfolder verspreid in de periode van de voorverkiezingen
appelleerde Carter aan het midden door hervormingen te beloven op het
gebied van defensie, gezondheidszorg, het belastingstelsel, de sociale
uitkeringen en het energiebeleid. ‘With Jimmy Carter in office,
businesslike management will work in Washington’, beloofde de
kandidaat. Tevens stelde hij de zijns inziens cruciale vragen ‘Can our
government work?’en ‘Can our government be decent?’, vragen die
wederom pasten bij zijn lijfthema good government. Tevens wierp hij zich
op als een ‘Servant of the people’, kracht bijgezet met de leus ‘Isn’t it
time somebody spoke up for you?’191 De vragen of de Amerikaanse
regering fatsoenlijk kon zijn en voor resultaten kon zorgen stelde Carter
ook in Why Not the Best, de autobiografie die hij op aanraden van Jordan
in 1975 uitgaf.192 Het boek met Carters levensgeschiedenis ademde net als
passages van de bovengenoemde folder een populistische toon. Bovendien
presenteerde Carter zich in het boek als de absolute underdog en outsider.
Hij was de kandidaat wiens levensloop op het eerste gezicht alleen maar
nadelen inhield voor het lanceren van een presidentiële campagne: hij was
boer, woonde in een dorp in het Deep South, bekleedde geen politiek
ambt, had geen geldschieters, stond te boek als koppig en kreeg weinig
aandacht van de grote media.193 Het boek droeg op perfecte wijze bij aan
het scheppen van een geromantiseerd beeld rond Carter. Hier verscheen
geen politicus op het toneel die jarenlang in Washington belangengroepen
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had gediend, ‘piling up IOU’s’,194 maar een ondernemer die besluiten kon
vellen voor het welzijn van volk en land. Het beeld dat Carter en zijn
adviseurs wilden oproepen werd versterkt doordat journalisten,
geïnteresseerd in deze zuiderling, over de afkomst en de omgeving van
Carter gingen berichten, zonder in eerste instantie naar zijn ideologie te
vragen.
Carter diende steeds op zijn hoede te zijn dat zijn zuidelijke afkomst,
waar vooral de noordelijke liberale Democraten moeite mee hadden, geen
negatief thema werd. In een interview voor het radio- en
televisieprogramma Face the Nation zei Carter overtuigd te zijn dat
slechts een kleine liberale minderheid om die reden tegen hem was, ‘and I
believe that the fear of me because I am from the South is dissipating
rapidly’.195 Op het moment dat hij het interview gaf, 14 maart, kon Carter
er op wijzen dat hij het in het Noordoosten, op het ‘eigen’ terrein van de
liberals, tot dan toe goed had gedaan in de primaries. De journalisten
vroegen Carter of hij zich in het Noordoosten mogelijk in een liberale
gedaante had voorgedaan, om elders in het land kiesgroepen aan te
spreken als een gematigd of conservatief kandidaat. Carter antwoordde op
briljante wijze dat het juist de kiezers waren die zich niet langer in hokjes
lieten stoppen. ‘What used to be straight liberal attitude in a very
ideological way, and what used to be conservative attitudes are very much
clouded in the public’s mind’, aldus Carter.196
Opvallend is dat journalisten en historici in hun zoektocht om een
ideologisch stempel op Carter te drukken, voorbij gingen aan een aantal
van zijn toespraken als gouverneur. De campagneleiding gaf die
toespraken in 1976 opnieuw uit als ‘Presidential campaign documents’. In
één van die documenten, een rede getiteld ‘On Effective Government’,
onderstreepte Carter duidelijk zijn uitgangspunten: ‘The mood of the
people, in my opinion, is one of basic conservatism’. Maar conservatisme
betekende voor hem geen ‘racism’, ‘stubborn resistance to change’ of
‘unconcern about our fellow human beings’. Carter zei dat steeds meer
Amerikanen een regering met een dynamische rol wilden zodat ‘each
person can overcome affliction and realize his full potential and achieve
maximum personal freedom’. Carter gaf zijn ideologische uitgangspunt
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tevens een naam, ‘benevolent conservatism’.197 Carter was bereid het
liberale ideaal van de in de samenleving ingrijpende overheid toe te
passen, maar zijn basis was een conservatief wereldbeeld gekoppeld aan
een strak monetair beleid. Net als in zijn campagne van 1966 gebruikte
Carter in 1976 elementen uit verschillende ideologieën om zich als een
kandidaat van het midden te presenteren.
Volgens Jordan diende Carter niet te pretenderen dat hij vanuit een
starre ideologie voor ieder probleem in de Verenigde Staten een oplossing
had. Gekoppeld aan zijn positie van outsider moest Carter juist een
‘learning posture’ aannemen, een houding die aangaf dat hij bereid was
naar argumenten van het volk te luisteren. Jordan voegde hier aan toe: ‘I
am not suggesting that you sidestep any issues – but your statement
should touch on them only in a general way’.198 Om Carter te helpen bij
zijn positionering had Eizenstat in 1974 een netwerk van deskundigen
opgezet die de kandidaat van informatie voorzagen over kwesties die
speelden op internationaal, federaal, staats- of plaatselijk niveau.
Door de beëindiging van de Vietnamoorlog was die polariserende
kwestie inmiddels weggevallen als verkiezingsthema. Eén van de thema’s
die in 1976 wel op de voorgrond kwamen en waarmee Carter zich al in
Iowa zag geconfronteerd was abortus. Uit een dubbelzinnige verklaring
van Carter leidden katholieken af dat hij als president druk zou uitoefenen
voor het terugdraaien van het vonnis van het federale Hooggerechtshof uit
1973 dat abortus toestond. Carter wist hiermee deze kiesgroep en de
caucus te ‘winnen’.199 In een later stadium van de primaries zei Carter
echter dat hij als president gebonden zou zijn aan de uitspraken van het
Hooggerechtshof, maar dat hij persoonlijk tegen abortus was en tegen het
verstrekken van overheidsgeld om vruchtafdrijving te betalen.200 Het
waren dergelijke ambivalente uitlatingen van Carter die op onbegrip
stuitten bij kiezers, vooral ook omdat hij ze deed in kwesties die politiek
zeer controversieel waren en waarover de meningen van liberals en
conservatieven sterk uiteenliepen.201 Carter kreeg het verwijt dat hij, om
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stemmen te winnen, bewust vage standpunten innam om zoveel mogelijk
kiesgroepen de indruk te geven dat hij voor hun belangen opkwam.
Begin april, vlak voor de voorverkiezingen in New York en Wisconsin,
haalde de rassenkwestie Carter in. Op de vraag van een journalist of een
zwarte buurt in een binnenstad, omringd door blanke wijken, enige
toekomst had, antwoordde Carter dat het de vrije keuze was van mensen
om te wonen waar ze wilden, zolang er geen discriminatie was. Carter
gebruikte hierbij de woorden ‘ethnic purity being maintained’, waarna
andere media de woorden ‘ethnic purity’ uit hun context lichtten en er
Carter mee gingen achtervolgen. Op aandringen van zwarte
Democratische leiders als Andrew Young gaf Carter een week later toe
dat zijn woorden ongelukkig waren geweest en dat hij beter ‘ethnic
character’ of ‘ethnic heritage’ had kunnen zeggen.202 De kwestie
verdween daardoor al snel uit de pers. Carter gaf tevens een interview aan
de zwarte Encore: American & Worldwide News, waarin hij zei dat hij de
stem van zwarten verdiende omdat hij zich als gouverneur al voor hen had
ingezet, onder meer door een groot aantal benoemingen in het ambtelijk
apparaat van Georgia.203
Als ervaren politicus besefte Carter dat alleen het vlakke thema van
good government niet genoeg zou zijn om katholieken, zwarten of andere
Democratische groepen als de vrouwenbeweging, vakbondsleiders,
vakbondsleden en liberals aan te spreken. In april 1976, vlak voor de
primary van Pennsylvania, kwam Carter met een position paper over de
economie, waarbij hij de hoge werkloosheid en de inflatie op dat vlak als
grootste problemen noemde. Carter zei deze als president te zullen
bestrijden en tevens een betere manier te zullen zoeken voor het opstellen
van de federale begroting, die hij sluitend wilde maken.204 Dit economisch
thema, dat wel in het verlengde lag van good government, bracht Carter in
toespraken steeds naar voren omdat het bruikbaar was ten opzichte van
alle kiesgroepen. Carter wilde op economisch vlak een alternatief bieden
voor de politiek van de Republikeinse president Gerald Ford, maar in mei
zei driekwart van de Amerikanen vertrouwen te hebben dat het beleid van
de president tot economische groei en lagere inflatie zou leiden.205
Overigens liet Carter zich op economisch vlak adviseren door Lawrence
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Klein, professor aan de University of Pennsylvania, die in 1968 ook de
liberal Eugene McCarthy als Democratisch kandidaat had bijgestaan.206
Op het gebied van buitenlandse politiek vertrouwde Carter
voornamelijk op de inzichten van Zbigniew Brzezinski, politicoloog en
professor aan Columbia University in New York. Brzezinski, die een grote
hand had gehad in Carters toetreding tot de Trilateral Commission,
betoogde dat de tijd rijp was voor een ‘new international system’, dat in
de richting van multipolariteit zou gaan. ‘As the Republican party slides
more to the right, neither Ford nor Kissinger can provide that needed
leadership’, zo gaf Brzezinski af op de Republikeinse president en diens
minster van Buitenlandse Zaken.207
Voor vrijwel alle thema’s vond Carter een manier om ze in zijn niet
eenduidige denkbeeld van ‘benevolent conservatism’ te passen. Vooral
liberals vielen hem in de voorrondes aan omdat zij de boodschap niet
helder vonden. Carters position papers waren volgens de journalist James
Jackson Kilpatrick zo geschreven dat uiteenlopende kiesgroepen zich er
door aangesproken voelden.208 Ook mondeling liet Carter zich bij tijd en
wijle ambivalent uit en zijn retoriek was doorspekt met wat de
politicoloog Heribert Gerlach ‘Appelle an menschliche Tugenden’ noemt.
Carter verviel steeds in zijn oude gewoonte om vooral te spreken over de
kracht en het goede in de mens.209 Gerlachs conclusie dat Carter hiervoor
de politieke discussie geheel naar het tweede plan schoof, is echter niet
houdbaar. Carter nam immers graag deel aan het debat en nam ook
concrete standpunten in, vaak concreter dan Eizenstat en Jordan
aanbevolen. De journalist Anthony Lewis noemde Carter dan ook terecht
‘no more vague on issues than other candidates; he just refuses to give
one-sentence answers to complicated questions’.210
Democratische conventie: Carters visie
Nadat hij de voorverkiezingen had gewonnen hield Carter zijn imago als
outsider zorgvuldig in stand door terug te keren naar Plains. Daar diepte
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de nationale pers het alledaagse leven van hem en zijn familie uit.211
Carter onderstreepte met zijn terugkeer nogmaals zijn vertrouwen dat een
zuidelijke afkomst in 1976 voor een politicus geen beletsel meer hoefde te
zijn om tot president te worden gekozen. In de aanloop naar de conventie,
die op 12 juli in New York begon, schaarden steeds meer Democratische
kopstukken zich in het partijbelang achter Carter. Op 14 juli werd Carter
aanvankelijk met 2.238 1/2 stemmen genomineerd.212 Hoewel er slechts
een meerderheid van 1.505 van de 3.008 stemmen nodig was, besloten
Udall, Brown en Wallace de stemmen die aan hen waren toegevallen
alsnog aan Carter te geven. Zo werd Carter, als teken dat de Democraten
een eenheid waren, later op de avond per acclamatie genomineerd. Maar
het eenheidsbeeld werd meteen al verstoord toen Ted Kennedy de
conventie verliet nadat Carters adviseurs zijn aanbod om de
nominatietoespraak te mogen houden met succes hadden getorpedeerd. In
plaats van Kennedy kreeg Peter Rodino, lid van het Huis van
Afgevaardigden, de eer Carter formeel te nomineren. Dat was geen toeval,
want als lid van de Juridische Commissie van het Huis was Rodino nauw
betrokken geweest bij de hoorzittingen rond de eventuele impeachment
van president Nixon en daardoor was hij min of meer een symbool van
deugdelijk bestuur.213 Rodino zei onder meer ten gunste van Carter dat
‘He has brought the South back into the leadership of America and a
united America back to a position of respect and esteem in the eyes of the
world’.214
Een lijst met vice-presidentskandidaten, die na persoonlijke
gesprekken met de kanshebbers was samengesteld door Kirbo en Jordan,
was kort voor de conventie teruggebracht tot zeven namen. Het waren de
senatoren Edmund Muskie (New York), Walter Mondale (Minnesota),
John Glenn (Ohio), Frank Church (Idaho), Henry Jackson (Washington)
en Adlai Stevenson (Illinois) en de afgevaardigden Peter Rodino (New
Jersey) en Brock Adams (Washington). Jackson, die wel zijn openlijke
steun aan Carter betuigde, liet weten geen interesse te hebben in het vicepresidentschap.215
Carter maakte op 15 juli bekend dat Mondale zijn running mate werd.
Mondale behoorde tot de linkervleugel en de keuze was een handreiking
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naar de liberals in de partij. Door te kiezen voor een zeer ervaren senator
wilde Carter laten zien dat hij grote waarde hechtte aan een goede
verstandhouding tussen president en Congres. Mondale lag goed bij de
vakbonden, een kiesgroep waar Carter de nodige stemmen moest halen
wilde hij de presidentsverkiezingen in de herfst winnen. Aangezien
Mondale uit Minnesota kwam, had Carter met zijn keuze een Noord-Zuid
ticket tot stand gebracht, wat hem in 1972 niet was gelukt. Carter hechtte
grote waarde aan zo’n ticket, maar liet zich publiekelijk niet in regionale
termen uit. Hij zei dat hij Mondale had gekozen omdat de senator
hetzelfde dacht als hij over de belangrijkste vraagstukken, maar ook
omdat Mondale goed lag bij een brede partij-aanhang. Geografische
overwegingen hadden geen rol gespeeld, noch het ras of het geloof van de
running mate, verzekerde Carter.216
Mondale verplaatste onmiddellijk zijn campagnestaf naar Atlanta, waar
deze geïntegreerd werd in de staf van Carter.217 De ervarenheid die
Mondale als senator in Washington had, wrong met Carters
uitgangspunten als outsider. Maar door de senator als running mate te
kiezen wilde Carter beklemtonen dat hij niet blindelings te hoop liep tegen
landelijke politici en dat hij bereid was een ticket te vormen met een
Democraat die de kostbare uitbreiding van federale sociale programma’s
voorstond. Op Carters lijst van vice-presidentskandidaten ontbrak de
naam van Wallace. Carter dacht dat een ticket met twee zuidelijke
kandidaten minder kansrijk zou zijn, zeker bij de linkervleugel van de
Democraten. Bovendien wilde Carter de partij naar het centrum trekken
en daar paste het gedachtegoed van Wallace niet bij. Om zich bij de
achterban van Wallace in te dekken zei Carter dat hij de gouverneur had
gebeld, maar hem niet aan de telefoon had kunnen krijgen. ‘I didn’t
deliberately exclude him’, luidde Carters doorzichtige excuus.218
Carters acceptatietoespraak op de avond van 15 juli, getiteld ‘Our
Nation’s Past and Future’, was voor de presidentskandidaat een nieuw
retorisch hoogtepunt. Carters toespraken waren minder stijf en feitelijk
geworden sinds de campagnestaf in mei de journalist en schrijver Patrick
Anderson als speechwriter had aangesteld. Anderson zag in Carters
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idealisme diens beste kwaliteit, maar in zijn algemene
campagnetoespraken gleed Carter af naar simplismen als de belofte dat hij
nooit tegen het Amerikaanse volk zou liegen. Om een groter publiek aan
te spreken was het volgens Anderson noodzakelijk het idealisme om te
vormen tot een visie. Anderson bereikte dit vrijwel onmiddellijk met de
toespraak die hij voor Carter schreef ter gelegenheid van een bezoek van
de kandidaat aan het Martin Luther King jr., Hospital in Los Angeles op 1
juni. Carter prees in deze rede over integratie King en Robert Kennedy,
maar belangrijker was zijn herhaling van de woorden ‘I see an
America...’, die het begin vormden van een reeks uitspraken waarmee hij
de ideale Amerikaanse samenleving schetste. In die samenleving waren
Noord en Zuid verenigd, kreeg iedere burger gelijke kansen en werk en
was de overheid medelevend en doortastend.219 Anderson had bereikt dat
Carters visie aansloot bij de droom van sociale rechtvaardigheid waaraan
de burgerrechtenbeweging was ontsprongen. ‘In effect, Carter was
offering himself as the new keeper of the dream’, aldus Anderson. De
speechwriter had de toespraak bewust een toonzetting gegeven die
‘explicitly Kennedyesque’ was en waarmee Carter zich direct een plaats
verschafte in de ‘rhetorical mainstream’ van het Amerikaanse politieke
bedrijf.220
De rede van 1 juni leidde tot de perceptie dat Carter voeling had met de
natie. Dat beeld wilde zijn campagneteam vasthouden in de
acceptatietoespraak op de conventie, die mede geschreven was door
Kirbo. ‘There is a new mood in America’, was dan ook één van Carters
eerste zinnen. Carter deelde dat gevoel onder het volk en hij was bereid de
Amerikanen te leiden na de trauma’s van Vietnam en Watergate.221 Carter
wilde de Bicentennial, het tweehonderdjarig bestaan van het land,
aangrijpen om de Amerikanen te verlossen van het morele verval en hij
gaf scherp af op de ‘political and economic elite’ in de Verenigde Staten.
Strokend met Rafshoons kwalificatie van het ‘Jimmy Carter good guy
brand of populism’ was Carters opmerking dat hij zich tijdens de
voorverkiezingen direct tot het Amerikaanse volk had gericht. Die
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rondreis door de Verenigde Staten omschreef hij als een ‘humbling
experience’.222 Carter roemde Franklin Roosevelt, Harry Truman, John
Kennedy en Lyndon Johnson als Democratische presidenten die
ingrijpende besluiten hadden durven nemen. Zelf zei hij ‘as an engineer, a
planner, a businessman’ de oplossingen te hebben voor actuele problemen
als werkloosheid, inflatie, en het geschonden imago van de Verenigde
Staten op het gebied van buitenlandse politiek.223 Zijn zuidelijke afkomst
stelde Carter in zijn rede bewust niet centraal. Hij eindigde zijn toespraak
met een reeks zinnen waarvan het begin, ‘We can have an America...’,
opnieuw een herhaling was. Carter zag een land waar sociale
rechtvaardigheid, individuele vrijheid, economische groei en veiligheid
centraal stonden. Hij zei als president niet te zullen besturen vanuit
‘negativism and fear of the future, but with vigor and vision and
aggressive leadership’. Deze president zou niet geïsoleerd zijn van het
volk, maar de pijn van de Amerikanen voelen en hun dromen delen. ‘I see
an America on the move again’, zo refereerde Carter aan de dynamiek die
begin jaren zestig kenmerkend was geweest voor John Kennedy’s New
Frontier. Na de tumultueuze periode die daarop volgde was het nu
opnieuw tijd, voor volk en president, om tot grote daden te komen.224 In
de preambule van het verkiezingsprogramma dat de Democraten op de
conventie aannamen stond dat Republikeinse regeringen sinds 1969 hun
macht hadden misbruikt en de basisprincipes van de Amerikaanse
democratie hadden geschonden. De Democraten beloofden een regering
die zich zou laten leiden door de ‘basic tenets of fairness, equality,
opportunity and rule of law’ en tevens zou zorgen voor een ‘fairer
distribution of wealth, income and power.’225

3. De campagne tegen Gerald Ford
De progressieve Jimmy Carter
Zoals hij na de voorverkiezingen had gedaan, trok Carter zich ook na zijn
benoeming tot presidentskandidaat terug in Plains. Dit paste in zijn
populistische benadering, legde de nadruk wederom op zijn zuidelijke
afkomst en hield de mythe in stand dat hij geen alledaags politicus was die
zich zo snel mogelijk in Washington wilde vestigen. Met zijn
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campagnestaf en Mondale sprak Carter in juli en augustus in Plains met
deskundigen op het gebied van defensie, binnenlandse politiek,
buitenlandse politiek en economie. Na iedere zitting gaf Carter een
persconferentie, wat hem de publiciteit opleverde die hij nodig had om in
de aanloop naar de campagne over te komen als een geïnformeerd en
kundig uitdager van de zittende president Ford. De campagnestaf zette,
net als in 1970, een desk system op. Hierbij werd de staf onderverdeeld in
afdelingen die afzonderlijk contacten onderhielden met verschillende
segmenten van het electoraat, het Congres en de Democratische Partij en
daaraan verbonden belangengroepen.226 Carter putte in interviews steeds
uit zijn verkiezingsprogramma, getiteld ‘A New Beginning’, dat hij reeds
in juni had uitgegeven. Dit programma was in eerste instantie bedoeld
voor de Democratische achterban, maar een thema als ‘government
reorganization and budget reform’ en Carters belofte van een ‘open,
compassionate and effective government’ konden in een later stadium ook
zwevende kiezers aanspreken.227 De staf liet Carter en Mondale de
campagne ingaan met de slogan ‘Leaders, for a change’. Zoals Carter in
zijn vorige campagnes had gedaan, beriep hij zich ook dit keer op het
volk. ‘He listened to the businessman, the farmer, the factory worker, the
senior citizen, and learned that they wanted competent, compasionate (sic)
leaders to go to Washington and make changes’, zo luidde de toelichting
in een nieuwsbrief die de campagneleiding uitgaf.228
Carter gaf het startsein voor de campagne op 6 september symbolisch
in Warm Springs, het kuuroord in Georgia waar Franklin Roosevelt vaak
had verbleven. Carter trok een parallel met 1932, het jaar waarin
Roosevelt de Republikeinse president Herbert Hoover versloeg, en
concludeerde dat het land ook in 1976 zwaar verdeeld was. Carter
refereerde aan John F. Kennedy, met de opmerking dat deze als outsider
beschouwde senator – hij was katholiek en relatief jong – in staat was
gebleken de Amerikanen te inspireren en te leiden. ‘The Democrats
believe that the powers of government should be used to give the common
man more protection and a chance to make a decent living. With us,
people come first’, zo lichtte Carter met een citaat van Harry Truman zijn
226
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uitgangspunt voor de campagne toe.229 Hij voegde daar een beproefde
uitspraak uit zijn eerdere campagnes aan toe: ‘During my lifetime, from
farm boy to nominee for President, I have always been close to the
working families of this nation. As a political candidate, I owe special
interests nothing. I owe the people everything’.230 Door zich te profileren
als iemand die wist wat het betekende om hard te moeten werken
probeerde Carter de zuidelijke ‘Nixon-Democraten’ bij de Republikeinen
los te weken. Nixon had in 1972 ook steeds gesproken over de deugd van
de arbeid. Daarnaast opereerde Nixon net als Carter vanuit een
centrumstrategie, vooral met de bedoeling zuidelijke Democraten achter
zich te krijgen.231
Een week na zijn openingstoespraak zei Carter in Texas dat hij van
plan was voort te bouwen ‘on the enduring framework of the Great
Society and the New Frontier’, de visies waarmee Lyndon Johnson en
John Kennedy miljoenen Amerikanen hadden geïnspireerd en die onder
meer tot de burgerrechtenwetten hadden geleid. Carter zei zich als
president te zullen inzetten voor een nationaal ziektenkostenstelsel, ‘a
dream of all Democratic Presidents since Harry Truman’. Voorts beloofde
hij herziening van het stelsel van sociale uitkeringen en, in vagere termen,
‘reorganization and reassessment of existing domestic programs’.232 De
politicologen Warren Miller en Teresa Levitin menen dat Carter met
dergelijke uitlatingen klonk als een ‘New Politics advocate’.233 Maar
liberals die dachten te horen dat Carter bereid was voor hervormingen de
federale overheid diep in het rood te jagen, kenden niet zijn reputatie van
een bestuurder die absoluut tegen begrotingstekorten was. Als gouverneur
had Carter zich in eerste instantie geen visionair leider gevoeld, maar
manager van de staatsfinanciën. De gedachte van Carter dat hij in 1976
het vertrouwen in de federale overheid diende te herstellen berustte voor
een deel op zijn veronderstelling dat het volk vroeg om sanering van de
schatkist in Washington.
229
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Carter kwalificeerde het Democratische verkiezingsprogramma als
‘very progressive, very liberal, very socially motivated’.234 In een
interview met U.S. News & World Report onderstreepte Carter dat hij zijn
nominatietoespraak beschouwde als een mengeling van liberalisme en
conservatisme. Samengevoegd leverde dat volgens Carter populisme
op.235 Dat rond het populisme in het verleden een zweem van radicalisme
had gehangen en dat het vooral een zuidelijke aangelegenheid was
gebleven zag Carter niet als een belastende factor voor zijn uitspraken.
Tijdens een campagnebijeenkomst in Hot Springs, Arkansas, legde Carter
een verbinding tussen de Democratische traditie en het Zuiden. Bij het
spreken over zuidelijke politici, onder wie George Wallace, gebruikte
Carter de omschrijving ‘great men like them’ en zei hij blij te zijn deel uit
te maken van een ‘tremendous southern political heritage’.236
Tegelijkertijd wees Carter op de maatschappelijke veranderingen die
volgens hem onomkeerbaar waren en sprak hij van ‘the glory of that new
political day in the South’, doelend op het aantreden van meerdere
gematigd-progressieve gouverneurs in de regio in 1971.237 Om
behoudende Democraten te verzekeren dat hij geen uitverkoop van
zuidelijke tradities zou houden in Washington, laste Carter zinnen in als
‘I’m proud to be part of what the Democratic Party is, and what the
southland is’.238 Het Zuiden was volgens Carter al lang niet meer de regio
met de meeste problemen in de Verenigde Staten. Dat was het
Noordoosten, waar hij als president de economische neergang een halt zou
toeroepen met een ‘partnership between federal, state and local
governments’.239
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Specifieke kiesgroepen
In september en oktober probeerde Carter de verschillende Democratische
kiesgroepen, zwevende kiezers en ontevreden Republikeinen uit alle
macht te overtuigen.240 Hij moest dit doen, want uit een onderzoek van
zijn opiniepeiler Patrick Caddell bleek dat zijn voorsprong op Ford begin
september in bijna alle staten minder dan tien procent bedroeg.241 Bij de
Democratische groepen die Carter intensief benaderde springen vooral
vakbondsleden, zwarten en katholieken in het oog. In een toespraak voor
de vakbondsfederatie AFL-CIO in de industriestaat Michigan bracht
Carter president Ford onder één noemer met diens voorganger Nixon en
zei hij dat beiden verantwoordelijk waren voor de ‘worst economic record
since the Great Depression’. Carter zei de hoge werkloosheid en inflatie te
zullen bestrijden en greep andermaal terug naar 1932. Dat jaar waren de
Democraten volgens hem hun strijd begonnen om de federale overheid te
betrekken bij het creëren van een maatschappij met gelijke sociale en
economische kansen voor iedere burger. De populist uit Plains zag ook
hier de oplossing bij het volk, want ‘Once the people rule again, we can
solve our economic problems’.242
Volgens zijn biograaf Finley Lewis bleek Mondale van onschatbare
waarde omdat hij vertrouwen voor Carter wist te kweken bij de
vakbonden.243 Uiteindelijk groeiden de vakbonden uit tot de grootste
geldschieter van Carter, of, zoals A.H. Raskin in de New York Times
schreef, ‘Its political apparatus has outspent every other interest group’.244
Alleen al de AFL-CIO gaf in de campagne 11 miljoen dollar uit aan acties
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en steunbetuigingen voor Carter.245 De onafhankelijke financiële injecties
logenstraften Carters bewering dat hij niet in het krijt stond bij
belangengroepen. Maar hij had geen andere keuze. De FECA bepaalde dat
kandidaten in 1976 uit de federale kas 21,8 miljoen dollar aan matching
funds konden krijgen voor hun campagne. Nog eens hetzelfde bedrag
mochten zij dan hooguit zelf inzamelen. Gaven de kandidaten meer uit
dan het gezamenlijke totaal, dan volgden sancties. Carter was derhalve
ook aangewezen op organisaties als de vakbonden of het bestuur van de
Democratische Partij, die onafhankelijk van de kandidaat geld mochten
besteden.246 Het partijbestuur gaf 2,8 miljoen dollar uit voor Carter en
bleef daarmee 400.000 dollar onder de wettelijke limiet.247 Overigens
circuleerde onder de campagnemedewerkers van Carter een handboek
waarin precies stond omschreven hoe de FECA werkte en wat de
voorwaarden waren, want de staf wilde voorkomen dat de Federal
Election Commission aanleiding zou vinden tot het opleggen van
sancties.248
Bij het benaderen van de zwarte kiesgroep sprak Carter van een
‘tremendous political opportunity’. Hij wilde het zwarte electoraat onder
meer voor zich winnen door steun te zoeken bij zwarte leiders in het
Congres. Die politici dienden Carter te helpen bij het registreren van
zoveel mogelijk zwarte kiezers in hun staten.249 In een interview met
zwarte journalisten benadrukte Carter zijn zuidelijke afkomst en noemde
hij de burgerrechtenwetten het beste wat de regio ooit overkomen was. Hij
zei te rekenen op de zwarte kiezers omdat velen van hen ook in de
voorrondes op hem hadden gestemd.250 Zijn afwachtende houding als
politicus in de jaren zestig stipte Carter wijselijk niet aan. Hij
beschuldigde journalisten er van bevooroordeeld te zijn ten opzichte van
het Zuiden en de regio af te doen als een ‘suspect nation’. Dat hij een
zuidelijk politicus was betekende niet automatisch dat hij een racist was of
een duister verleden te verbergen had.251 Carter nam zwarten in zijn
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campagnestaf op, terwijl hij kon rekenen op openlijke steun van de zwarte
leiders Andrew Young en Martin Luther King, sr.
In zijn pogingen de katholieken als kiezers te winnen diende Carter
zich opnieuw uit te spreken over abortus. Eizenstat adviseerde Carter
tijdens campagnebijeenkomsten niet bij het onderwerp stil te blijven staan,
maar slechts te zeggen dat hij hier al eerder over had gesproken en daarna
over een ander thema te praten. De campagne diende rond werkloosheid,
inflatie, sociale woningbouw, Republikeins mismanagement en de
‘stuurloze’ Verenigde Staten te draaien. ‘You cannot let issues like
abortion become the central focus of the campaign’, waarschuwde
Eizenstat.252 De Democratische afgevaardigde Robert Giaimo uit
Connecticut raadde Carter aan niet toe te geven aan de katholieke antiabortus lobby, maar wel toenadering te zoeken door te zeggen dat hij als
Democraat vasthield aan de ‘traditional moral and religious tenets of our
country’s heritage’. Carter kon katholieke arbeidersgroepen ook bereiken
door lagere inflatie en belastingen in het vooruitzicht te stellen. Giaimo
zei tevens dat veel katholieken zich zorgen maakten om een ‘moral laxity
and sexual irresponsibility’ in de Amerikaanse maatschappij.253 Carter
volgde de aanwijzingen van Eizenstat en Giaimo en richtte zich als
protestants presidentskandidaat tevens direct tot invloedrijke katholieke
leiders. Aan kardinaal John Krol van Philadelphia schreef hij respect te
hebben voor ‘the outstanding role that Catholics have played in the
founding, preservation and prospering of the Republic’.254 Mike Scanlon,
Democraat en onderdirecteur van de PR-firma Daniel J. Edelman in
Washington, wees op de bijzondere omstandigheid dat Carter als
zuiderling de vooral in het Noorden wonende katholieken diende te
overtuigen. ‘Many of those Catholics voted for President Nixon in 1972,
casting Republican votes for the first time. So in a sense, Governor Carter
must bring them back to the Democratic Party where they belong’, aldus
Scanlon.255
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Het Playboy-interview
Onder katholieken en joden, maar ook onder niet-gelovige Amerikanen,
heerste wantrouwen jegens Carter omdat hij een evangeliserend zuidelijk
baptist was. Carter zei dat hij geen herhaling wilde van 1960, toen het
katholieke geloof van John F. Kennedy een grote rol in de campagne
speelde. Maar nadat Carter in april in een interview had gezegd dat hij een
wedergeboren christen was, gingen de media daar extra aandacht aan
schenken.256 Ondanks uitspraken van Carter als ‘My approach in public
affairs has never been and will never be sectarian’, groeide zijn geloof uit
tot een issue.257 Carter dacht hier mee af te rekenen in een interview met
het blad Playboy. Een voorpublicatie in september veroorzaakte zoveel
ophef dat historici en journalisten het vraaggesprek zijn gaan zien als de
hoofdoorzaak van het afkalven van Carters voorsprong op president Ford.
Playboy-journalist Robert Scheer legde Carter voor dat zowel bij de media
als bij het volk veel vragen over zijn geloof leefden.258 Opmerkelijk is dat
Carter meeging in die veronderstelling. Hij vergat zijn beproefde tactiek
van ontkenning, gevolgd door het overschakelen op een ander thema.
Troy noemt het onvermijdelijk dat Carter in zijn marathoncampagne,
die was uitgedraaid op een ‘talkathon’, een keer zo’n verbale misser zou
maken.259 Er was Carter alles aan gelegen de indruk weg te nemen dat,
eenmaal in het Witte Huis, zijn geloof de basis voor alle politieke
beslissingen zou vormen. Carter zei tegen Scheer dat hij de Bijbeldefinities van zonden als overspel, homoseksualiteit, stelen en liegen
overnam, maar dat hij niet het recht had over anderen te oordelen, precies
zoals Jezus had gepredikt. Met de vaststelling ‘You can’t legislate
morality’ wilde Carter onderstrepen dat hij als realist besefte dat moraliteit
weliswaar een standaard kon zijn, maar lang niet altijd per wet
afdwingbaar was.260 Carter wees er verder op dat vele miljoenen
Amerikanen gelovig waren en dat Harry Truman, eveneens een Southern
Baptist, van het Witte Huis geen kansel had gemaakt.261
De laatste sessie van het interview vond plaats in Carters huiskamer in
Plains. Na afloop vroeg Scheer nogmaals of Carter dacht dat hij het volk
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rond zijn geloofsbeleving gerustgesteld had. Carter schoot daarop in een
verdedigende monoloog waarin hij andermaal beklemtoonde dat hij
slechts een zondaar was en nooit iemand zou veroordelen. Carter dacht te
moeten inspelen op de achterban van Playboy met opmerkingen als ‘I’ve
looked on a lot of women with lust. I’ve committed adultery in my heart
many times’ en ‘Christ says, Don’t consider yourself better than someone
else because one guy screws a whole bunch of women while the other guy
is loyal to his wife’. Tevens zei Carter op het politieke vlak verleidingen
te kunnen weerstaan. Hij verzekerde zich niet te zullen bezondigen aan
‘lying, cheating and distorting the truth’, wat Nixon en Johnson volgens
hem hadden gedaan. Carter meende dat zijn geloof hem daar tegen zou
beschermen.262 Hij doelde hier vooral op zijn nauwe persoonlijke band
met God. Lang na zijn presidentschap bracht hij dat treffend onder
woorden: ‘The effort to maintain a partnership with God was reassuring to
me and, at the same time, a humbling experience, helping me in my effort
to resist the temptations of isolation and arrogance that all leaders face’.263
Door de aandacht die historici en journalisten lieten uitgaan naar deze
gewraakte citaten is de uitleg die Carter elders over zijn geloof gaf
onderbelicht gebleven. Zo lichtte Carter in een interview met
vertegenwoordigers van christelijke omroepen toe dat Jezus centraal stond
in zijn leven en verklaarde hij zijn wedergeboorte in 1967 vanuit een
‘absence of a deep, constant personal relationship with Christ’. Carter zei
rotsvast te geloven in de scheiding van kerk en staat, maar bekende
tevens: ‘as far as my decisions as a political leader, they are affected very
heavily by my Christian beliefs’.264 In een interview over kerk en staat,
afgenomen rond hetzelfde tijdstip, zei Carter echter het tegenovergestelde:
‘I’ve never let my religious convictions orient my decisions on a political
matter and never have tried to use the strength of my political office to
force my religious convictions on somebody else’.265
De theoloog-historicus E. Brooks Holifield verklaarde Carters
uitspraken over zijn geloof als een soort drang. In 1970 had hij in zijn
gouverneurscampagne onderstreept dat hij geen atheïst was, terwijl hij in
1976 steeds moest uitleggen geen ‘red-neck Baptist with a hot line to
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God’ te zijn.266 Volgens Holifield verbond Carter in zijn geloof drie
historische tradities, te weten ‘a form of Southern evangelicalism with
roots in the Puritan era, an 18th-century variety of religious pluralism, and
a sophisticated ‘Christian Realism’’. Als sociaal betrokken christen en
empiricus kon Carter geen klassiek fundamentalist zijn, verklaarde
Holifield. Voorts zou Carter aan Reinhold Niebuhr een ‘sense of limits’
hebben ontleend.267 De theoloog Niels Nielsen meent dat Carter in een
boek van Reinhold Niebuhr, On Politics, zijn ‘politieke Bijbel’ had
gevonden. Niebuhr zocht naar toepassingen van de christelijke leer voor
de Amerikaanse maatschappij in de twintigste eeuw en Carter zag daar
handreikingen in voor het omgaan met sociale, politieke en economische
vraagstukken. Zoals veel historici en journalisten wees Nielsen op Carters
‘favoriete’ citaat van Niebuhr: ‘The sad duty of politics is to establish
justice in a sinful world’.268 Met het citaat wilde Carter laten zien dat hij
geroepen was tot de politiek en bereid was die opdracht te vervullen.
Voorspel en televisiedebatten
De platte uitspraken van Carter in Playboy en zijn kritiek op Johnson
leidden tot de nodige ophef. Carter reisde op 24 september naar Texas om
Democraten daar te verzekeren dat hij Johnson en Nixon niet tot dezelfde
categorie politici rekende en dat Playboy hem verkeerd geciteerd had.269
De campagnestaf van Ford reageerde onmiddellijk door op het platteland
van de Verenigde Staten twee miljoen exemplaren van een tabloid te
verspreiden waarin Carter om zijn Playboy-interview werd aangevallen.
De staf liet bovendien een advertentie in kranten afdrukken, waarin stond
dat mensen die geïnteresseerd waren in Ford het beste Newsweek konden
lezen, terwijl mensen die meer wilden weten over Carter naar Playboy
moesten grijpen.270 Hoewel Carters voorsprong in de peilingen in
september slonk, waren Ford en zijn campagneleiders, zoals de historicus
John Robert Greene schrijft, niet in staat de ‘knockout blow’ uit te delen.
Volgens Greene voerde Ford een defensieve campagne, deels omdat zijn
campagnestaf hem te weinig naar buiten liet treden, maar ook omdat
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Carter niet naliet impliciet te zinspelen op de erfenis van Watergate.271 Zo
werd Ford nog steeds achtervolgd door zijn besluit om, een maand na
diens aftreden, algehele amnestie te verlenen aan zijn voorganger Nixon.
Met die beslissing wilde Ford een streep zetten onder de Watergate-affaire
en de ‘self-destruct attitude’ die hij onder de Amerikanen waarnam
ombuigen naar optimisme. Op de overwegend negatieve reactie die zijn
besluit in de samenleving opriep had Ford niet gerekend.272 De intensiteit
van die collectieve verontwaardiging was in 1976 evenwel afgenomen,
maar juist op het moment dat Ford in de peilingen terrein goed maakte op
Carter, begon het economisch herstel te haperen. De Republikeinen
omschreven het als een herstelpauze, terwijl de Democraten spraken van
een structurele terugval. De index van de industriële productie daalde in
september een half procent vergeleken met augustus, waarbij de
werkloosheid licht steeg.273
Ford, die in de Republikeinse voorrondes ternauwernood een aanval
van de conservatieve vleugel onder leiding van voormalig gouverneur van
Californië Ronald Reagan had afgeslagen, zei later dat hij Carter had
onderschat. In campagnetoespraken kritiseerde Ford dat Carter met zijn
thema good government zoveel mogelijk kiesgroepen probeerde aan te
spreken zonder te zeggen voor welke politiek hij nu echt stond.274 Ford
wilde presidentieel en ervaren overkomen en hoopte Carter te
ontmaskeren als een holle kandidaat met slechts een ‘very slick, mediaoriented’ campagne.275
Dat Carters campagne mediagericht was gaf Rafshoon openlijk toe in
een interview met de Wall Street Journal. Rafshoon zei dat in de
campagne tegen Ford in ieder geval het beeld van Carter als underdog en
outsider in stand moest blijven. Amerikanen die naar Carter keken als hun
mogelijke toekomstige president dienden via de media de volgende
eigenschappen op te vallen: ‘Jimmy’s competence, his coolness, his
record as governor, his ability to articulate the needs of the office’.276
Carters campagnestaf stelde in september evenwel vast dat de
mediastrategie onvoldoende werkte, want wegens ‘inadequate control of
news’ was de kandidaat niet in staat met zijn toespraken dagelijks voor
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krantenkoppen of televisie-aandacht te zorgen.277 Carters neef Hugh, die
dagelijks rapporten uitbracht over het verloop van de campagne, merkte
op dat de relatie met de media leek te bekoelen en dat journalisten
vroegen of de kandidaat en zijn staf in een beginstadium van paniek
verkeerden omdat Carters voorsprong in de peilingen verloren dreigde te
gaan.278 Op 15 oktober stuurde Carter een telegram aan Ford, waarin hij
de president vroeg te stoppen met het verspreiden van ‘misleading and
erroneous statements’ rond zijn beleid als voormalig gouverneur.279
Carters campagnestaf koppelde hier een persconferentie aan waarmee de
kandidaat de maximale publiciteit wilde halen. Eizenstat gaf Carter
opdracht een telegram waarmee Ford reageerde en waarin hij Carter
uitdaagde antwoord te geven op concrete vragen, te negeren. Eizenstat
verwachtte in de laatste weken meer van een ‘positieve’ campagne,
waarin Carter in elk geval geen persoonlijke aanvallen op Ford moest
ondernemen. Carter diende in iedere toespraak of interview zijn spijt te
betuigen dat thema’s als werkloosheid en inflatie in de campagne niet
centraal stonden.280 Met het steeds herhalen van de aan volk en politici
gerichte zin ‘We can and must do better’ onderstreepte Carter dat de
verkiezingen niets minder waren dan een referendum over de
onmiddellijke toekomst van de natie.281 Met speciaal op die doelgroep
gerichte advertenties en tv-spots probeerde de campagnestaf zwevende
kiezers en niet-stemmers te bereiken. Met zijn belofte van een fris bestuur
in Washington was Carter immers de kandidaat bij uitstek om die ‘whatdifference-does-it-make’ groep, zoals campagnemedewerker Marshall
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Goldberg hen noemde, te prikkelen.282 Het via de media verkopen van
Carters persoonlijkheid was een goed middel om kiezers die niet direct
vanwege kwesties naar de stembus gingen, alsnog te bewegen te gaan
stemmen.
Carter greep in de laatste campagneweken terug op zijn ervaringen in
1970 en bediende zich van een steeds fellere toon, fulminerend tegen de
‘horrible, bloated bureaucratic mess’ in Washington die de plaats van de
regering had ingenomen. Hij zei tevens dat het Congres welwillend stond
tegenover verandering, aangevend dat de Democratische meerderheid in
het Huis van Afgevaardigden en de Senaat geen blaam trof, of althans
bereid was mee te werken aan een grote schoonmaak in Washington.283
Eizenstat wees er op dat Democratische kopstukken veel te weinig
‘surrogate attacks’ ondernamen tegen Ford en diens running mate, senator
Robert Dole uit Kansas. Want als andere Democraten harde uitspraken
over de president deden kon Carter zijn ‘positieve’ campagne voeren.284
Onder de campagnestaf circuleerde een document met te bekritiseren
punten uit de politieke carrière van Ford. Kernpunt was het aanvallen van
Ford als een blinde volgeling van Nixon en als een niet-gekozen,
waarnemend president en een slecht leider.285 De tactiek van Carter past in
een ontwikkeling die de politicoloog Bruce Buchanan vergelijkt met de
sportvisserij, want ‘Like fishermen, professional politicians are more
interested in ‘hooking’ their fish than in developing and strengthening
them’. In het laatste kwart van de twintigste eeuw wilden
presidentskandidaten vooral snel kiezers winnen en hadden zij minder oog
voor ‘building community feeling, educating and developing citizens, or
breaking policy deadlocks’. Kandidaten voerden campagne ‘in ways more
likely to deplete the viability of the polity’.286
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Drie presidentiële televisiedebatten, de eerste sinds John F. Kennedy
en Richard Nixon in 1960 voor de camera’s in discussie gingen, vormden
een ideaal platform voor Carter om aan ‘hooking’ te doen en Ford voor
het oog van miljoenen kijkers neer te zetten als een initiatiefloos politicus.
Tevens kon Carter duidelijk maken dat de verkiezingen draaiden rond het
thema dat het land nieuwe leiders nodig had om de vastgelopen
maatschappij op gang te krijgen. Het eerste debat, op 23 september in
Philadelphia, had als thema binnenlandse politiek. Carter kende een
zwakke start, naar eigen zeggen wegens te veel ontzag voor Ford, maar
ook wegens zijn afkomst. ‘I think my having been in the navy so long, and
my having been from the South, probably accentuated a natural
inclination to respect the office of the president and the one who is in
office’, zei hij achteraf.287 Volgens opiniepeilingen onmiddellijk na het
debat zag het publiek geen winnaar. In een analyse verklaarde Carters
campagnestaf hem tot winnaar, maar in de volgende confrontatie diende
hij wel met pakkende uitspraken te komen en te benadrukken dat Ford
zich in zijn cocon, het Witte Huis, verschuilde.288 Opmerkelijk is de brief
die Carter na het debat kreeg van de Democraat Leon Keyserling, een
liberal denker en voormalig economisch adviseur van Truman. Keyserling
waarschuwde dat potentiële kiezers aan de linkerzijde, die Carter nodig
had om gekozen te worden, vervreemd zouden raken wanneer hij te lang
vasthield aan zijn centrumkoers.289
Het tweede debat, op 6 oktober in San Francisco met als thema
buitenlandse politiek, viel in Carters voordeel uit. Niet vanwege
memorabele uitspraken, maar vanwege een blunder van Ford, die
verklaarde dat er geen Sovjet-dominantie was in Oost-Europa. Een
soortgelijke misstap maakte Dole in zijn debat met Mondale op 7 oktober.
Dole suggereerde dat de oorlogen waarbij de Verenigde Staten in de
twintigste eeuw betrokken waren geraakt, alle onder de
verantwoordelijkheid van de Democraten vielen. De missers van Ford en
Dole leidden er toe dat Carter op 15 oktober zijn voorsprong in de
peilingen had heroverd.290 Het was echter niet meer dan een opleving,
want vooral in de grote staten ging de voorsprong weer snel verloren.
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Het derde debat, op 22 oktober in Williamsburg, Virginia, kende
volgens de opiniepeilingen geen winnaar.291 Carter greep dit debat over
uiteenlopende kwesties aan om publiekelijk zijn spijt te betuigen over de
dubieuze taal die hij had gebruikt in het interview met Playboy. Carter zei
voortaan een ander medium te zullen kiezen om over zijn geloof te praten.
De betekenis van de verkiezingsuitslag
‘I think my candidacy is part of a long process by which we in America
are overcoming the prejudices and stereotypes of the past’.292 Met die
opmerking, twee weken voor de verkiezingen, impliceerde Carter dat
Noord en Zuid aansluiting konden vinden als de regio’s bereid waren een
zuidelijke president te kiezen die zich vol wilde inzetten voor de
vooruitgang en met wie de natie het verleden kon verwerken. Maar lang
niet overal in de Verenigde Staten sloeg dit argument aan. Carter achtte
zichzelf electoraal het zwakst in ‘New England and the industrial
midsection of the country-in the Illinois-Indiana-Michigan area’.293 De
strategen van Carter en Ford waren het er over eens dat een achttal grotere
staten de battleground van de verkiezing van 1976 zouden zijn. De
verkiezingsuitslag van 2 november toonde aan dat Ford vier van die acht
staten gewonnen had, namelijk New Jersey, Michigan, Illinois en
Californië. De andere vier, New York, Pennsylvania, Texas en Ohio,
gingen naar Carter. In Ohio was het verschil slechts 0,2 procent in het
voordeel van Carter.294 In de regio New England won Carter alleen in
Massachusetts en Rhode Island. Naast Michigan, de thuisstaat van Ford
waar Carter op de avond van 1 november zijn afsluitende
verkiezingstoespraak had gegeven, verloor Carter in Illinois, Indiana en
Iowa.295 Net als in Iowa kwam Carter in Maine en Oklahoma niet aan een
meerderheid doordat daar veel stemmen naar Eugene McCarthy gingen,
de linkse voormalige Democratische senator die als onafhankelijk
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kandidaat meedeed.296 Carters overwinningsbasis lag duidelijk in het
Zuiden. Met Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi en South Carolina
won hij alle staten van het Deep South. Hij voegde daar de perifere staten
Arkansas, Florida, North Carolina, Tennessee, en Texas aan toe. Virginia
moest hij in dit gebied nipt prijsgeven. Bij die zuidelijke basis, goed voor
118 kiesmannen, kon Carter de staten Missouri, Minnesota, Wisconsin,
Hawaï en de al genoemde staten New York, Pennsylvania, Ohio,
Massachusetts en Rhode Island voegen. Hij won ook in het District of
Columbia. Uiteindelijk verzamelde Carter 297 electoral votes, waar Ford
bleef steken op 241. Op Carter stemden 40.827.394 Amerikanen (51,05
procent omgerekend naar de twee partijen), op Ford 39.145.977 (48,95
procent, eveneens omgerekend naar Republikeins-Democratisch).297 De
opkomst viel met 53,5 procent bijna twee procent lager uit dan in 1972.298
In het Zuiden bleven alle staten ver achter bij het nationale gemiddelde en
met 37,9 procent scoorde Carters thuisstaat Georgia zelfs het laagst.299
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Met de uitslag werd 1976 een van de closest elections in de
Amerikaanse presidentiële geschiedenis. In veel staten lagen Carter en
Ford vlak bij elkaar en volgens de politicoloog Gerald Pomper is het dan
ook niet zo dat de verkiezingen alleen waren uitgemond in een strijd
tussen het Zuiden, met zijn kandidaat Carter, en de rest van de Verenigde
Staten.300 De Amerikanen, zo bleek overal in het land, waren in eerste
instantie verdeeld over de vraag of Ford nog een kans verdiende, of dat
het landsbestuur in handen diende te komen van een zuidelijk politicus die
verandering had beloofd. Pomper constateerde dat de verkiezingen voor
het eerst in een generatie werden gekenmerkt door partijtrouw: van elke
vijf Democraten stemden er vier op Carter, terwijl Ford het nog beter deed
door de stemmen van negen van de tien Republikeinen te winnen. Carter
kreeg daarnaast een meerderheid van de zwevende kiezers achter zich,
genoeg om de overwinning te kunnen behalen.301
De New York Times, die de kandidaat uit Plains had gesteund,
concludeerde dat met het aantreden van Carter en Mondale een nieuw
tijdperk aanbrak. ‘For the first time in eight years, the Presidency and
Congress are under the control of the same party, providing hope that
legislative stalemate and government-by-veto may be finished’, schreef de
krant.302 Dat Carter slechts een klein mandaat had hoefde volgens de krant
geen nadeel te betekenen, want ‘Strong Presidents (...) create their own
mandates. By their persuasiveness, political skill and sound judgment,
they transform themselves from mere winners into leaders’.303 Carter liet
zelf weten te hebben gewonnen door het tonen van ‘aggressive leadership’
en zei tijdens zijn eerste persconferentie over zijn beleidsvoornemens: ‘I
predict they will be achieved’.304 Carter stoelde zijn optimisme deels op de
samenstelling van het nieuwe Congres dat in 1977 zou aantreden. De
verkiezingen hadden de Democraten in het Huis van Afgevaardigden één
extra zetel opgeleverd (292-143), terwijl zij in de Senaat één zetel winst
boekten en op 61 kwamen.305 Daarmee bleef een duidelijke
Democratische meerderheid in stand, maar Carter had de Republikeinen in
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het Congres, die bij de verkiezingen van 1974 al afgestraft waren voor het
Watergateschandaal, geen verdere grote nederlaag weten toe te brengen.
Onderverdeeld naar religie wist Carter 46 procent van de protestantse
kiezers te overtuigen, 15 procent meer dan McGovern in 1972, maar nog
altijd 8 procent minder dan Ford. Carter haalde met 55 procent (Ford 45
procent) wel een duidelijke meerderheid onder de katholieke kiezers, van
wie 60 procent in 1972 nog op Nixon had gestemd.306 Belangrijker dan dit
onderscheid acht Pomper de inbreng van zwarten en vakbondsleden.
Zonder de steun van deze groepen had Carter niet kunnen winnen.307 Maar
uiteraard konden vele groepen claimen bij deze spannende
presidentsverkiezing de doorslag te hebben gegeven. Pomper noemt de
coalitie die Carter tot stand bracht, althans in het Zuiden, een ‘unique
alliance’. Carter won in de regio omdat hij blank en zwart in meerderheid
achter zich wist te verenigen. Dit hield niet in dat Carter de traditie,
waarbij zuidelijke blanken overwegend op Democratische
presidentskandidaten stemden, had hersteld. ‘His regional victory was not
a return to the past, but rather the most dramatic evidence of the
transformation of southern politics’, concludeerde Pomper.308

Conclusie: een verenigd land?
Perfectionering van de candidate-centered campaign
Carters campagne van 1976 was duidelijk een voortzetting van zijn
eerdere verkiezingscampagnes, met een verdere perfectionering van de
candidate-centered-benadering. De professionalisering, die in 1966 was
begonnen en in 1970 verfijnd, bereikte in 1976 een nieuw hoogtepunt. Zo
schakelde Carter in zijn eerste presidentiële campagne speciale adviseurs
en strategen in die hem moesten helpen het doel te bereiken.309 Veel meer
dan in 1970 liet hij beslissingen over aan zijn staf.310 Carter introduceerde
tevens twee vernieuwingen in het presidentiële campagnevoeren. Naast de
marathoncampagne was dat het centraal stellen van Iowa in de strategie.
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De ‘overwinning’ in Iowa leverde veel publiciteit op en leidde tot
speculaties in de pers dat Carter de frontrunner was bij de Democraten.
Uit oogpunt van media-aandacht namen latere presidentskandidaten de
strategie van Carter over. Dit alles had een sterke invloed op de
voorverkiezingen, want steeds meer partijbesturen wilden de primary of
caucus van hun staat dicht naar de datum van Iowa schuiven.311 Het
seizoen van de voorverkiezingen werd daardoor korter. Behalve
presidentskandidaten en de media speelden de Democratische en
Republikeinse Partij in de jaren zeventig in Iowa een grote rol bij het
promoten van hun caucus.312 Carter omzeilde de partij-elite van de staat
deels met zijn grassroots-campagne, waarmee hij contacten kon leggen bij
partijgenoten op ieder niveau. Maanden voor de caucus hield Carter
spreekbeurten voor bijna lege zalen in Iowa, maar geleidelijk kwamen er
meer mensen en uiteindelijk behaalde hij zelfs de hoofdprijs.313
De partij-elite had er de nodige moeite mee dat Carter Iowa en New
Hampshire op zijn naam schreef. Zo getuigde de verslagen Morris Udall
voor een partijcommissie dat New Hampshire niet representatief was voor
de gehele Democratische Partij, maar dat de kiezers in die staat in de
voorverkiezingen belangrijker waren geweest dan de talrijke Democraten
in Californië, waar de primary pas op 8 juni plaatsvond.314 De
overwinning van Carter leidde er toe dat er bij de Democraten een
beweging ontstond om de hervormingen van na 1968 deels terug te
draaien. Pogingen van het Democratic National Committee (DNC) om de
caucus van Iowa en de primary van New Hampshire bij latere
verkiezingen naar achteren te schuiven zijn echter steeds op niets
uitgelopen. Als compromis besloot het DNC uiteindelijk dat South
Carolina, een zuidelijke staat met een relatief grote zwarte
bevolkingsgroep, en Nevada, een westelijke staat waar veel latino's
wonen, hun voorverkiezing en caucus vlak na New Hampshire mogen
houden.315
De vernieuwingen waar Carter mee kwam zetten inderdaad het nodige
in gang. Toch lag het zwaartepunt van zijn campagne ook bij continuïteit
en het vasthouden aan stramienen uit het verleden. En hoewel hij nieuwe
adviseurs in dienst nam, leunde zijn campagne toch grotendeels op de
oude garde rond Kirbo, Jordan, Eizenstat en Rafshoon. Elementen die
Carter overnam van eerdere kandidaten waren onder meer de strakke
planning van campagnetoespraken, het plaatsen van aanhangers in de
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partijorganisaties van verschillende staten, het opzetten van organisaties
op districtsniveau en het uitbouwen van de media-, opinie- en
issuesstaf.316 Carters primary-campagne doorliep het model van de
politicoloog John Kessel, die de stadia ‘early days’, ‘initial contests’,
‘mist clearing’ en ‘convention’ onderscheidt. De fase van ‘mist clearing’,
waarin duidelijk wordt wie de meest kansrijke kandidaten zijn, viel in
1976 vrij laat omdat er met Brown en Church op het laatste moment
presidentskandidaten bij kwamen.317 Hoewel Carter al vanaf het begin
primaries won, hielden lang niet alle Democraten er midden jaren
zeventig rekening mee dat een kandidaat er daadwerkelijk in zou slagen
tegen de zin van de partij-elite in de nominatie te winnen. Jordan,
Rafshoon, Eizenstat en Kirbo speelden in de primaries en de campagne
een waardevolle rol. Volgens sommigen was Kirbo zo invloedrijk omdat
hij en Carter in de loop der jaren een vader-zoon relatie hadden
ontwikkeld.318 Kirbo greep meerdere keren in op momenten dat de
campagnestaf van Carter zich aan zelfoverschatting bezondigde en waakte
over de ideologische uitlatingen van de presidentskandidaat om te
voorkomen dat die al te liberal overkwam.319
Naast Kirbo en andere adviseurs keerden ook de tactische elementen
terug die Carters campagnes al sinds 1962 kenmerkten. Allereerst was er
de rol die de campagnestaf inruimde voor de media. In een beschouwend
artikel dat hij achter het interview in Playboy publiceerde concludeerde
Robert Scheer dat Carters leven zeker sinds 1974 ‘one staged media event
after another’ was geweest.320 Scheer trok hiermee deels een juiste
conclusie, want Carter plande zijn politieke en openbare leven al
zorgvuldig sinds 1972, vlak na zijn besluit om presidentskandidaat te
worden. Niet het politiek-strategische memo van Jordan, maar het
mediaplan van Rafshoon was van doorslaggevende betekenis voor het
welslagen van Carters campagne in 1976. Rafshoon sprak tijdens de
campagne openlijk over het belang van de mediastrategie en het stempel
van outsider en underdog dat hij Carter had opgeplakt. Volgens Rafshoon
zorgde Carters staf in 1976 zelfs voor een nieuwe trend in
mediacampagnes tijdens presidentsverkiezingen. ‘Jimmy Carter put his
character on the line’, aldus Rafshoon, en sindsdien moeten
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presidentskandidaten bereid zijn hun volledige persoonlijkheid en karakter
via de media bloot te geven.321 Volgens de politicoloog Daniel Shea heeft
Carter zelfs een trend gezet in verkiezingscampagnes voor andere ambten,
want ‘Lower-level candidates, realizing the advantages of this approach,
began highlighting their images to win elections’.322 Troy heeft er terecht
op gewezen dat karakter zeker al sinds 1844 een rol speelt in
presidentscampagnes, want de Democraten stelden toen het vloeken,
gokken en drinken van de Whig-kandidaat Henry Clay aan de kaak.323
Maar vergeleken met vroegere campagnes was er wel een groot verschil.
Carter opereerde immers in een tijdperk waarin televisiecamera’s constant
op de kandidaten inzoomden. Journalisten en kiezers begonnen daardoor
ieder woord van de kandidaat te wegen en politici was er alles aan gelegen
geen misstappen te maken en er voor te zorgen het beeld van een perfect
moreel karakter uit te dragen. De opiniepeiler Daniel Yankelovich wees
trouwens in oktober 1976 al op een nadeel van het centraal stellen van de
eigen persoonlijkheid in de campagne, want uit zijn onderzoeken bleek
dat kiezers vonden dat Carter hen veel irrelevante informatie had
verstrekt.324
Het tweede constante element waarop Carter in 1976 terugviel was de
directe steun van de kiezers, oftewel de grassroots-strategie. Carter
beweerde ook in 1976 dat hij geen belangengroepen diende, maar de
columnist William Safire beschreef hem aan de vooravond van de
verkiezingen terecht als ‘totally beholden to organized labor, the most
effective special interest group of all’.325 Tijdens de voorverkiezingen
waren al berichten verschenen over de belangengroepen, waaronder
bedrijven, die Carter als gouverneur de hand boven het hoofd had
gehouden. Als tegenprestatie stelden in ieder geval Lockheed en CocaCola vliegtuigen voor Carter beschikbaar.326 Carter probeerde het beeld
onder meer recht te zetten met zijn deelname aan bijna alle
voorverkiezingen, om zo te kunnen benadrukken dat het Amerikaanse
volk een direct oordeel over hem kon uitspreken. Tevens schakelde hij de
Peanut Brigade in, de vrijwilligers die namens hem campagne voerden in
verschillende delen van de Verenigde Staten en die de campagneleiding
321

Gerald Rafshoon, Interview met auteur, 28 januari 1999.
Daniel M. Shea, Campaign Craft. The Strategies, Tactics, and Art of Political
Campaign Management
(Westport: Praeger, 1996) 12.
323
Troy, See How They Ran, 35.
324
Daniel Yankelovich, ‘What the Voters Want’, The New Republic, 23 oktober
1976, 17.
325
William Safire, ‘On the Waterfront’, The New York Times, 1 november 1976.
326
Nicholas M. Horrock, ‘Carter, as Governor, Got Free Rides On Planes of
Lockheed and Coca-Cola’, The New York Times, 1 april 1976.
279
322

verkocht als een spontane volksbeweging. Overigens was ook dit geen
nieuw element in het presidentiële campagnevoeren, want de staf van
Nixon had in 1972 zwarte aanhangers opgetrommeld die als een Black
Blitz door het Zuiden trokken om daar campagne te voeren.327
Good government, het thema van deugdelijk en doortastend bestuur dat
Carter sinds 1962 had gediend, bleek ook in 1976 een bruikbaar tactisch
element. Na het Watergateschandaal en de ondoorzichtige besluiten van
de federale regering rond de inzet van Amerikaanse militairen in Vietnam
leek het alsof Carter een open deur intrapte. Concreet wilde Carter de
bezem door de federale bureaucratie halen en het overheidsapparaat
efficiënter laten werken. Carter voerde geen blinde ‘anti-Washington’
campagne, want dat zou hebben geïmpliceerd dat hij ook te hoop liep
tegen de Democraten die nog steeds de meerderheid in het Congres
hadden. Carter ageerde slechts tegen ‘some of the abuse and
mismanagement in government’.328 In de pers verschenen kanttekeningen
bij de hervormingen die Carter als gouverneur in Georgia had geïnitieerd
en die niet onomstreden waren geweest.329 De campagnestaf wist de
aandacht echter steeds tijdig te verschuiven naar Nixon en Ford en die als
verantwoordelijken aan te wijzen voor de morele en economische
problemen in het land. In tegenstelling tot zijn eerdere campagnes kon
Carter in 1976 veilig over desegregatie spreken, zonder direct te hoeven
vrezen voor een verkiezingsnederlaag. Maar hij hield zich aan de opdracht
van zijn staf niet te diep op het thema in te gaan, waardoor good
government en zijn persoonlijke kwaliteiten centraal bleven staan in de
campagne.
In 1976 presenteerde Carter zich tactisch andermaal als de underdog.
Het zuiden van Georgia, dat in de campagne van 1970 als basis voor dit
element had gediend, was nu vervangen door het Zuiden van de
Verenigde Staten. In zijn campagnebiografie en in latere toespraken en
interviews benadrukte Carter steeds zijn zuidelijke afkomst. Hij
omschreef die als een nadeel, gezien de spanningen tussen Noord en Zuid
in presidentsverkiezingen in het verleden. Anderzijds noemde hij zijn
afkomst een voordeel en wierp hij zich op als een door de desegregatie
verlichte zuidelijke Democraat. Bovendien was hij, als ‘onbeschreven
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blad’, bereid het als David op te nemen tegen Goliath in Washington. Dat
hij als voormalig gouverneur over veel contacten beschikte in Washington
en binnen de Democratische Partij en dat hij in 1972 had geprobeerd vicepresidentskandidaat te worden schoof Carter wijselijk naar de
achtergrond. Carter viel andere Democraten nooit frontaal aan om zijn
kansen open te houden de partij, die sinds de jaren zestig ernstig verdeeld
was, als ‘eenheidskandidaat’ te mogen leiden.330 Om dat doel te bereiken
passeerde hij de partij-elites en in tegenstelling tot politici die dat eerder
hadden gedaan, lukte het Carter wel om de nominatie en het
presidentschap te veroveren.
Een vijfde terugkerende element in de campagne van 1976 was het
tactische thema van de moraliteit en rechtvaardigheid. Hoewel Jordan en
Rafshoon in eerste instantie wilden dat Carter hamerde op competentie als
hij over Washington sprak, gaf de kandidaat in toespraken of interviews
en zelfs in zijn campagnebiografie prioriteit aan morele argumenten.331
Volgens de New York Times begreep een meerderheid van de kiezers dat
Carter sympathiseerde met ‘the problems of the cities, of the urban as well
as the rural poor, of the disadvantaged, of the common man’.332 Het
‘opnieuw’ door de campagnestaf uitgevonden populisme, zoals Rafshoon
het uitdrukte, had zijn uitwerking derhalve niet gemist. Om te
onderstrepen dat hij bereid was het beroep van politicus op zich te nemen
en zich in te zetten voor een sociaal-rechtvaardige samenleving, schermde
Carter in de campagne steeds met het ‘sad duty’-citaat van Niebuhr. In
zijn veel later verschenen boek Living Faith kwam Carter overigens met
het exacte citaat: ‘To establish justice in a sinful world is the whole sad
duty of the political order’.333 Mogelijk liet Carter het woord ‘order’
destijds uit het citaat weg omdat dat de indruk zou kunnen wekken dat hij
behoorde tot een gevestigde politieke klasse, die hij als outsider juist
kritiseerde. Opmerkelijk genoeg is het exacte citaat nooit vermeld in
literatuur over Carter, maar hebben auteurs steeds zijn campagneversie
overgenomen. Carter legde de woorden van Niebuhr uit als de idee dat het
hoogste doel van een regering of een maatschappij het streven naar
rechtvaardigheid was. Dat hield individuele rechten en vrijheden in, maar
ook het in overleg oplossen van geschillen.334 Niebuhr stond sceptisch ten
opzichte van de New Deal, omdat het liberalisme niet de oplossing voor
330
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alle maatschappelijke problemen kon zijn.335 Conservatisme op zich
voldeed evenmin, omdat die ideologie te weinig waarde aan
rechtvaardigheid hechtte. Carter was het met die opvattingen eens. Verder
wilde hij een raad van Niebuhr in de praktijk brengen: ‘No political
decision should be reached solely in terms of broad principles, whether of
‘liberalism’ or ‘conservatism’, of ‘freedom’ or ‘justice’ or ‘planning’’.
Net als Niebuhr zocht Carter naar een ‘blend of realism of the
conservative creed and the idealism of the liberal spirit’.336
Bij elkaar gevoegd vormden Carters vijf tactische elementen –
aangevuld met het uitvoeren van opiniepeilingen waarmee hij in 1970 was
begonnen – nogmaals de bouwstenen van een campagne die rond de
persoon draaide, zoals dat in de jaren zestig en in zijn tweede
gouverneurscampagne het geval was geweest. Daarnaast nam Carter oude
strategieën zoals die van Kefauver uit de jaren vijftig over, maar ook
medewerkers en elementen uit de campagne van McGovern in 1972. Dat
die medewerkers liberale opvattingen hadden deerde Carter niet. Versterkt
door het toegenomen aantal primaries en federale campagne-uitkeringen
kreeg Carters campagne hiermee een speciale, eenmalige dynamiek. Die
dynamiek was van grote invloed op zijn overwinning bij de
presidentsverkiezingen van 1976. Het is onjuist te beweren dat Carter zijn
overwinning volledig te danken had aan de Watergate-affaire. Carter
noemde Watergate een ‘largely unspoken though ever-present campaignissue’, maar dat het thema in 1976 nog steeds speelde lag volgens hem aan
Ford, die Nixon twee jaar eerder had ontslagen van rechtsvervolging.337
Als de Amerikanen Ford en de Republikeinen de rekening hadden willen
presenteren en louter op zoek waren naar een redder die hun vertrouwen
kon herstellen, had Carters overwinning evenwel veel ruimer moeten
uitvallen. En bij het gevoel van een acute nationale crisis zou de opkomst
aan de stembus mogelijk hoger zijn geweest.
Ford en Carter moesten volgens Schulman in 1976 opboksen tegen ‘a
widespread cynicism about politics, politicians, government itself as an
instrument of the collective good’.338 Carter wist het meest te profiteren
van dat collectieve wantrouwen onder de Amerikanen. Troy zegt dat de
Amerikanen beseften dat de ex-gouverneur in Georgia geen zaligmakend
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beleid had gevoerd. Carter had dit door en legde daarom zelf de nadruk
elders, want ‘He asked to be judged by his campaign’.339 Deze
campagnedynamiek, maar ook de manier waarop hij de media bespeelde
en de economische omstandigheden, gaven in 1976 de doorslag.340
Volgens Dionne had Carter zijn verkiezing zeker ook te danken aan de
ineenstorting van het ‘vital center’ van het liberalisme, een ontwikkeling
die eind jaren zestig inzette. Wallace en McGovern hadden met hun
radicale ideeën dit centrum binnen het liberalisme verwoest. In 1976
zochten de Democraten naar een politicus die de consensus kon herstellen.
Carter bood zichzelf hier aan als een Democraat die niet vereenzelvigd
kon worden met de vormen van liberalisme die Humphrey, Johnson of
McGovern predikten. Tevens had hij zich afzijdig gehouden van het
opkomende neoconservatisme rond Henry Jackson.341
Het zuidelijk alternatief voor Wallace
Carters kandidatuur werpt het nodige licht op de positie van het Zuiden
van de Verenigde Staten in de jaren zeventig. Hoewel hij enerzijds
overtuigd was dat het Zuiden volledig gelijkwaardig was geworden aan
het Noorden, gebruikte Carter het thema anderzijds om zich voor te doen
als een goedwillend politicus die zich wegens zijn afkomst steeds
geconfronteerd zag met vooroordelen. Omdat Carter de eerste
presidentskandidaat uit het Deep South was sinds lange tijd waren de
Amerikanen benieuwd naar zijn ideologische standpunten en zijn positie
wat betreft religie en integratie. Critici die vonden dat Carter geen
duidelijk ideologisch standpunt innam, antwoordde hij: ‘There is no
inherent conflict between careful planning, tight management, and
constant reassessment on the one hand and compassionate concern for the
plight of the deprived and afflicted on the other’.342 ‘On human rights,
civil rights, environmental quality, I consider myself to be very liberal. On
the management of government, on openness of government, on
strengthening individual liberties and local levels of government, I
consider myself a conservative. And I don’t see that the two attitudes are
incompatible’, zo lichtte hij verder toe.343 Met de opmerking ‘I’m not an
ideologue and my positions are not predictable’ maakte Carter duidelijk
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dat hij de beste elementen uit het conservatisme en liberalisme wilde
verenigen.344
Carter wilde elke kwestie apart analyseren, vanuit het oogpunt van de
manager, en daarna pas nadenken over politieke consequenties. Maar zijn
‘benevolent conservatism’, een term die nauwelijks aansloeg in de
campagne, stuitte vooral bij de noordelijke linkervleugel van de
Democratische Partij op onbegrip. De journalist James Wooten
concludeerde dat Carter het talent had om zo te praten dat zijn woorden
‘dual roles’ speelden; diverse kiesgroepen herkenden zich in dezelfde
boodschap, die de campagnestaf indien nodig anders verpakte. Carter was
daardoor de ideale centrumkandidaat voor zijn zwaar verdeelde partij.345
Uiteindelijk ontpopte Carter zich als een progressief-behoudende
Democraat van zuidelijke snit. De noordelijke liberals moesten hem
accepteren als hun partijleider en een ‘good Southern alternative to
Wallace’.346 Volgens Carter had het Zuiden alle federale wetten rond de
desegregatie uitgevoerd en was de regio op sociaal gebied ten goede
veranderd. In een pleidooi voor de verlenging van de Voting Rights Act in
1975 wees Carter op de hypocrisie in het Noorden. ‘Discrimination is not
limited to the South which has come further, faster, than any other part of
the country in remedying past evils’, zei hij.347 Carters inaugurele
toespraak als gouverneur werd alom ingeschat als ‘verlicht’, maar de
journalist Tom Wicker wees er terecht op dat het Zuiden, na de segregatie
bijna twee decennia lang te hebben getraineerd, murw gemaakt was en
rond 1970 wel moest toegeven aan de federale wetten. ‘Hence it had
become politically safe for a moderate like Mr. Carter to speak out’, aldus
Wicker.348 In het interview met Playboy gaf Carter toe althans in de
periode van de vroege desegregatie vrijwel geen inbreng te hebben gehad,
want ‘The fact that in 1954 I sat back and required the Warren Court to
make this ruling without having crusaded myself-that was obviously a
mistake on my part’.349
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Hoewel hij zichzelf aanprees als ‘verlicht’, deed Carter zich liberaler
voor dan hij was, constateerde James O. Powell, hoofdredacteur van de
Arkansas Gazette. In een artikel met de cynische kop ‘The New Newer
Newest South’ zei Powell dat Carter meeliftte op de mythe van het New
South. Sinds de term in 1886 in het kader van de Reconstruction voor het
eerst was gebruikt hadden politici en journalisten steeds weer nieuwe
‘verlichte periodes’ aangekondigd in het Zuiden. Op de keper beschouwd
waren dat inhoudsloze beloftes geweest, want sociale en politieke
verandering was nooit tot stand gekomen.350 Hoewel er een kern van
waarheid schuilt in de opvatting van Powell, besloten Jordan en de andere
stafleden Carters campagne voor een belangrijk deel op die New Southmythe te bouwen. In de voorbereiding op het eerste tv-debat hield de staf
Carter voor dat hij de man was met ‘the vision, personal qualities, and
background to heal regional divisions...to reach out to the American
people in their diversity...across racial, ethnic, and economic lines’.351
Communicatiewetenschapper Kathleen Hall Jamieson concludeert dat
Carter in de campagne zijn ‘identity as a Southerner’ politiek volledig
uitbuitte. In het imago dat Rafshoon voor Carter ontwikkelde was zijn
zuidelijke afkomst vervlochten met zijn status als outsider en volgens
Jamieson diende dit een hoger doel: ‘To the nation at large Carter argued
that acceptance of his candidacy was a sign of the nation’s maturity and
insinuated his belief that a Southerner brought special insights to the
presidency’.352
Jordan had Carter steeds voorgehouden dat hij stemmen diende te
zoeken in het hele land. Alleen uitgaan van een Southern Strategy, waarbij
de staten in het Zuiden de basis zouden vormen voor de overwinning, kon
riskant zijn. Maar tegelijkertijd mocht Carter niet voorbijgaan aan
zuidelijke gevoelens. ‘Southern regional pride can be used to great
advantage without unnecessarily alienating potential anti-Southern
voters’, zei Jordan.353 Een radiospot die de staf van Carter in de laatste
twee weken van de campagne in het Zuiden uitzond stelde de kandidaat in
een bijzonder historisch licht. ‘On November 2, the South is being
readmitted to the Union’, zo luidde de slogan in de reclameboodschap.354
De spot onderstreepte ook dat Carter het Zuiden gebruikte als het ‘solid
350
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electoral college bloc’ waarbij hij stemmen uit andere delen van het land
wilde voegen.355 Herman Talmadge, senator uit Georgia, zei dat Carter
niet gekozen zou zijn als hij als zuidelijk kandidaat niet de steun van zijn
eigen regio had gekregen. ‘They voted for him, because of state and
regional pride, in overwhelming numbers’, aldus Talmadge. Talmadge
had hier duidelijk geen oog voor de lage opkomst, die in Carters eigen
Georgia zelfs dramatisch was geweest. Volgens Talmadge had Carter zich
echter als een nationaal en niet als een regionaal politicus geprofileerd en
sloegen ‘zuidelijke’ tradities als religie, ouderwetse waarden en openheid
uiteindelijk ook in het Noorden aan.356 De publicist George McMillan
stelde vast dat Carter een zuidelijke, persoonlijke stijl van
campagnevoeren had toegepast op nationale schaal op een moment dat de
Amerikanen de kwesties, zoals de energiecrisis, de buitenlandse politiek,
de economie, desegregatie en Watergate beu waren.357 Maar daarbij dient
ook opgemerkt dat Carter sinds 1962 geen andere campagnestijl had
gekend.
Carters fragiele coalitie
De journalist Roy Reed wees op een niet onbelangrijk fenomeen in het
Zuiden, waar veel blanke arbeiders, die in 1972 nog op Nixon hadden
gestemd, in 1976 teruggekeerd waren in de Democratische schoot.358 De
historicus Carl Degler kwam met de vaststelling dat ‘In a profound sense,
the great goal of nineteenth-century dissenters and Populists-cooperation
between blacks and whites-has finally been achieved. (...) the South may
well be offering an alternative to the nation’.359 Maar de schijn kon
bedriegen. Want in veel zuidelijke staten was de overwinning van Carter
mager. Hij bracht Ford weliswaar een nederlaag toe in de regio, maar die
was in geen enkele staat verpletterend. Er waren dan ook geen
aanwijzingen dat Carter blanken in het Zuiden structureel had losgeweekt
uit de greep van de Republikeinen en hun conservatieve ideologie. De
politicologen Black en Black spraken niet voor niets van Carters ‘biracial
coalition of virtually all blacks and a sufficiently large minority of
355
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whites’. Alleen in Georgia, Arkansas en Tennessee kreeg Carter een
blanke meerderheid achter zich.360
In tegenstelling tot de Republikeinen bediende Carter zich van een
‘biracial Southern strategy’, waarbij hij zowel de openlijke steun van
zwarte leiders als van George Wallace genoot.361 De Republikeinen
verloren in 1976 in het Zuiden weer enig terrein bij de
Congresverkiezingen, zoals dat bij de verkiezingen van 1974 ook al het
geval was geweest als gevolg van het Watergateschandaal. In het Zuiden
was nu nog een kwart van de gouverneurs en Congresleden Republikeins;
voor Watergate was dat bijna eenderde geweest. Van een terugkeer naar
het Democratische Solid South van voor 1948 kon echter geen sprake
meer zijn. De verstedelijking, die gepaard ging met de opkomst van een
nieuw segment Republikeinse kiezers, en de ontwikkelingen rond de
burgerrechten hadden de vorming van Democratische coalities immers
onder grote druk gezet.362 In de aanloop naar de verkiezingen zagen de
Republikeinen geen noodzaak een zuidelijke vice-presidentskandidaat
naast Ford te plaatsen, in plaats van de uit het Middenwesten afkomstige
Dole. Een zuidelijke Republikein zou de sectionalistisch bewuste kiezer in
het Zuiden echter een alternatief hebben geboden voor het regionaal
gespreide ticket Carter-Mondale.363
Opvallend is dat Carter in 1972 het Noord-Zuid thema probeerde in te
brengen op de Democratische conventie met zijn poging vicepresidentskandidaat te worden. Behalve het motief om het Zuiden te laten
aansluiten bij het Noorden en zijn persoonlijke politieke ambitie, wilde
Carter zich mengen in de strijd die destijds binnen de partij woedde tussen
de in het Zuiden ruim vertegenwoordigde traditionele religieuze groepen
en de overwegend noordelijke secularisten. Die laatste factie voerde een
hervormingsagenda die voor gelovige Democraten haaks stond op de oude
waarden. Religieus-conservatieven, onder wie Democratische
evangeliserende protestanten, waren in 1972 afgeschrikt door de liberal
McGovern. In 1976 lukte het Carter als wedergeboren christen een deel
van de conservatieve protestanten terug te brengen naar wat Geoffrey
Layman het ‘cultural center’ in de Amerikaanse samenleving noemt.364
Een niet onbelangrijk deel van die protestanten woonde in het Zuiden.
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Overigens beweerde Carter dat hij ook het interview met Playboy had
gebruikt om zich ten opzichte van evangeliserende christenen te
profileren: ‘I think it was an opportunity to witness’.365 Blijkbaar wilde
Carter bewust inspelen op de gevoelens van diepgelovigen, wetend dat hij
daarmee ook het religieus fundamentalisme in de Verenigde Staten een
impuls zou geven. Het weekblad Newsweek schreef dat zuidelijke
evangelicals in 1976 vanuit gevoelens van regionale trots en religieuze
identificatie, opgewekt door Jimmy Carter, uit hun culturele isolatie
stapten en politieke verantwoordelijkheid aanvaardden, ‘once exercised
largely by mainline Protestants in consort with Jewish and Catholic
leaders. Evangelicals have, with few exceptions, looked upon politics as
part of a corrupt, unregenerate world that Christians ought to avoid’.366
Het gewraakte interview in Playboy en Carters flinterdunne mandaat
brachten Caddell tot de vaststelling dat de campagne tegen Ford ‘at best a
mediocre effort’ was geweest, een herhaling van de primary-campagne en
geen ‘conceptual strategic campaign’ met een ‘framework of messages,
issues, signals, or definitions’.367 Na de bekendmaking van de
verkiezingsuitslag reisde Carter naar Atlanta, waar hij in een verklaring
zei dat de toehoorders voor hem de miljoenen Amerikanen
vertegenwoordigden ‘who are now ready to see our nation unified’.368
Daarmee wees Carter op de noodzaak van politieke eenheid en op de kans
het denken in Noord-Zuid tegenstellingen definitief af te zweren. Politiek
commentator Harry S. Ashmore waarschuwde Carter niet te vroeg te
juichen, omdat zijn mandaat klein was en veel Amerikanen sceptisch
stonden tegenover ‘the first Southern planter to occupy the White House
since the Civil War’. Ashmore zei dat Carter niet de New Deal-coalitie
van Franklin Roosevelt nieuw leven had ingeblazen, maar een totaal
nieuw verbond tot stand had gebracht, namelijk ‘A working coalition of
white and black voters that now extends across the physical and emotional
boundaries that have always set the South apart. You know, of course, that
you cannot succeed as President if that still-fragile coalition falls apart’.369
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6
Liberalism’s great lost opportunity
‘The possibility that the nation would actually choose as a leader
someone from the Deep South meant that the bitterness of the past could
be overcome.’1
Jimmy Carter

Inleiding

D

e campagne is door Jimmy Carter ooit omschreven als één van de
middelen ‘to bridge the chasm between political leaders and their
constituents’.2 Maar onder politicologen is er een debat over de
invloed van met name de herfstcampagne. Enerzijds wordt die campagne
gezien als een belangrijke variabele in het politieke seizoen, als een proces
van drie maanden dat uiteindelijk een verkiezingsuitslag oplevert.3
Anderzijds kennen sommige politicologen de campagne juist minder
gewicht toe, omdat de standpunten van de kiezers al van tevoren vast
zouden liggen. Bovendien wijzen zij op modellen die het mogelijk zouden
maken de uitslag van de verkiezingen nog voor het begin van de
campagne te voorspellen.4 Maar zoals in het vorige hoofdstuk is
aangetoond had de campagne in 1976 wel degelijk gevolgen, want de
grote voorsprong die Carter na de conventie in de opiniepeilingen had op
Ford ging in het najaar verloren. Waar Carter in de voorverkiezingen nog
1
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momentum had, verdween dat effect in de campagne tegen de
Republikeinse president Ford.5 Aan de stembus sprak Carter uiteindelijk
nog maar een zeer kleine meerderheid van de kiezers aan. Behalve dat
presidentskandidaten campagnes gebruiken om kiezers te beïnvloeden,
zijn ze ook niet helemaal los te zien van de primaries. Dit hoofdstuk gaat
in op factoren waarmee Carter in de voorverkiezingen van 1980 te maken
kreeg en die doorwerkten in de campagne. Eén daarvan was een
belangrijke variable, die ten opzichte van al zijn voorgaande campagnes
veranderd was: Carter was namelijk geen uitdager meer. Hij was president
en de leider van een Democratische coalitie. Eén van zijn belangrijkste
tactische wapens, dat van underdog, ging daarmee verloren, met grote
gevolgen voor zijn herverkiezingscampagne.
Het presidentschap en het partijleiderschap zetten een rem op Carters
candidate-centered-campagne, want in de primaries en de campagne
moest hij nu rekening houden met groepen en belangen die hij in 1976
genegeerd had. Carter kon zich geen outsider meer noemen die het tegen
de gevestigde orde opnam, want ‘he is the establishment’, schreef de
journalist Terence Smith.6 Carter maakte in 1980 inderdaad een draai en
meende dat ‘experience and all the ramifications of that word’ ditmaal
zijn belangrijkste assets vormden om kiezers aan te spreken.7
Om de herverkiezingscampagne te kunnen plaatsen is het nodig te
onderzoeken hoe Carter aankeek tegen het presidentschap als instituut. De
historici Andrew Flint en Joy Porter zeggen dat Carter de rol van de
president in eerste instantie zag ‘as being above politics’, maar rond 1980
was zijn positie ‘untenable on volatile issues around which neither side
could be reconciled’.8 Deze zienswijze is onhoudbaar, want Carter kwam
al in zijn eerste ambtsjaar met voorstellen waarvan hij wist dat ze politiek
gevoelig lagen. Een president moest dus niet schromen de politieke
confrontatie aan te gaan. Die houding leverde Carter successen op, maar
ook zware tegenslagen die zijn presidentschap een zweem van crisis
gaven. Uiteindelijk kon Carter de politiek ook niet schuwen als hij zich
wilde afzetten tegen zijn Republikeinse voorganger. Volgens
Leuchtenburg wilde Carter immers alles doen om te bewijzen dat zijn
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presidentschap meer was dan ‘Gerald Ford’s second term’.9 Volgens de
historicus Lewis Gould trof Carter bij zijn aantreden een instituut aan dat
in de twintigste eeuw steeds voorzien was van nieuwe moderne
elementen, uiteenlopend van een grotere rol van de president als
Commander-in-Chief tot het opzetten van structurele relaties met de
media. Johnson en Nixon hadden hun presidentschap zo solistisch
ingevuld dat zij het vertrouwen van de Amerikanen in het instituut hadden
geschaad.10 Nixon had daarnaast nog een belangrijk element aan het
presidentschap toegevoegd, namelijk de continuous campaign. Het hield
in dat presidenten hun eerste termijn niet alleen gebruikten om beleid uit
te zetten, maar met het oog op hun herverkiezing ook probeerden
doorlopend contact met de kiezers te houden.11 De politicoloog Lance
Bennett spreekt van ‘one of the sharp lessons of the new politics: the
political campaign never ends. Governing in these times of low trust and
little solid support from one’s party of fellow politicians requires much
the same daily attention to maintaining image and public approval that
goes into campaigning’.12
Carter was zich er goed van bewust dat het presidentschap een politiek
en partij-politiek instrument kon zijn. In dat opzicht wilde hij zijn macht
in eerste instantie gebruiken om de Democraten in een conservatievere
richting te sturen.13 Hij leek dat niet te doen als een reactie op de
‘underlying rightward trend’, zoals de commentator William Safire het
opkomende conservatisme omschreef.14 Carter bestuurde in de eerste
plaats immers vanuit zijn fiscaal-conservatisme en hij weigerde pertinent
zich ideologisch voluit aan de liberals te binden. De hoop van de liberals
dat Carter de activistische regering van Johnson nieuw leven zou inblazen
sloeg de president de bodem in, want hij was bang dat stijging van de
federale overheidsuitgaven op den duur zou leiden tot wat Bourne
‘economic disaster’ noemt.15 Carter wilde programmatisch in het midden
blijven en stelde daarmee niet alleen de linker partijvleugel teleur. Hij
9
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vervreemdde ook conservatieve Democraten en evangelicale en
fundamentalistische protestanten, die bij Carter niet de sociaalconservatieve agenda aantroffen waarop zij gehoopt hadden.16 Volgens de
historicus John Dumbrell wilde Carter het populisme dat hij als kandidaat
had gepredikt in de praktijk brengen als president. Met die benadering was
hij echter niet in staat een nieuwe politieke consensus in Washington te
creëren.17
Carter beweerde niet zonder trots dat zijn verkiezing in 1976 de
langverwachte hereniging van Noord en Zuid in de Verenigde Staten tot
stand had gebracht. In de voorverkiezingen van 1980 merkte Carter echter
dat zijn thuisregio hem koeler ontving dan vier jaar eerder. Het Zuiden
was destijds trots geweest op een ‘eigen’ kandidaat te kunnen stemmen,
maar in 1980 speelde het sectionalisme in chauvinistische zin nauwelijks
nog een rol.18 Democraten in zuidelijke staten moesten in de campagne
juist alles op alles zetten om de 130 electoral votes die het Zuiden
opleverde veilig te stellen voor Carter.19 De Republikeinen weekten in het
Zuiden steeds meer blanke kiezers van de Democraten los.20 Na 1972
werd 1980 daardoor het tweede verkiezingsjaar waarin de Republikeinen
door winst in het Zuiden hun target – het aantal te behalen electoral votes
om aan een meerderheid te komen – in de rest van het land konden
verlagen.21 Als president wilde Carter de Democraten laten uitgroeien tot
een brede volkspartij die vanuit het centrum politiek zou voeren.22 Maar
blanke zuidelijke kiezers waren van mening dat de liberals in de
Democratische Partij ook onder Carter de dienst waren blijven uitmaken
en dat hij hun stem daarom geen tweede keer verdiende.23 Behoudende
ideologen zoals Richard Viguerie deden in het Zuiden vooral een beroep
op het sociale en culturele conservatisme dat de regio ook na Carters
16
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verkiezing tot president was blijven domineren.24 De politicoloog Thomas
Schaller wijst er op dat politieke kandidaten in het Zuiden een
lakmoesproef moeten ondergaan waarbij de kiezers in de eerste plaats
kijken of zij wel de juiste waarden verkondigen.25 In 1976 hadden veel
zuiderlingen Carter op dit punt het voordeel van de twijfel gegeven en in
1980 besloten zij hem opnieuw aan de test te onderwerpen.
Carters presidentschap kende herhaalde pogingen een ideologie te
formuleren en de continue campagne onder de knie te krijgen. De
politicoloog Andrew Gelman noemt de periode eind jaren zeventig-begin
jaren tachtig de ‘Carter-Mondale-Reagan era’, een tijd waarin een fel
debat woedde welke ideologie de Amerikanen gelukkig kon maken.
‘Reagan could certainly be serious about the problems facing the country,
but he was basically pro-happiness and anti-gloom-and-doom’, aldus
Gelman. President Carter was in geen geval de verkondiger van een
‘blijde boodschap’.26 Niet zijn ideologie, maar zijn bijzondere
verkiezingscampagne leek veel Amerikanen in 1976 te hebben
aangesproken.
De politicologen Thomas Cronin en Michael Genovese wijzen er mede
in dat verband op dat het Amerikaanse presidentschap in de greep is van
een aantal paradoxen die het instituut voortdurend willen verzwakken of
versterken. Gaandeweg zijn eerste termijn leek één van die paradoxen
steeds meer van toepassing op Carter: ‘What it takes to become president
may not be what is needed to govern the nation’.27

1. President Jimmy Carter
Carters perceptie van het presidentschap
Bij hun pogingen Carters overwinning in 1976 te verklaren grijpen
wetenschappers en journalisten doorgaans ook naar Why Not the Best, de
campagnebiografie waarin Carter zijn levensgeschiedenis, morele
standpunten en politieke opvattingen uit de doeken deed. Volgens de
journalist Martin Schram zat het boek zo goed in elkaar dat elke
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Amerikaanse kiezer er wel punten in vond die hem aanspraken.28 De
historicus Douglas Brinkley zegt dat het belang van Why Not the Best niet
onderschat mag worden, want het boek zorgde er voor dat de schets die
Carter van zijn leven gaf in de zomer van 1976 in de ‘nation’s psyche’
gegrift was.29 Carter kende zelf zoveel gewicht toe aan zijn boek dat hij
van iedereen in zijn omgeving, maar ook van journalisten, verwachtte dat
zij de details kenden.30 Vooral de bijzonderheden rond Carters eenvoudige
afkomst en zijn persoonlijke ‘strijd’ tegen de desegregatie vonden hun
weg naar het collectieve geheugen. De autobiografie deed tevens
voorkomen alsof Carter alleen vanuit een rechtvaardigheidsgevoel de
politiek in was gegaan. Eén van de eersten die deze mythe doorprikten
was de journalist James Jackson Kilpatrick, die vaststelde dat ‘I never met
a candidate who worked harder, or campaigned more zealously, or
hungered more obsessively for public office than Jimmy Carter of
Georgia’.31 Het ‘rookgordijn’ dat zijn campagnebiografie liet optrekken
kon inderdaad niet verhelen dat Carter zonder meer uit was op het
presidentschap en de politieke macht van het ambt. Maar wat wilde hij
met die macht doen?
Dat Carter in de campagne het nodige over zijn perceptie van het
presidentschap had gezegd was velen ontgaan. Zo zag Carter leiderschap
als hoofdtaak van een president. ‘The Nation is best served by a strong,
independent and aggressive President, working with a strong and
independent Congress, in harmony for a change, with mutual respect, in
the open. I have a great respect for the Congress, but I don’t consider the
Congress to be inherently capable of leadership (...) The President is the
only person who can speak with a clear voice to the American people and
set a standard of ethics and morality, excellence, greatness’, aldus
Carter.32 Carter wilde een moreel leider zijn, maar tegelijkertijd mocht een
president zich niet boven het volk verheven voelen: ‘I believe my
strongest quality would be my natural inclination to treat each person as
an important individual and to derive my political support and basic
attitudes directly from the people rather than through powerful
intermediaries. I also think it is helpful to have a President who knows
28
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what it is to work for a living, who understands the frustration and fears
and hopes and dreams of the average citizen. I believe I do’.33 ‘I’ve
studied the finer aspects of previous administrations: the easing of fear by
the Roosevelt Administration, the humility and courage and tenacity of
Mr. Truman’s Administration, the inspiration of Kennedy, the elimination
of discrimination and inequity by the Johnson Administration. I would
like to exemplify the finest aspects of each one of those great Presidents
of the past’, zo zocht Carter tevens aansluiting bij eerdere Democratische
presidenten.34
Met dergelijke uitlatingen in de media voldeed Carter aan de
aanwijzing van Jordan om in de campagne aan journalisten een ‘wellorganized concept of the Presidency’ over te brengen.35 Uit Carters
woorden blijkt tevens dat hij in eerste instantie geen ceremoniële president
wilde zijn. ‘In the end, Carter always found substance more important than
style’,36 zei Rafshoon. Carter wilde af van het ‘imperial presidency’.37 Bij
die ‘keizerlijke’ invulling van het presidentschap had volgens Carter niet
alleen misbruik van politieke macht gehoord, maar ook ‘pomp and
ceremony’, waar de populist uit Plains wars van was.38 Populisme en
leiderschap kwamen ook terug in de inaugurele rede die Carter hield nadat
hij op 20 januari 1977 bij het Capitool in Washington was beëdigd als
39ste president van de Verenigde Staten. ‘For myself and for our nation, I
want to thank my predecessor for all he has done to heal our land’, zo
bedankte Carter Gerald Ford.39 Carter zag echter ook de noodzaak van ‘a
new beginning, a new dedication within our Government’.40 In zijn acht
33
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minuten durende rede haalde Carter thema’s terug uit de toespraak
waarmee hij twee jaar eerder zijn kandidatuur had aangekondigd. Zo
beloofde hij, kracht ontlenend aan het volk, een regering te zullen leiden
die ‘both competent and compassionate’ zou zijn.41 Carter hield zijn
landgenoten voor dat de Amerikaanse droom voortduurde, maar
waarschuwde hen ook dat ‘even our great nation has its recognized
limits’.42 Aan het slot van zijn toespraak refereerde Carter aan zijn
zuidelijke afkomst. Hij hoopte dat de Amerikanen aan het einde van zijn
presidentschap zouden zeggen ‘that we had torn down the barriers that
separated those of different race and region and religion’.43
Een uiting van populisme was de wandeling die Carter en zijn familie
na de inaugurele rede ondernamen. Kort na het vertrek van het Capitool
verlieten de Carters de gepantserde auto’s om verder naar het Witte Huis
te lopen. In zijn memoires beschrijft Carter het gevoel van een blijde
intocht, een ‘dramatic moment’.44 Wat op een spontane interactie tussen
president en volk leek was in werkelijkheid echter een strak geregisseerd
plan. Hoewel de wandeling Carter dicht bij de mensen langs Pennsylvania
Avenue bracht, verkeerden veel Amerikanen in het ongewisse over de
persoon van hun nieuwe president. ‘Because Jimmy Carter was not a
product of Congress or well-known to the political establishment, there
was an inordinate curiosity about him’, zei Jordan.45 Deze mythe rond
Carters afkomst, persoon en ideologie had de campagnestaf zorgvuldig
gekweekt. Nu Carter daadwerkelijk in het Witte Huis aantrad diende het
volk echter te weten wie hij was. Carter kwam hiertoe in 1977 met een
boek, A Government as Good as Its People, een bundel met zorgvuldig
gekozen (delen van) toespraken uit zijn gouverneurschap en uit de
campagne. Net als zijn autobiografie Why Not the Best was het nieuwe
boek geënt op één van Carters favoriete werken, The Presidential
Character, van de politicoloog James David Barber. Barber deelde
presidenten in naar een aantal categorieën, waarvan ‘active-positive’ de
meeste kans op beleidsresultaten gaf. Karaktereigenschappen van
dergelijke presidenten waren productiviteit en een ‘emphasis on rational
mastery’. Carter meende zonder meer in die categorie te passen.46
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In A Government as Good as Its People lag de nadruk sterk op het
directe contact dat Carter met de kiezers had gehad en op het belang dat
hij hechtte aan voorverkiezingen en campagne. Hij noemde de primaries
een ‘obstacle course’, bedoeld als een test van ‘all the qualities our people
demand of their President’.47 Na die hindernisrace deelde hij met het volk
evenwel het gevoel ‘that somehow the government that used to be our
servant has become our master’.48 Carter beschouwde het als zijn missie
om daar als een activistische president verandering in te brengen.
Kabinet en adviseurs
De periode tussen zijn verkiezingsoverwinning en zijn beëdiging, de
transition, gebruikte Carter om zich door president Ford op de hoogte te
laten brengen van de lopende zaken. Tevens stelde Carter zijn kabinet
samen. Aan het hoofd van zijn transition team benoemde Carter Jack
Watson, een jurist van King & Spalding. Carter koos hier bewust niet voor
een insider in Washington, omdat Watson hem goed kende uit zijn tijd als
gouverneur en wist hoe Carter de zaken geregeld wilde hebben.49 Watson
kon zijn onervarenheid in de nationale politiek goed maken door advies te
vragen aan Democraten die al jarenlang in Washington meeliepen, zo
redeneerde Carter. Problematisch voor Carter was dat Watson een geheel
eigen organisatie opzette en daarbij voorbijging aan Jordan en Eizenstat.
Dit leidde tot ernstige frictie onder Carters adviseurs, te meer omdat
Charles Kirbo er bij Carter op aandrong Watson te benoemen tot chef-staf
van het Witte Huis.50 Carter loste de strijd uiteindelijk op door formeel
geen chef-staf te benoemen. Het schrappen van die door veel presidenten
gewaardeerde functie leidde volgens Carters biograaf Peter Bourne tot
chaos in het Witte Huis, want er viel een organisatorisch aanspreekpunt
weg en de werklast voor Carter werd veel hoger.51 Pas in de zomer van
1979 herstructureerde Carter de organisatie door Jordan alsnog tot chefstaf te benoemen.52 Behalve Watson maakte ook Frank Moore deel uit van
wat Carter zijn ‘political family’ noemde, loyale medewerkers uit
Georgia, die soms al jaren voor hem werkten en nu als beloning een
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functie in het Witte Huis kregen.53 Carter besloot – tegen het advies van
vooraanstaande Democraten en Watson in – om de outsider Moore te
benoemen tot liaisonfunctionaris voor het Congres. Carter kende Moore
van de planningscommissies in Georgia in de jaren zestig en hij was in
1974 de opvolger geweest van Jordan als secretaris van de gouverneur. De
onervarenheid van Moore en de onwil van veelal noordelijke Democaten
met hem samen te werken leidden al tijdens de transition tot wrijvingen
met het Congres die nooit meer zouden verdwijnen.
Na de machtsstrijd met Watson eigende Jordan, die zelf de
adviesfunctie van assistant to the president kreeg, zich meer zeggenschap
toe bij benoemingen voor de staf van het Witte Huis. Volgens Bourne had
dat sterk negatieve gevolgen, want Jordan keek in de eerste plaats of
mensen loyaal aan hem waren en daarna pas naar hun eventuele ervaring.
‘Carter was denied the range of talent and expertise he desperately needed
in dealing with Washington’, zegt Bourne over benoemingen van vooral
zuidelijke Democraten die Jordan doordrukte.54 De noordelijke
partijvleugel kon deels tevreden zijn met de terugkeer van liberale
Democraten die onder John F. Kennedy of Lyndon Johnson
regeringsfuncties hadden vervuld. Onder hen waren Stuart Eizenstat, die
adviseur voor binnenlandse zaken werd, Cyrus Vance, die aantrad als
minister van Buitenlandse Zaken en Joseph Califano, die het departement
van Volksgezondheid, Onderwijs en Welzijn onder zijn hoede nam. Kirbo
voorspelde dat de keuze van deze kabinetsleden en adviseurs geenszins
betekende dat Carter een links-liberaal beleid zou voeren. De president
zou gematigd zijn, maar niettemin met gedurfde voorstellen komen.55 De
socioloog Donald Cunnigen stelt dat Carters benoemingen van liberals
mede tot stand kwamen uit overtuiging, want hij was nu eenmaal ‘the first
southern-born American president to claim a white southern liberal
traditon’. Cunnigen rekent Carter tot een kleine groep blanke zuiderlingen
met een progressieve inslag, maar onderstreept tevens dat de president
zich in zijn politieke verleden altijd had gedragen als een ‘gradualist’.56
De historicus Alonzo Hamby heeft er echter op gewezen dat Carter, bij
gebrek aan een eigen netwerk in Washington, bij het toekennen van
leidinggevende posten – vooral buiten het Witte Huis – wel moest putten
uit de ‘left-liberal intelligentsia’. Dit betekende tevens het kweken van
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spanningen, omdat deze liberals ideologisch niet op de lijn van Carter
zaten.57
Volgens Betty Glad had Carter in de campagne van 1976 ingespeeld op
‘a widespread public desire to transcend politics, a dominant theme in
reformist politics of the United States’. Eenmaal in het Witte Huis bleek
hij echter allesbehalve politiek naïef en was verdienste lang niet altijd het
uitgangspunt bij de benoemingen die hij deed.58 Carters keuze van
kabinetsleden kenmerkte zich naar zijn zeggen door ‘geographical
diversity and breadth of experience’.59 Van de elf ministers kwamen er
drie uit het Zuiden: Griffin Bell (Georgia, Justitie), Juanita Kreps (North
Carolina, Handel) en Ray Marshall (Texas, Werkgelegenheid). Twee
ministers – Robert Bergland (Landbouw) en Brock Adams (Verkeer) –
haalde Carter uit het Congres, deels om te laten zien dat hij prijs stelde op
de ervarenheid op Capitol Hill. Uit Georgia benoemde Carter voorts nog
Bert Lance, (directeur van het Office of Management and Budget van het
Witte Huis) en Andrew Young (ambassadeur bij de Verenigde Naties).
Met nog enkelen, onder wie Robert Strauss die de functie van speciaal
handelsgezant kreeg, kregen zij de status van kabinetslid.
Aan de lijst die de Coalition for a Democratic Majority eind 1976
indiende en waarmee 53 Democraten werden aanbevolen voor een functie
in nationale veiligheidszaken, ging Carter bijna volledig voorbij. Meer
dan een ambassadeur bij de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS)
en een onderhandelaar voor Micronesië mocht de CDM, inmiddels ook
bekend als de Jackson Democrats, niet leveren.60
Carter had bij het benoemen van kabinetsleden en adviseurs
daarentegen wel oog voor de Trilateral Commission. Zbigniew
Brzezinski, algemeen directeur van de commissie en destijds ook directeur
bij de invloedrijke onafhankelijke Council on Foreign Relations, had
Carter in 1973 persoonlijk benaderd met de vraag of hij toe wilde treden.
Brzezinski zag in Carter een politicus die namens de Amerikaanse
belanghebbenden nuttig werk kon doen in het uitvoeren van het
economisch-politieke concept van de commissie.61 Tijdens de campagne
gaf Brzezinski Carter advies over buitenlandse politiek en schreef hij
rapporten waarin hij de stijl en de inhoud van het beleid van president
57

Alonzo L. Hamby, Liberalism and its Challengers: FDR to Reagan (New
York: Oxford University Press, 1985) 352.
58
Betty Glad, Jimmy Carter. In Search of the Great White House (New York:
W.W. Norton & Company, 1980) 414.
59
Jimmy Carter, Keeping Faith, 49.
60
Robert G. Kaufman, Henry M. Jackson. A Life in Politics (Seattle: University
of Washington Press, 2000) 352.
61
Zbigniew Brzezinski, Power and Principle. Memoirs of the National Security
Adviser, 1977-1981 (New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983) 5.
299

Ford aanviel.62 Carter beloonde Brzezinski in 1977 met de functie van
nationaal veiligheidsadviseur in zijn regering.63 Uiteindelijk benoemde
Carter meer dan twintig leden van de Trilateral Commission in zijn
regering of als adviseur in het Witte Huis, onder wie ook Cyrus Vance en
Harold Brown (Defensie).
De historicus Laurence Shoup concludeert uit de benoemingen dat
Carter in 1976 primair de kandidaat van de Trilateral Commission was
geweest. Via het netwerk van de commissie beschikte Carter inderdaad
over dusdanige kanalen naar Washington en naar de financiële elite in
New York dat van een kandidatuur als outsider in strikte zin geen sprake
meer was. Carter bereikte via de commissie het Eastern Establishment,
dat hem mede-financierde en er voor zorgde dat hij aandacht van de media
kreeg.64
Kirbo had sterk gelobbyd voor de benoeming van Bell, jurist van King
& Spalding, maar wilde zelf geen functie in Washington. Kirbo bleef wel
een van Carters belangrijkste adviseurs en nam geregeld deel aan politiek
overleg in het Witte Huis.65 Tevens adviseerde hij op het gebied van
personeel en staf.66 In Atlanta fungeerde Kirbo als voorzitter van een
commissie bij King & Spalding voor het screenen van nieuwe cliënten.
Bedrijven waarvan hij vermoedde dat ze via de advocatenfirma wilden
lobbyen in Washington wees hij de deur. Kirbo wilde zo voorkomen dat
Carter, Bell, Watson en hij zelf in verlegenheid gebracht zouden kunnen
worden.67 Gerald Rafshoon bleef aanvankelijk buiten het Witte Huis en
gaf Carter vanuit zijn inmiddels in Washington gevestigde kantoor mediaadviezen. In 1978 trad Rafshoon alsnog in het Witte Huis aan als assistant
to the president for communications, waarbij hij onder meer de
speechwriters onder zijn hoede nam. Jody Powell, een van de grootste
vertrouwelingen van Carter, werd perswoordvoerder van het Witte Huis.
Maar zoals hij dat al tijdens het gouverneurschap van Carter had gedaan,
bekleedde hij ook in Washington de rol van politiek adviseur. Daarbij
ging het overigens vooral om het deelnemen aan discussies over reeds
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gevormd beleid.68 Het was immers Powells taak om de essentie van die
discussies als woordvoerder over te brengen naar de pers.
Vance, geboren in West Virginia maar grotendeels als liberal jurist
actief in New York, zei dat de verschillende achtergronden van Carters
medewerkers – Noord en Zuid – soms de nodige spanning opleverden bij
het formuleren van beleid. De minister verwierp echter de suggestie dat in
het Witte Huis een continue strijd geheerst zou hebben tussen liberals en
conservatieven, ofwel tussen noordelijke en zuidelijke Democraten.69
Niettemin lieten adviseurs als Powell en Jordan zich, zoals David Broder
dat noemt, voorstaan op ‘a deep pride in – and certain defensiveness about
– their native South’.70
Buitenlandse en binnenlandse politiek
Gewantrouwd in het Congres door zowel Republikeinen als liberale
Democraten kweekte Carter met zijn benoemingen niet overal goodwill.
Tevens maakte Carter, volgens Powell en diens assistent Rex Granum, een
fout door de transition goeddeels vanuit Plains te leiden in plaats van
direct voor Washington te kiezen en daar contacten te leggen.71 Ondanks
die stroefheid in de voorbereiding zette Carter onmiddellijk na zijn
aantreden een ambitieuze agenda in gang, zowel voor binnenlands als
buitenlands beleid. De agenda diende aan te tonen dat hij een ‘activeaggressive’ president zou zijn – de eigen categorie die Carter aan de reeks
van Barber toevoegde – want dat had hij zijn landgenoten in het
vooruitzicht gesteld.
1. Buitenland
Carter kwam met een liberale buitenlandse politiek waarin mensenrechten
en democratische waarden centraal stonden. Hij legde grote nadruk op de
mensenrechtenverklaring die deel uitmaakte van de in 1975 onder Ford
gesloten Helsinki-Akkoorden. Maar mensenrechten hadden, aldus Carter,
ook alles te maken met zijn persoonlijke verleden en het ‘devastating
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effect of racial segregation in my region of the country’.72 Het leek er op
alsof hij wilde goedmaken wat hij in zijn eerdere politieke carrière had
verzuimd, namelijk het opkomen voor gelijkberechtiging van
bevolkingsgroepen. Carter was daarnaast van mening dat het anticommunisme, dat een generatie lang centraal had gestaan in de
Amerikaanse buitenlandse politiek, medio jaren zeventig niet meer
voldeed in een wereld waar de onderlinge economische afhankelijkheid
van landen toenam en de belangen van de Verenigde Staten verschoven.73
De president wilde een beleid dat niet bleef hangen bij de bipolariteit
tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Hij leek de détente-politiek
nog verder te willen voeren dan Ford, die op dat punt grote weerstand had
ondervonden binnen de Republikeinse Partij.74 In een toespraak over zijn
buitenlandse politiek aan de University of Notre Dame in mei 1977 zei
Carter dat de Amerikanen zich op het wereldtoneel jarenlang hadden laten
leiden door een ‘inordinate fear of communism’ en een ‘belief that Soviet
expansion was almost inevitable but that it must be contained’. Niet
slechts de Sovjet-Unie, maar ook voormalige koloniën die nu tot de
‘politically awakening world’ behoorden verdienden voortaan de aandacht
van Amerika. ‘We can no longer separate the traditional issues of war and
peace from the new global questions of justice, equity, and human rights’,
aldus de president.75
De politicoloog David Skidmore meent dat aan Carters
prioriteitenstelling een ‘pragmatic strategy of adjustment to declining U.S.
global power’ ten grondslag lag. De president week bewust af van het
paradigma van de Koude Oorlog; niet militaire macht, maar diplomatie en
economische samenwerking diende het middel te zijn om andere landen te
overtuigen van gezamenlijke belangen. Op die manier zou de Verenigde
Staten het gat kunnen dichten tussen ‘resources and commitments’.76 Met
zijn visie op het buitenlands beleid oogstte Carter veel kritiek. Het zou een
naïeve opstelling zijn van een president die bovendien bereid was te
bezuinigen op defensie met het schrappen van projecten als de B-1
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bommenwerper.77 Niet alleen de Republikeinen, maar ook de Coalition
for a Democratic Majority meende dat de president te licht dacht over de
ware bedoelingen van Moskou en zetten vraagtekens bij zijn plannen om
de Amerikaanse troepen terug te trekken uit Zuid-Korea.78
Volgens Brzezinski liet Carter zich leiden door zijn ‘personal
philosophy’ (...): He came to the Presidency with a determination to make
U.S. foreign policy more humane and moral’.79 In deze visie pasten onder
meer de in 1978 geratificeerde verdragen over de overdracht van de
zeggenschap over het Panama Kanaal aan de Panamese regering. Aan de
ratificatie ging een jaar van harde strijd en moeizame lobby vooraf. Carter
kreeg in dit geval de steun van senator Herman Talmadge, die volgens
Carter voorstemde ‘out of respect for me as a fellow Georgian’.80 De stem
van senator John Stennis uit Mississippi kreeg Carter niet, ook al stelde de
president hem een persoonlijk gesprek over de stimulering van de
scheepsbouw in zijn zuidelijke staat in het vooruitzicht.81 Uit dit
voorbeeld blijkt dat Carter, in tegenstelling wat historici onder wie
Charles O. Jones hebben geschreven, wel degelijk toegaf aan special
interests, waaronder belangen van Congresleden.82
De sluiting van de Panama Kanaal-Verdragen kreeg voor de
Democraten een wrange bijsmaak, want de kwestie dreef de conservatieve
New Right naar een nieuw hoogtepunt. De conservatieven voerden een
structurele campagne tegen wat zij het weggeven van een Amerikaans
kanaal aan een marxistische dictator in Latijns Amerika noemden. De
campagne, die de conservatieven zowel in het Congres als op grassrootsniveau voerden, zette de New Right op het juiste spoor voor de presidentsen Congresverkiezingen van 1980.83 De president gaf de conservatieven
nog tal van andere kansen om kritiek te uiten. Zo kwam onder Carter de
normalisering van de betrekkingen met China tot stand, ondanks zijn
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kritiek op het mensenrechtenbeleid van Peking. Na bemiddeling van de
president onderschreven Israël en Egypte een vredesverdrag, de Camp
David-Akkoorden, terwijl Carter in de kernwapenonderhandelingen met
Moskou het SALT-II-Akkoord sloot. Hij trok dit verdrag, dat hij ter
ratificatie had voorgelegd, uit de Senaat terug nadat Sovjet-troepen in
december 1979 Afghanistan waren binnengevallen. Carter beantwoordde
de inval met een harde waarschuwing: ‘An attempt by any outside force to
gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on
the vital interests of the United States of America, and such an assault will
be repelled by any means necessary, including military force’.84 Dit door
journalisten en wetenschappers tot Carter Doctrine bestempelde antwoord
sloot ook het inzetten van kernwapens niet uit.85 Carter strafte de SovjetUnie direct met economische sancties, waaronder een graanboycot, en
indirect met een boycot van de Olympische Spelen van 1980 in Moskou.
Op het gebied van de buitenlandse politiek zag de Amerikaanse pers
binnen Carters regering steeds een tweestrijd tussen de ‘duif’ Vance en de
‘havik’ Brzezinski. Volgens Vance was die perceptie terecht. De minister
vond dat Brzezinski zich had moeten beperken tot het leiden van de
Nationale Veiligheidsraad, in plaats van initiatieven van het State
Department te doorkruisen. Vance zag zichzelf als eerste
buitenlandadviseur, naast een president die steeds het voortouw nam bij
het bepalen van de buitenlandse agenda van de Verenigde Staten.86
Brzezinski zag het anders. Hij meende dat Vance er niet in slaagde de
Amerikanen een brede conceptuele uitleg van Carters buitenlands beleid
te geven en dat Carter er niet op voorbereid was om dat te doen. De
uitgesproken Brzezinski zag zichzelf daardoor als het ware naar de
voorgrond gedrongen. Hij nam die rol graag op zich en nam de
spanningen met Vance op de koop toe.87
De buitenlandse politiek van Carter werd vooral getekend door de
gijzelingscrisis in Iran. In november 1979 bezetten radicale islamitische
studenten de Amerikaanse ambassade in Teheran, als reactie op Carters
besluit de verdreven sjah voor medische behandeling toe te laten tot de
Verenigde Staten. De gijzeling ontaardde in een slepende kwestie. De
mislukte reddingsactie Eagle Claw in april 1980, waarbij acht
Amerikaanse militairen het leven lieten op Iraans grondgebied, kwam
Carter op kritiek te staan van de liberals in het Congres. Zij meenden dat
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hij voorrang had moeten geven aan overleg en niet voor een militaire optie
had mogen kiezen. Vance, die tegen de reddingsmissie was, trad af.88 De
minister vreesde een bloedbad in Teheran omdat de CIA niet met
zekerheid kon zeggen of de gijzelaars zich nog altijd in de ambassade
bevonden.89 Met de benoeming van senator Edmund Muskie, een liberal,
als de opvolger van Vance gaf Carter een belangrijk politiek signaal af.
Sterk bekritiseerd in zijn eigen partij en diep gezonken in de
opiniepeilingen, wist hij een zwaargewicht als Muskie te overreden een
veilige zetel in de Senaat op te geven voor een functie in het kabinet.90
De crises rond Iran en Afghanistan stelden Carters verworvenheden in
de buitenlandse politiek in de schaduw en tekenden het laatste jaar van
zijn presidentschap. De economische strafmaatregelen die de president in
beide gevallen afkondigde leverden hem kortstondige bijval op. Het
gevoel dat bij veel Amerikanen overheerste was echter dat hun land
internationaal gezien machteloos stond. Jordan had Carter al in 1977
gewaarschuwd dat conservatieven zijn buitenlandse politiek te liberal
vonden en dat Carters ‘image as a moderate-conservative’ onder hun
kritiek zou lijden. De opmerking ‘To challenge Soviets for influence is
‘conservative’, die Carter in de marge van het memo schreef, was in 1980
niet veel meer waard. Conservatieven, maar ook liberals, verweten hem
immers dat zijn politiek de Verenigde Staten slechts tot toeschouwer had
gemaakt op het wereldtoneel.91
De morele en humane buitenlandse politiek die Carter wilde voeren
moest op den duur wijken voor de realiteit van de Koude Oorlog en de
president ontkwam er uiteindelijk niet aan de defensieuitgaven te
verhogen. De structurele hervorming van het buitenlands beleid die Carter
in 1977 wilde inzetten was daarmee gestrand; tot een radicale breuk met
de politiek van Ford kwam het niet. Carter gaf de onder Ford gesloten
Helsinki-Akkoorden een prominente plaats in zijn beleid, maar hij slaagde
er nooit in werkelijke steun onder de bevolking te krijgen voor zijn
mensenrechtenpolitiek. Het was geen sterk ideologisch thema, wat het
anti-communisme als pijler van de containment-doctrine wel was
geweest.92
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2. Binnenland
Gezien de heersende oliecrisis, die gedurende de jaren zeventig van tijd
tot tijd leidde tot lange wachtrijen aan de benzinepompen, gaf Carter op
binnenlands gebied prioriteit aan een nieuw energiebeleid. Vlak na zijn
aantreden lanceerde hij al een voorstel, dat wat inhoud betreft
karakteristiek was voor zijn manier van besturen: hij wilde ieder probleem
vanuit elke mogelijke invalshoek bekijken, om uiteindelijk tot een
alomvattende oplossing te komen. ‘Comprehensive’, zo moest ook de
energiewet zijn, met aan de ene kant accijnsverhoging om de Amerikanen
te stimuleren tot besparing en aan de andere kant de ontwikkeling van
alternatieve energiebronnen en deregulering van de energiemarkt.93
De president moest echter toezien hoe senatoren uit zuidelijke
olieproducerende staten met eigen, veel minder vergaande
ontwerpvoorstellen kwamen. Aan de andere zijde stuitte Carter op de
liberals, voor wie zijn plannen niet ver genoeg gingen en die een veel
verdergaande stimulering van alternatieve energiebronnen eisten. Hoewel
Carters voorstel voor het instellen van een ministerie van Energie snel
goedkeuring kreeg, duurde het tot oktober 1978 voordat het Huis van
Afgevaardigden en de Senaat zijn hele energiewet aannamen. Het Congres
zwakte deze National Energy Act wel met de nodige amendementen af.
De politicologe Barbara Kellerman, die de energiewet als case study nam
voor het beschrijven van presidentieel leiderschap, meent dat Carter in
deze kwestie een totaal gebrek toonde aan wat zij ‘political skill’ noemt.
Carter bewees niet het effectieve leiderschap dat tot vergaande
doorvoering van de eigen voorstellen van een president leidt.94 Het gaat
echter te ver, zoals Kellerman doet, om uit de energiekwestie af te leiden
dat Carters hele presidentschap een ‘political failure’ was. 95 Op andere
terreinen buitte hij wel degelijk zijn politieke capaciteiten uit, vaak in
direct overleg met Congresleden. Een voorbeeld daarvan waren de
Panama Kanaal-Verdragen. Carter liet het contact hierin niet alleen over
aan de Congressional Liaison Staff van Moore, maar voerde zelf,
persoonlijk en telefonisch, veel gesprekken met individuele senatoren.96
Carter vierde binnenlandse successen met de instelling van een
ministerie van Onderwijs en de deregulering van de transportsector en de
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burgerluchtvaart. Tevens slaagde hij er in het Congres de Ethics in
Government Act te laten aannemen die regels stelde aan het gedrag van
overheidsfunctionarissen.97 Maar net als zijn energiewet kleedde het
Congres een voorstel tot herziening van het belastingstelsel uit. Carter
kende in zijn tweede jaar een lagere Congressional support score dan zijn
Democratische voorgangers Johnson en John F. Kennedy.98 Senator
Herman Talmadge schreef Carters problemen mede toe aan diens
gewoonte Congresleden tijdens individuele gesprekken naar hun mening
over talloze kwesties te vragen en de antwoorden als een spons op te
zuigen. Carter gaf zelf geen enkel standpunt prijs, waardoor van discussie
geen sprake was en Congresleden niet wisten of ze de president nu wel of
niet beïnvloed hadden.99 Bij Carter leefde de opvatting dat het Congres de
president diende te steunen als die zich voor een zaak had ingezet en het
merendeel van het volk achter hem stond. Hij hechtte tevens groot belang
aan cabinet government, waarbij het lobbyen in het Congres vooral een
taak was van de departementen en overheidsdiensten. De liaisonstaf van
Moore opereerde vanuit het Witte Huis, maar was veel minder omvangrijk
dan onder eerdere presidenten.100
Via het Office of Public Liaison lichtte het Witte Huis het publiek in
over de binnenlands-politieke voorstellen van Carter. Deze dienst had als
taak coalities op grassroots-niveau te vormen door het engageren van
Democraten overal in het land en het benaderen van de plaatselijke pers in
kiesdistricten van Congresleden. Eén van de belangrijkste taken van het
Office of Public Liaison was het toelichten van de wekelijkse besluiten
van de task force voor de bestrijding van de inflatie die Carter in het leven
had geroepen.101 Het Office of Public Liaison werkte nauw samen met de
binnenlands-politieke staf van Eizenstat, zodat beleidsinitiatieven steeds
gepaard konden gaan met een publiciteitsoffensief. Naast energie draaide
de binnenlandse politiek van Carter zijn gehele presidentschap
voornamelijk rond een niet te beteugelen inflatie gecombineerd met
stagnerende economische groei (stagflatie). Bij Carters aantreden beliep
de inflatie 6 procent, terwijl 7,8 procent van de beroepsbevolking zonder
werk zat. Het begrotingstekort dat Ford achterliet bedroeg 66 miljard
dollar, het grootste tot dan toe in de Amerikaanse geschiedenis.102 Als
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fiscaal-conservatief wilde Carter uit de crisis komen zonder dat
begrotingstekort verder op te laten lopen. Hij wilde de overheidsuitgaven
juist verder beperken en in 1981 uitkomen op een begrotingsoverschot van
52 miljard dollar.103 Een voorstel om iedere Amerikaan onmiddellijk
vijftig dollar belastingvoordeel te geven trok hij al in april 1977 terug
omdat dat de inflatie waarschijnlijk alleen maar zou aanwakkeren. Dit
besluit kostte Carter onder liberals het nodige politieke krediet.104
In zijn binnenlandse politiek kreeg Carter ook te maken met thema’s
die voor behoudende protestanten en katholieken een bijzondere lading
hadden. Abortus en het Equal Rights Amendment (ERA) waren daarbij de
belangrijkste issues. Het federale Hooggerechtshof had in 1973 in de zaak
Roe v. Wade bepaald dat staten geen recht meer hadden om vrouwen in
het eerste trimester van de zwangerschap beperkingen op te leggen wat
betreft vruchtafdrijving. Carter had zich altijd al tweeslachtig over het
vonnis uitgelaten en wendde als president in deze kwestie op geen enkele
manier zijn invloed aan ten gunste van de staten. Het ERA was een andere
zaak die in dezelfde tijd speelde en die de gemoederen onder
geloofsgemeenschappen hoog deed oplopen. Bedoeld als amendement op
de grondwet om seksediscriminatie expliciet te verbieden, hadden 33
staten het in 1974 al geratificeerd. Zeventien staten, waaronder Georgia en
tien andere staten van de voormalige Confederatie, verwierpen het
amendement, onder meer onder druk van het religieuze activisme.
Tegenstanders van het ERA zagen het amendement als een bedreiging van
de in hun ogen door God voorgeschreven relatie tussen mannen en
vrouwen. Het ERA zou vrouwen bijvoorbeeld het recht geven op banen
waarvoor zij nooit in aanmerking waren gekomen, zoals gevechtsfuncties
in de strijdkrachten. Tevens zou het ERA vrouwen aanmoedigen hun
carrière boven het gezin te stellen, waarmee een hoeksteen van de
Amerikaanse samenleving in gevaar zou komen.105 Hoewel hij de
electorale repercussies kon inschatten, sprak Carter zich uit voor het ERA,
waarvoor zijn echtgenote Rosalynn actief campagne voerde.
Carter zag de White House Conference on the American Family, die hij
kort na zijn aantreden had aangekondigd, als een forum waar de religieuze
kiesgroepen stoom zouden kunnen afblazen. Door andere politieke
prioriteiten vond de conferentie pas in 1980 plaats en conservatieve
activisten zorgden er voor dat kwesties als het ERA, abortus en
homorechten op de agenda kwamen. Carter was bereid een brug naar de
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fundamentalisten, evangelicals en behoudende katholieken te bouwen en
in januari 1980 had hij een ontbijt op het Witte Huis met enkele
protestantse leiders, onder wie Jerry Falwell.106 Een jaar eerder was
Falwells Moral Majority als politieke organisatie formeel opgericht, met
Washington als hoofdkwartier. Falwell noemde abortus, echtscheiding en
seculier humanisme daarbij de grootste bedreigingen binnen de
Amerikaanse samenleving en karakteriseerde Moral Majority als ‘pro-life,
pro-family, pro-moral, and pro-American’.107 Het ontbijt leverde geen
politieke verzoening op, want religieuze kiesgroepen keken op dat
moment al verwachtingsvol naar de Republikeinse presidentskandidaat
Ronald Reagan, die vakkundig op hun sentimenten inspeelde.108

2. Ideologische positie en leiderschap
Tussen liberals en conservatieven
In een toespraak tijdens de campagne van 1976 zei Carter te hopen als
president ‘the old stereotypes about liberals, conservatives, about
obstacles that have been in the path of progress and have discouraged
serious political discourse throughout the country for too many years’ te
kunnen slechten.109 Als realist moet Carter geweten hebben dat dit zowel
in de binnenlandse als de buitenlandse politiek onmogelijk was.
Aangetreden als ‘man van het centrum’ of, zoals hij zelf zei, een
‘Southern moderate’,110 kwam Carter vanaf de eerste dag van zijn
presidentschap onder druk te staan van de linker- en rechtervleugel van de
Democratische Partij. De rechtervleugel, overwegend bestaande uit
zuidelijke conservatieven, wilde voorkomen dat Carter een te liberal
sociaal en financieel beleid zou voeren. De linkervleugel, gedomineerd
door de noordelijke liberals, wilde dat Carter juist meer federaal
overheidsgeld besteedde aan sociale programma’s en niet regeerde met
het slot op de schatkist. Doordat het sectionalisme in de Amerikaanse
politiek nog steeds doorwerkte moest Carter toezien hoe zuidelijke
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Democraten sommige van zijn voorstellen, waaronder de hervorming van
het uitkeringsstelsel, torpedeerden omdat ze die te liberal vonden.111
Robert Byrd bijvoorbeeld, de conservatieve Democratische fractieleider in
de Senaat en afkomstig uit West Virginia, was niet bereid Carter veel
krediet te geven.112
Een jaar na zijn aantreden maakte de president een ideologische
tussenbalans op. ‘In many cases I feel more at home with the conservative
Democratic and Republican members of Congress than I do with the
others, although the others, the liberals, vote with me much more often’,
schreef hij.113 Als president maakte Carter 31 keer gebruik van zijn
vetorecht, maar in twee gevallen maakte het Congres dat veto met een
tweederde meerderheid ongedaan. Omdat zijn eigen partij de meerderheid
vormde in het Congres, bezorgde dit Carter ernstig gezichtsverlies.114
In 1978 haalde Carter de banden aan door de liaisonstaf met het
Congres uit te breiden. Een bitter noodzakelijke stap, omdat Carter sinds
zijn aantreden veel politici had geschoffeerd met voorstellen die uit de
hoge hoed leken te komen en waarover geen vooroverleg met
afgevaardigden of senatoren was gevoerd.115 Glad meent dat de president
met zijn maatregelen bovendien compensatie zocht voor de inmiddels
gebleken ‘weaknesses of the Georgia staff’.116
De wrijvingen met het Congres zijn in het kader te plaatsen van de
‘continue politieke campagne met andere middelen’117 die Carter tijdens
zijn presidentschap voerde. Die permanente campagne was bedoeld om de
fragiele electorale coalitie die hem in 1976 in het zadel had geholpen te
versterken met het oog op zijn geplande herverkiezing in 1980. In een
politiek-strategisch memo dat Carter als ‘excellent’ aanmerkte benadrukte
zijn opiniepeiler Caddell dat Carter in 1976 grote groepen traditionele
Democratische kiezers – blanke arbeiders, katholieken, joden, zwarten en
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armen – achter zich had gekregen, maar dat de marges dun waren
geweest. Bovendien namen sommige kiesgroepen, zoals de arbeiders, in
het midden van de jaren zeventig in omvang af. De basis voor een
overwinning in 1980 diende daarom ook in demografisch opzicht breder
te zijn en lag mogelijk bij blanke protestanten, jongeren, de middenklasse
en op het platteland.118 Om die kiesgroepen te benaderen had Carter
volgens de politicologe Kathryn Dunn Tenpas een ‘campaign-mode White
House’ moeten hebben, waarbij hij en zijn staf, naast het ontwikkelen van
beleid, constant op doelgroepen in het electoraat hadden moeten
inspelen.119 Nixon was daar een meester in gebleken, maar Carter was er
halfslachtig in. Aan het begin van zijn presidentschap hield hij nog wel
town meetings waar burgers vragen konden stellen of verscheen hij in een
tv-interview waarbij het publiek hem kon bellen. Gaandeweg verloor hij
zijn interesse daarin en besloot hij dat het Office of Public Liaison en
opiniepeilingen genoeg waren om voeling te houden met de Amerikaanse
kiezer.
Carter nam lang niet alle peilingen serieus, maar hechtte wel geloof
aan Caddell, die in zijn memo beweerde dat de tijd rijp was voor een
‘political realignment’ in de Verenigde Staten, de opgang van een nieuwe
politieke constellatie die Carter zou kunnen entameren. Hij riep Carter op
een ‘fundamentally new ideology’ uit te werken, die verder ging dan zijn
‘benevolent conservatism’. Carter diende meer dan ooit uit te dragen dat
de oude structuren van het ‘liberal-conservative continuum’ niet meer
voldeden voor het definiëren van de Amerikaanse politiek.120 Bij het
ontwikkelen van zo’n ideologie had Carter het meest te duchten van wat
Caddell het ‘liberal establishment’ noemde, een relatief kleine groep
politici, maar met veel invloed in de media en het Congres. Carters
opgave was het die noordelijke vleugel met de zuidelijke vleugel samen te
brengen op een ‘common ground’. Opmerkelijk genoeg zag Caddell in het
conservatisme weinig gevaar voor Carter en kon hij zich niet voorstellen
dat de Republikeinse Partij, die volgens hem ‘bent on self-destruction’
was, met een andere dan een gematigde kandidaat de verkiezingen van
1980 in zou gaan.121 Met een goed presidentschap kon Carter veel
gematigde kiezers naar zich toe trekken. Caddell achtte het daarbij
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cruciaal dat de president zijn imago behield dat hij niet tot het ‘traditional
political establishment’ behoorde.122
In zijn memo ging Caddell ook voorbij aan het neoconservatisme. De
neoconservatieve voortrekkers waren, zo zegt Irving Kristol,
‘disillusioned liberals’ geweest, ‘disillusioned with the newest twists and
turns of that liberalism, but also (in varying degrees) with their past
liberalism whose inherent flaws now rose to visibility’.123 De
neoconservatieven kritiseerden wat de historicus Ronald Havenaar de
‘onbedoelde gevolgen van de verzorgingsstaat’ noemt: de bureaucratie
was in de jaren zeventig blijven groeien, terwijl de afhankelijkheid van
uitkeringstrekkers moreel gezien ‘nadelige gevolgen had voor
arbeidsethos en verantwoordelijkheidsgevoel’.124 Vanaf de rechterkant
van het partijspectrum uitten de neoconservatieven bittere kritiek op
Carters beleid. Hij zou zich op binnenlands gebied laten inpalmen door de
liberals, terwijl zijn buitenlandse politiek te naïef was en bovendien te
coulant ten opzichte van Moskou.125 Als ‘right-wing liberals’126 kregen de
neoconservatieven steeds meer invloed op de conservatieven rond Reagan
en uiteindelijk bereikten zij dat de Republikeinse Partij het accent niet
langer legde op het afbreken van de welfare state, maar op de
herstructurering van het systeem.127 Steinfels zegt dat de
neoconservatieven hun beweging zagen als ‘nothing but the continuation
of liberalism, slightly adjusted to changing circumstances’; het waren in
hun ogen politici als Carter die de weg van het ware liberalisme verlaten
hadden.128 Zo stonden de neoconservatieven afwijzend tegenover Carters
populisme, waarin zij een bedreiging voor het Amerikaanse establishment
zagen.129
Hoewel Caddells memo derhalve een belangrijke leemte vertoonde,
zegt de historicus William Leuchtenburg dat Carter zich er bij de invulling
van zijn presidentschap vergaand door liet leiden. Bij zijn zoektocht naar
een nieuwe ideologie die zowel post-liberal als post-conservatief diende
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te zijn deed Carter de perceptie ontstaan dat hij zich qua beleid steeds in
het midden bewoog. Maar zowel in de binnenlandse als de buitenlandse
politiek voerde Carter beleidspunten door die naadloos aansloten op de
agenda van de liberals.130 Zo gaf de president onder meer voorrang aan
het grote-stedenbeleid, kinderbescherming, bestrijding van de
jeugdwerkloosheid, milieu, herziening van de belastingwet en
consumentenbescherming. Carter benoemde tevens veel zwarten tot
rechter en verleende dienstweigeraars uit de Vietnam-tijd amnestie. Hij
sprak zich uit voor homorechten en het Equal Rights Amendment. In zijn
buitenlands beleid legde Carter de nadruk op de mensenrechten en sloot
hij de Panama Kanaal-Verdragen. Dat Carter ondanks al deze punten te
boek stond als een president van het centrum had meerdere oorzaken. De
noordelijke liberals beschouwden hem als een indringer, wat Carter
versterkte door vast te houden aan zijn status als outsider. Daarnaast ging
Carter op belangrijke punten, zoals een voorstel voor de invoering van een
nationaal ziektenkostenstelsel en de instelling van een commissie van
advies over de doodstraf, uiteindelijk niet met de liberals mee.131 Carters
economisch conservatisme ten slotte was een element dat hem, hoewel hij
een partijgenoot was, tot vijand van de liberals maakte. Om de inflatie te
bestrijden streefde Carter naar een sluitende begroting en minder
overheidsuitgaven. In 1978 en 1979 besloot hij zelfs tot bezuinigingen die
armenhulp en schoollunches raakten, hoewel Eizenstat en Mondale hem
waarschuwden dat dit beleid zijn herverkiezing zou bemoeilijken.132
Carter was er evenwel van overtuigd dat hij ‘liberal ends’ kon bereiken
‘by conservative means’.133
Liberals gaven tijdens zijn regering fel af op Carter. Senator George
McGovern meende dat niet slechts de linkervleugel, maar de ‘mainstream’
van de Democratische Partij ontevreden was met de president omdat
Carter de ‘old-fashioned Democratic philosophy’ volledig negeerde.134
Nader onderzoek naar Carters omgang met liberals had McGovern en
anderen kunnen leren dat de president zich in het verleden zelfs
denigrerend over hen had uitgelaten. ‘Even a liberal can find the truth if
130
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you give him enough time’, zo luidde in 1970 het cynische commentaar
van Carter op de vaststelling van liberals in Georgia dat het
gouverneurschap van de racist Lester Maddox vanuit hun optiek ook
goede dingen had opgeleverd.135 Eén van de waarheden die liberals
volgens Carter dienden te onderkennen was dat de federale overheidskas
niet onuitputtelijk was. Hij hield liberale leiders steeds voor dat hij mede
gekozen was ‘to bring fiscal responsibility to the federal government’.136
Carter paste hier geheel in het populisme, dat naast speerpunten als het
creëren van werkgelegenheid en het stimuleren van onderwijs een aversie
tegen buitensporige financiële schuld heeft. ‘These same political beliefs –
some of them creating inherent conflicts – were to guide me in the Oval
Office’, aldus Carter over het populisme.137 Zoals hij dat als gouverneur
met de staatskas van Georgia had gedaan, beschouwde Carter zich als
president als de hoeder van de federale schatkist. Net als in Atlanta was
zijn houding in Washington die van een zakenman die een financieel
gezond bedrijf wil leiden, of, zoals de historicus Leo Ribuffo zegt, van ‘a
trained engineer who prided himself on making technical decisions
unburdened by ideology’.138 Ribuffo kwalificeert Carter als een ‘latter-day
progressive in the White House’, een president die in de geest van het
Progressivism – ‘the kind of liberalism dominant before the New Deal‘ –
‘promoted efficiency instead of economic equality, tried to raise the
nation’s moral tone, and assailed ill-defined ‘special interests’ in the name
of an ill-defined common good’.139 Het Progressivism was een samenstel
van in brede lagen van de Amerikaanse bevolking gedragen
hervormingsbewegingen aan het begin van de twintigste eeuw, dat,
volgens de historici Arthur Link en Richard McCormick, het doel had ‘to
bring justice and order to an industrial society’.140 Carter streefde
inderdaad naar hervormingen, maar om hem alleen als een progressive te
bestempelen doet hem tekort. De eerder genoemde, alomvattende
ideologische beschrijving die Gary Fink van Carter als gouverneur gaf en
Carters eigen uitlatingen over ideologie waren immers ook als president
op hem van toepassing.
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Worsteling met het leiderschap
Carter illustreerde zijn opvatting van leiderschap en beleidsprioriteiten
treffend in zijn jaarlijkse toespraken tot het Congres over de State of the
Union. In zijn eerste toespraak in 1978, wees hij op de ‘limit to the role
and the function of government’. Bij de private sector en niet bij de
regering lag de sleutel tot economische groei. Carter onderstreepte verder
dat hij – voortbouwend op zijn populistische campagnebelofte – het
initiatief had genomen om het overheidsapparaat te reorganiseren. Hij
ging de tussenlaag van ‘lawyers, accountants, and lobbyists’, die het volk
het zicht op de regering ontnam, wegvagen.141 Zijn tweede toespraak
benutte Carter in 1979 voor het verkondigen van een New Foundation die
gelegd kon worden door de sanering van de economie, een stijging van
het vertrouwen in de politiek, de stroomlijning van de regering en de inzet
voor een langdurige vrede. Hij benadrukte dat het fundament zou rusten
op een gezonde overheidsbegroting en niet op ‘excessive government
growth’, andermaal een vermaning in de richting van de linkervleugel van
de Democratische Partij.142 Leuchtenburg meent overigens dat het
fundament er nooit kwam, want ‘the phrase was stillborn’ en Carter sprak
er nooit meer over. Het toonde aan dat Carter noch het volk, noch zijn
eigen medewerkers, een ‘conceptual design’ kon overleggen met een
thema waar zijn regering om zou draaien.143 Een jaar later meende Carter
in zijn jaarlijkse rede tot het Congres evenwel dat ‘a new spirit of unity
and resolve’ inderdaad voet had gevat in de Verenigde Staten.144 Ten
slotte zei hij in 1981 dat de Unie in een gezonde toestand verkeerde, maar
dat er desondanks ernstige problemen waren, zoals de nog steeds
aanhoudende inflatie en de gijzelingscrisis in Iran. Het was zijn laatste
toespraak tot het Congres als president en Carter greep hem aan om alle
verworvenheden van zijn regering op te sommen. Daaronder was een
aantal liberale punten zoals het ontwikkelen van beleid voor de grote
steden, de aanstelling bij de overheid van meer mensen die tot
minderheden behoorden, de verhoging van het minimumloon en het
opzetten van een ministerie van Onderwijs. Nochtans droeg de begroting
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die Carter voor 1982 bij het Congres indiende het stempel van de
‘prudence and restraint’ die zijn beleid sinds 1977 hadden gekenmerkt.145
Carter sprak veelvuldig over de noodzaak van een sluitende begroting,
maar met het definiëren van de overige aspecten van het presidentieel
leiderschap had hij vanaf het begin grote moeite. Hij ondervond hierbij de
nadelige gevolgen van de politieke fragmentatie en afnemende partijtrouw
die zich in de Verenigde Staten manifesteerden. De fragmentatie leverde
Carter problemen op bij het formuleren van één of enkele thema’s
waarmee hij direct belangrijke kiesgroepen had kunnen aanspreken.146 In
juni 1977 waarschuwde Rafshoon Carter al dat de Amerikanen hem als
een inconsistent leider beschouwden en dat hij die perceptie snel diende te
wijzigen wilde hij een diepere electorale steun kweken.147 Volgens een
model dat de politicoloog John Kessel ontwikkelde slaagde Carter er door
zijn fiscaal-conservatisme niet in de ‘moderate liberal coalition’ tot stand
te brengen die de meest werkbare is binnen de Democratische Partij. In
die partij waren steeds meer issue groups vertegenwoordigd die met
elkaar gemene zaak dienden te maken, een gegeven waar Caddell te licht
aan voorbij ging. Caddell en Carter kregen op zich wel meer oog voor die
kiezers, maar dachten bij het uitzetten van een strategie tegelijkertijd nog
in de destijds reeds achterhaalde indeling van de Democratische Partij in
demografische groepen. Die groepen waren juist gefragmenteerd als
gevolg van politieke kwesties en politici dienden hen anders te benaderen
dan in het verleden.148 Ribuffo heeft er op gewezen dat de binnenlandspolitieke voorstellen die Carter door het Congres kreeg en zijn successen
in het buitenland nooit meer waren dan pyrrusoverwinningen, met grote
politieke gevolgen, want ‘from Camp David to the Energy Act, his actions
energized Republican conservatives or alienated major Democratic
constituencies’.149 Terwijl de inflatie aanhield en automobilisten opnieuw
in lange rijen moesten aansluiten om aan brandstof te komen, zei in het
voorjaar van 1979 nog maar 25 procent van de Amerikanen vertrouwen te
hebben in de president.150 Een toespraak die hij in april hield en waarin hij
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de Amerikanen waarschuwde dat zij ook op energiegebied binnen zekere
‘limits’ zouden moeten gaan leven, leek aan dovemansoren gericht.151
Gezien de ongunstige uitslagen in de opiniepeilingen zag Carter zich
gedwongen zijn opties te overwegen en hij besloot ook hier alomvattend
te werk te gaan. Afgaand op Caddell, die in memo’s in april en mei
onderzoeken verwerkte die wezen op een toenemend pessimisme onder de
Amerikanen, stemde Carter er mee in deskundigen van uiteenlopende
vakgebieden te raadplegen om zo de vinger te krijgen achter de
maatschappelijke stemming in het land. Eind mei voerde hij overleg met
hen op het Witte Huis, waarbij de centrale vraag was welke rol de
president diende te spelen als de oorzaak van de problemen waarmee de
Verenigde Staten kampte in de cultuur, sociale structuur en de economie
lag.152 Het overleg leverde geen pasklaar antwoord op, maar de historicus
Kevin Mattson meent dat Carter ook zelf eenvoudig de volgende diagnose
had kunnen stellen: ‘The country was pissed–in a state of outrage’.153 In
het licht van de brandstoftekorten speelde Carter met de gedachte om
opnieuw een toespraak over het energievraagstuk te houden, maar hij
verwierp die onder druk van Caddell. De opiniepeiler, formeel in dienst
van het Democratic National Committee en niet van het Witte Huis, kreeg
Carter zover dat hij begin juli een retraite hield met zijn staf,
kabinetsleden en adviseurs, onder wie Charles Kirbo, in het presidentiële
buitenverblijf Camp David.154 Daar ontving de president Congresleden,
vakbondsleiders, economen en andere wetenschappers, religieuze leiders
en gouverneurs die hun licht lieten schijnen op de maatschappelijke,
politieke en economische situatie in het land. Na dagen van beraad hield
Carter op 15 juli een televisietoespraak, waarin hij de energiekwestie aan
morele thema’s verbond. In de rede, getiteld ‘Energy and the Crisis of
Confidence’, zei hij dat de Verenigde Staten in de greep was van een
vertrouwenscrisis en dat alleen doortastend regeringsoptreden en offers
van de bevolking het land daarvan zouden kunnen verlossen.155 Volgens
Carter was vertrouwen in de toekomst één van de pijlers geweest waarop
Amerika als natie was gebouwd, maar het gebrek daaraan dreigde nu het
‘social and political fabric of America’ te vernietigen. Hij riep zijn
landgenoten op ‘self-indulgence and consumption’ af te zweren en terug
te keren naar waarden als ‘hard work, strong families, close-knit
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communities, and our faith in God’. De president zag Amerika op een
keerpunt in de geschiedenis, waarbij het volk kon kiezen uit twee wegen.
De ene weg zou leiden naar ‘fragmentation and self-interest’, de andere
naar ‘common purpose and the restoration of American values’. Carter
stak tevens de hand in eigen boezem, want hij zei dat hij zich als
president, ondanks zijn campagnebeloften, had laten isoleren van het volk.
Zijn ambiteuze programma dat hij in 1976 als kandidaat had verkondigd
was, zo zei hij, niet meer dan een ‘mixed success’ geworden.156
Voorstanders van Carter prezen de toespraak als een uiting van
presidentieel leiderschap, terwijl tegenstanders meenden dat de president
de Amerikanen zelf de schuld van alle ellende gaf. De media noemden de
rede al snel de ‘malaise-toespraak’, hoewel Carter dat woord niet gebruikt
had.157 Zoals het Playboy-interview hem achtervolgde als kandidaat in de
campagne van 1976, zo bleef de ‘malaise-toespraak’ hangen aan Carter
als president.158 Edward Kennedy, zijn grote rivaal in de Democratische
Partij, zei dat de rede bij hem alle twijfel wegnam die hij nog had om mee
te doen aan de presidentsverkiezingen van 1980.159 Aan conservatieve
zijde constateerde Ronald Reagan dat Carter van de malaise binnen zijn
regering een ‘national malaise’ had gemaakt en dat de toespraak
uiteindelijk een teken was van het absolute bankroet van het liberalisme.
‘For the average American the message is clear: Liberalism is no longer
the answer–it is the problem’, aldus Reagan.160
Kevin Mattson ziet de toespraak in het licht van het debat over de jaren
zeventig in de Verenigde Staten. Terwijl hij de rede inhoudelijk prijst,
meent Mattson dat de Amerikanen de boodschap niet oppikten, waardoor
grote veranderingen, zoals een grootschalige verandering van levensstijl,
uitbleven. Mattson leidt daar uit af dat Carters toespraak min of meer de
afsluiting van de jaren zeventig vormde en de opkomst van het
conservatisme alleen maar versnelde.161 De scheiding die Mattson
aanbrengt is uiteraard subjectief, want het punt waarop Carter de
156
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conservatieven in de kaart speelde kan ook aan het begin van zijn
presidentschap liggen, bij zijn besluit om zich niet in te spannen voor
baptistische geloofsgenoten die uit behoudende overwegingen op hem
hadden gestemd. Interessanter is Mattsons constatering dat Carter zich bij
de totstandkoming van de ‘malaise-toespraak’ volledig liet leiden door
Caddell, die zich naast zijn werk als opiniepeiler steeds meer als politiek
adviseur opwierp en daarbij rivaliseerde met Hamilton Jordan.162 Het was
Caddell die Carter attent maakte op het boek The Culture of Narcissism,
in 1979 gepubliceerd door de historicus en sociaal-criticus Christopher
Lasch. Lasch, die aanwezig was geweest bij het overleg op het Witte Huis
in mei, constateerde onder meer dat ‘Defeat in Vietnam, economic
stagnation, and the impending exhaustion of natural resources have
produced a mood of pessimism in higher circles, which spreads through
the rest of society as people lose faith in their leaders. The same crisis of
confidence grips other capitalist countries as well’. Na de onrustige jaren
zestig hadden de Amerikanen zich volgens hem naar binnen gekeerd en
voor de meesten golden nu nog slechts ‘purely personal preoccupations’.
Lasch meende dat het liberalisme al lang niet meer in staat was de
maatschappelijke ontwikkelingen te verklaren, maar dat er geen andere
ideologie voor in de plaats was gekomen.163 Carter, die al langer had
benadrukt dat het liberalisme alleen niet alle oplossingen kon bieden, had
eerder dat jaar al ondervonden dat zijn New Foundation als alternatieve
ideologie ook niet was aangeslagen. Ribuffo heeft er op gewezen dat
Carter lang niet zo zwaar op het werk van Lasch leunde als
mediaberichten wilden doen geloven, maar dat de president niettemin
aangesproken werd door passages waarin Lasch het afgenomen
arbeidsethos, een gebrek aan vertrouwen in de toekomst en preoccupatie
met het heden aan de orde stelde.164 Overigens had Arthur Schlesinger jr.
eind jaren zestig in zijn boek The Crisis of Confidence al geconstateerd
dat de ‘vital sense of national community’, die de Amerikanen altijd
hadden gehad, plaatsgemaakt had voor fragmentatie, waarbij mensen de
politiek de rug toekeerden.165 De problemen die Carter benoemde waren
dus niet nieuw.
In een memo na de toespraak constateerde Jordan dat Carter te veel
met zijn regering werd vereenzelvigd. ‘We have to think, plan and act
now to make that transition from managing the government to leading the
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country’, schreef hij aan de president.166 Deels afgaand op advies van de
deskundigen die hij naar Camp David had laten komen en die hij had
gevraagd naar hun mening over zijn kabinet, besloot Carter op 17 juli tot
een herschikking van zijn regering. Afgaand op het advies dat hij alleen
nog loyale ministers moest dulden, vroeg Carter het voltallige kabinet
ontslag in te dienen, in plaats van enkele ministers te vervangen en het
daarbij te laten. Hoewel drie dagen later vijf nieuwe ministers waren
aangetreden en de anderen zonder discussie op hun post waren gebleven,
kwamen de media met het commentaar dat zowel het kabinet als Carter
zelf wankelden.167 Bovendien zette het ‘gedwongen’ vertrek van minister
van Gezondheid, Onderwijs en Welzijn Joseph Califano kwaad bloed bij
de liberals. Califano was politiek adviseur van president Johnson geweest
en daarmee in de regering-Carter de verbinding van linkse Democraten
met de Great Society van de jaren zestig.168 ‘I handled the cabinet changes
very poorly’, zei Carter in zijn memoires.169 Ribuffo concludeert dat
Carter zich daarmee nog te zacht uitdrukte, want de ‘political and
inspirational benefits’, zo die er onmiddellijk na de ‘malaise-toespraak’ al
geweest waren, deed de president met zijn vervolgactie volledig teniet.170
Volgens Anne Wexler, die aan het hoofd stond van het Office of Public
Liaison van het Witte Huis, had Carter de pijnlijke ‘malaise-toespraak’
nooit hoeven te houden als hij van meet af anders te werk was gegaan. Zij
zag het als een fundamentele fout dat Carter als president vasthield aan
zijn positie als outsider, wat moeizame relaties met het Congres en
problemen bij het ontwikkelen van leiderschap impliceerde. Bovendien
verweet Wexler Rafshoon ‘image making’ en een buitenproportionele
invloed op de president, die daar met een groeiend cynisme onder het volk
en journalisten voor moest boeten.171
De historici Andrew Flint en Joy Porter wijzen er op dat Carters
toespraak mede ingegeven was door zijn persoonlijke ervaring als
wedergeboren christen. Met zijn toespraak volgde Carter de typische
volgorde van die ervaring, namelijk identificatie van het probleem,
terugtrekken in meditatie, besluit tot toewijding, aankondiging van een
wedergeboorte. Het was een ‘need for a revitalization of trust in his
presidency’ die Carter tot de toespraak gedreven had.172 De historicus
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Bruce Schulman plaatst de ‘malaise-toespraak’ in een ander en meer
aannemelijk kader. Hij meent dat het gebrek aan vertrouwen in regering
en overheid, dat sinds de jaren zestig onder de Amerikanen was gegroeid,
rond Carters rede een hoogtepunt bereikte. De toespraak was daarmee
niets anders dan een symptoom.173 Er waren betere omstandigheden
denkbaar voor een president om te beginnen aan zijn
herverkiezingscampagne.

3. Voorverkiezingen en conventie
Breuk met het verleden
‘I had always intended to seek reelection.’174 Carter deed deze bekentenis
in zijn memoires, terwijl hij in interviews in de eerste jaren van zijn
presidentschap steeds zei nog geen besluit te hebben genomen over zijn
politieke toekomst. In november 1978 kwamen Carter en Mondale
overeen het nogmaals als team te proberen en de president maakte zijn
voornemen bekend op 4 december 1979. In een korte toespraak zei hij als
president fouten te hebben gemaakt, maar daar van te hebben geleerd. Hij
zei dat er geen eenvoudige oplossingen waren voor stijgende
energieprijzen en inflatie, maar vroeg tevens om vertrouwen. De liberals
zette Carter nogmaals op hun plaats met de opmerking ‘We cannot spend
our way out of every problem’.175
Waar Carter in 1976 nog intens campagne had gevoerd in de
primaries, lag de situatie in 1980 totaal anders. De Democratische
voorverkiezingen werden nu overschaduwd door crises als de gijzeling in
Iran, de Sovjet-bezetting van Afghanistan en de aanhoudende inflatie. In
het licht van deze ontwikkelingen besloot Carter geen uitgebreide
reizende campagne te voeren en brak hij met de tactiek die hij had
gevolgd sinds 1962. ‘I did not ignore the Democratic primary contests, but
depended on Fritz, Rosalynn, and others to do the campaigning’, aldus
Carter.176 Volgens Rosalynn Carter verkeerde Carter in een ‘no-win
situation during a critical election time’. Want als de president intensief
door het land ging toeren, zou er kritiek komen dat hij niet in het Witte
Huis bleef om leiding te geven. Bleef hij daarentegen in het Oval Office,
173
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dan zou hij het verwijt krijgen zich als politicus achter zijn ambt te
verschuilen.177 Jordan beval Carter aan wel enige campagneactiviteiten te
ondernemen, maar hield de president voor dat ‘being a good Chief
Executive was the best politics of all’.178 In wezen was Carter daarmee
aangeland bij de Rose Garden-strategie die Ford in 1976 hanteerde en
waarop hij als Democratische uitdager zware kritiek had geoefend.
Hoewel hij het grootste deel van de tijd in het Witte Huis bleef, hield
Carter zich niet geheel afzijdig van het campagnevoeren. Zo voerde hij
bijvoorbeeld voor de caucus in Iowa in januari 1980 vele
telefoongesprekken met groepen sympathisanten in die staat.179
Caddell had zich reeds in februari bezorgd getoond over het besluit van
Carter geen persoonlijke campagne te voeren. Hij roemde Carter als ‘An
excellent politician, when in fighting trim perhaps the best campaigner in
the business’.180 Caddell beschreef Carter nu als ‘rusty, not in a campaign
mindset’. Door Carters besluit zich niet persoonlijk onder de kiezers te
begeven ontbrak een belangrijke schakel tussen de campagne en het Witte
Huis. Carters beleid en zijn plannen voor de toekomst kwamen daardoor
onvoldoende voor het voetlicht.181 Caddells bezorgdheid was begrijpelijk,
want Carter had de stump speech, de semi-spontane toespraak tot groepen
kiezers, zijn ‘most basic means of communication’ genoemd in de
campagne van 1976.182
Eind april kondigde Carter tot veler verrassing alsnog aan dat hij het
campagnepad op ging. De president lichtte zijn stap toe door te zeggen dat
de problemen van het land ‘manageable enough’ waren.183 Het betekende
echter geen terugkeer naar de intensieve campagne die heel zijn politieke
carrière Carters handelsmerk was geweest, want hij voerde tijdens de
primaries uiteindelijk slechts één keer persoonlijk campagne. Dat was in
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Cleveland, Ohio, waar hij op 29 mei een toespraak hield.184 Terugkijkend
op de primaries sprak Carter daarin verbitterd van ‘a political season
when every candidate is condemning our country for having failed and
condemning our Government for having failed and condemning the
President for having failed’.185 De journalisten Jack Germond en Jules
Witcover schreven evenwel dat Carter met de boodschap van zijn rede –
er waren betere tijden aangebroken op het gebied van energie, economie
en de buitenlandse politiek – bewees ‘that he had lost none of his talent as
a political alchemist’.186
De race tegen Ted Kennedy
In de aanloop naar de voorverkiezingen lag de president in de peilingen
achter op senator Edward Kennedy en Jordan concludeerde dan ook dat
Carter de underdog was.187 ‘A sitting President is the long shot in the fight
for the nomination of his own party’188 en ‘we are in the comfortable
position of being the underdog for the nomination’, constateerde Carters
strateeg.189 Maar het was gevaarlijk om de tactiek van de underdog, die
Carter in al zijn campagnes sinds 1962 had gebruikt, nu als uitgangspunt
te laten gelden. Het getuigde immers van slecht leiderschap dat Carter
zich als president in de positie van de mindere liet manoeuvreren, ook in
de partijpolitiek. De partijpolitiek was een factor die de voorverkiezingen
zwaar belastte. De Democratische Partij was meer verdeeld dan ooit, wat
al aan het licht was gekomen tijdens de zogenoemde midterm convention
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in Memphis in december 1978.190 In zijn openingstoespraak aldaar prees
Carter grootheden als Franklin Roosevelt, Truman, Kennedy en Johnson
en noemde hij de Democratische Partij ‘the most open, honest,
progressive, compassionate political organization in the world today’.191
Met opmerkingen als ‘Democrats do not believe that government should
solve every problem or substitute for private initiative’ wilde Carter de
buitenwereld doen geloven dat de partijfacties uiteindelijk op één lijn
zaten wat betreft overheidsingrijpen.192 In werkelijkheid was de
tussentijdse conventie niets minder dan een ernstige botsing tussen Carter
en de linkervleugel van de partij, die hem aanviel wegens zijn
conservatieve begrotingsvoorstellen voor 1980.193 De liberals zagen dat
fiscaal-conservatisme als oorzaak van het verlies (overigens met behoud
van de meerderheid) van de Democraten bij de Congresverkiezingen van
november 1978.194
De primaries liepen uit op een bitter gevecht tussen Kennedy als de
vertegenwoordiger van de noordelijke liberals en Carter als
vertegenwoordiger van de zuidelijke, gematigde tot conservatieve
vleugel.195 Carters verwachting dat zijn kandidatuur in 1976 en zijn
aansluitende presidentschap harmonie binnen de partij zouden brengen,
werd niet ingelost. Uiteindelijk moest hij inzien dat de Democraten in
1980 tot een ‘splintered political party’ waren gereduceerd.196 Kennedy
hamerde al lange tijd op de noodzaak van een nationale
190
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ziektenkostenverzekering waarin de federale overheid een rol zou spelen.
Hoewel hij het tijdens de campagne van 1976 anders had doen
voorkomen, wilde Carter hier echter geen steun aan geven. Volgens
Kennedy’s biograaf Adam Clymer was het dit punt van onenigheid dat
uitliep op een ‘debate over the soul of the Democratic Party’.197 Het
overnemen van liberale agendapunten, wat Kennedy volgens adviseurs
van Carter politieke wapens uit handen zou slaan, wees de president
resoluut af. Vice-president Mondale, die als liberal in de Senaat dicht bij
Kennedy had gestaan, toonde zich hierbij volledig loyaal aan Carter.
Opmerkelijk zijn de inschattingen van Jordan rond een kandidatuur van
Kennedy. Carter zou Kennedy’s kandidatuur kunnen dwarsbomen door
hem ruim te verslaan in de straw polls en informele caucussen in het
najaar van 1979. Als Kennedy dan desondanks toch een formele
presidentskandidatuur aankondigde, had Carter aan alle Democraten laten
zien dat de naam Kennedy niet altijd voor verkiezingswinst stond.
Kennedy zou vervolgens inzien dat hij de nominatie nooit kon bereiken
zonder de partij te verscheuren. ‘Once we have made that point, I am sure
that he will back off’, voorspelde Jordan.198 Maar Kennedy zette door, uit
de overtuiging dat Carter als president de belangen van de Democratische
achterban niet diende. Kennedy vreesde dat de Democraten met Carter als
presidentskandidaat weggevaagd zouden worden door de Republikeinen.
De senator meende het risico te moeten nemen dat hij met een frontale
aanval op Carter de partij zou splijten. Rond de jaarwisseling zag Carter
op advies van Kirbo af van een gepland debat met Kennedy in Iowa. ‘If I
go out to Iowa to debate Ted Kennedy, I go out there as a President and
return as just another political candidate’, aldus Carter.199 Overigens vond
Kennedy een onverwachte bondgenoot in de neoconservatief Henry
Jackson, die zo teleurgesteld was in Carters politiek dat hij de senator uit
Massachusetts in de voorverkiezingen voluit steunde.200
Jordan besloot vanuit het midden de aanval op Kennedy te openen, met
als doel hem klappen toe te dienen in de vroege voorverkiezingen.201
Jordan hoopte dat dergelijke overwinningen andere uitdagers van links en
rechts zouden ontmoedigen en als neveneffect ‘some of the lost glow to
Carter’s Presidency’ terug zouden brengen.202 De strateeg was er van
197
198

Clymer, Edward M. Kennedy, 276.
Memo van Hamilton Jordan aan Jimmy Carter betreffende senator Kennedy,

6.
199

Jordan, Crisis, 99.
Kaufman, Henry M. Jackson, 340.
201
Terence Smith, ‘Strategy For 1980: Hold on to The Center. Unofficially,
Carter’s Re-Election Campaign Got Under Way Last Week’, The New York
Times, 28 januari 1979.
202
Jordan, Crisis, 24.
325
200

overtuigd dat de Democraten in Carter uiteindelijk een man met meer
karakter zouden zien, maar spendeerde in 1979 niettemin veel tijd in het
organiseren van partijgenoten die een bolwerk wilden vormen tegen
Kennedy.203 Jordan wilde dat bolwerk deels bouwen rond zuidelijke
staten, want als Carter in die regio enkele vroege voorverkiezingen won,
zou het mogelijk worden ‘to establish early momentum and stress the
significant role of the south in the party’.204
De primary-strategie die Jordan uitstippelde was een duplicaat van
1976. Wederom diende Carter in de eerste primaries en caucussen toe te
slaan, zodat partijgenoten en de pers hem als de frontrunner gingen zien.
En opnieuw waren Iowa, New Hampshire en Florida de eerste strategische
staten. Een belangrijk voordeel dat Carter ten volle benutte was de macht
van het presidentschap. Meer nog dan in 1976 manipuleerden hij en zijn
strategen partijbesturen in belangrijke staten als Iowa en New Hampshire.
Carter toonde zich bovendien voorstander van het window proposal, een
voorstel van een Democratische hervormingscommissie om behalve Iowa
en New Hampshire alle andere staten in een raamwerk van
voorverkiezingen te dwingen. Zij zouden hun primary of caucus dan pas
mogen houden in een tijdvak van dertien weken na de tweede dinsdag in
maart. Carter trok zijn steun aan dit voorstel in na de kritiek dat hij het
systeem van sequencing, waar hij zelf in 1976 zo van geprofiteerd had, nu
voor zijn uitdagers onmogelijk wilde maken.205 Ook slaagden Carter en
zijn adviseurs er niet in om het partijbestuur te overtuigen de loophole
primary, waarvan hij in 1976 ten volle had geprofiteerd, breed in stand te
houden. Alleen Illinois en West Virginia hadden in 1980 nog zo’n
primary, waarbij per district slechts één gedelegeerde te winnen was.
Andere primary-staten hanteerden voortaan een drempel, die
overeenkwam met het vereiste percentage voor het winnen van één
gedelegeerde in een district. De meeste districten telden vier of vijf
gedelegeerden, waardoor de drempel op 20 tot 25 procent zou liggen. Dat
werd als gunstig voor Carter uitgelegd, want net als in loophole primaries
zouden uitdagers door de drempel minder kans maken.206
Naast het beïnvloeden van de primary-kalender gebruikte Carter het
presidentschap ook om politieke besluiten te nemen die hem electoraal
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voordeel konden brengen. Zo liet hij duizenden Cubaanse migranten
overbrengen uit Wisconsin en Pennsylvania naar Arkansas, formeel omdat
het in die zuidelijke staat warmer was, maar zeker ook vanuit de calculatie
dat de twee noordelijke staten meer gedelegeerden leverden.207 Rafshoon
legde in september zijn functie in het Witte Huis neer om Carters
mediacampagne te gaan leiden. Een van zijn televisiespots toonde Carter
aan het werk in het Witte Huis en onderstreepte dat de president altijd de
waarheid vertelde. Rosalynn Carter vertelde dat een stabiel gezinsleven
een voorwaarde was voor het vervullen van een goed presidentschap, een
impliciete verwijzing naar de huwelijksproblemen van Kennedy. De spot
bewees dat Carter en zijn team in deze campagne, net als in 1970, bereid
waren slagen onder de gordel toe te dienen.208
Op 21 januari 1980 won Carter de caucus in Iowa, waar hij Kennedy
met 59 tegen 31 procent voorbleef.209 Volgens Carter lag de oorzaak van
zijn overwinning in ‘Kennedy’s extremely liberal stance on economic
issues’, waar de kiezers in het conservatieve Iowa niet van gediend
waren.210 Tegen de verwachting in won Carter eind februari van Kennedy
in New Hampshire, in diens eigen regio New England. Op 18 maart
zegevierde Carter in Illinois, de eerste test in een grote noordelijke
industriestaat. Carter won uiteindelijk alle acht zuidelijke primaries en
vijftien van de 24 primaries in de rest van het land, waaronder Wisconsin,
Ohio, Maryland en Indiana. Kennedy presteerde alleen goed in het
Noordoosten en won in New York en Californië. Na de laatste acht
primaries op 3 juni, waarvan Kennedy er overigens vijf won, had Carter
genoeg gedelegeerden verzameld om zeker te zijn van de nominatie.
Carter kreeg uiteindelijk 51 procent van de totale primary vote tegen 37
procent voor Kennedy.211
Vanuit de campagnestaf kreeg Carter het advies de strijd binnen de
Democratische Partij publiekelijk en in een persoonlijk gesprek met
Kennedy beëindigd te verklaren. De president diende liberal-groepen als
de vakbonden de hand te reiken, maar ook samenwerking te beloven aan
Congresleden ‘who have supported Kennedy, and some who have been
neutral nuisances’.212 Carter stemde met dit plan in. Behalve Carter diende
ook Mondale zijn aandeel te leveren om de liberals in het gareel te
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brengen. Intussen spande de campagnestaf zich in om zoveel mogelijk
Democratische kopstukken, onder wie gouverneurs, gunstige toespraken
ten behoeve van Carter te laten houden.213
Net als in 1976 profiteerde Carter in 1980 van de Federal Election
Campaign Act. Hij kwam tijdens de primaries wederom in aanmerking
voor matching funds. Het Carter-Mondale Presidential Committee, de
speciaal opgezette commissie die als contactorgaan met de Federal
Election Commission fungeerde, vroeg bijna 5,5 miljoen dollar aan uit de
federale campagnekas. In totaal gaf Carter tijdens de voorverkiezingen
18,5 miljoen dollar uit.214 Daarnaast spendeerden belangengroepen
onafhankelijk van Carter nog eens vele miljoenen om zijn kandidatuur te
steunen.
Conventie
In juni 1980 verliet Jordan het Witte Huis om zich volledig te kunnen
wijden aan het leiden van de campagne.215 In een memo dat hij eind juni
aan Carter schreef concludeerde Jordan dat de campagne van de president
ernstige schade had opgelopen door de constante politieke aanvallen van
Kennedy. Volgens Jordan had die voortdurende strijd de partij verdeeld en
waren zwevende kiezers, die Carter opnieuw in het midden diende te
vinden, vervreemd geraakt van de Democraten. Jordan raadde Carter aan
snel met een politieke visie te komen en duidelijk te maken aan het
Amerikaanse volk rond welke thema’s de verkiezingen draaiden.216
Caddell had lang voor de conventie al gevraagd om het definiëren van
die thema’s. Caddell klaagde dat hij geen opiniepeilingen kon houden
tenzij Carter duidelijke standpunten innam in bepaalde kwesties. Hij wees
er op dat de staf van Ronald Reagan, de conservatieve winnaar van de
Republikeinse voorverkiezingen, vanaf april al twee ronden van
opiniepeilingen had gehouden en dat Carter achterop liep bij het
vaststellen van ‘the mood of the country’. Caddell sloeg alarm omdat hij
een ‘extremely difficult reelection’ verwachtte tegen ‘a united Republican
Party with a challenger posed to our right attempting to crowd our
center’.217
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Ondanks zijn nominatie lukte het Carter niet een einde te maken aan de
verdeeldheid binnen de Democratische Partij. De president was daarvoor
deels zelf verantwoordelijk, want hij probeerde de partij naar een
ideologische richting te drijven die hij zelf niet wist te definiëren. In het
Congres, maar ook bij partijafdelingen in het land, stuitte dit op fel verzet
van voornamelijk liberale Democraten. Carter wist als president nooit een
meerderheid van zijn partijgenoten te overtuigen van de voordelen van
zijn ‘benevolent conservatism’. De liberals, die niet hadden kunnen
voorkomen dat Carter president werd, behielden de politieke overhand in
Washington; deze groep Democraten vond dat de president gezien zijn
kleine mandaat niet het recht had diepgaand in te grijpen in de
partijpolitiek of in beleidsprioriteiten die al jarenlang golden.218
Aan die linkerzijde deed Kennedy er alles aan om na zijn nederlaag in
de voorverkiezingen het vuur brandend te houden. De voorspelling van
Jordans medewerker Richard Moe, ‘Kennedy is not going to want to be
tagged as a spoiler’, kwam niet uit en in augustus ontaardde de conventie
in New York in een botsing tussen de noordelijke liberals rond Kennedy
en de Democraten die Carter steunden.219 Enerzijds oefende Kennedy
grote druk op Carter uit om beleidspunten van de liberals in het
verkiezingsprogramma te krijgen. Carters strategen gingen hier
uiteindelijk deels in mee, omdat ze verwachtten dat Kennedy op de
conventie zijn openlijke steun aan de president zou betuigen om zo de
rijen te sluiten. Anderzijds zocht Kennedy toenadering tot de Republikein
John Anderson uit Illinois, die als onafhankelijk kandidaat aan de
verkiezingen meedeed.
Anderson liet weten bereid te zijn zich terug te trekken als de
Democratische Partij Kennedy zou nomineren. Volgens Powell lieten
Carters campagneleiders na Anderson en Kennedy fel openlijk aan te
vallen. Nu verschenen er berichten in de media dat Carter, president en
andermaal genomineerd, in het defensief gedrongen was.220 Een voorstel
dat Carter en zijn campagneleiders wel wisten te torpederen was
Kennedy’s plan om, gezien de ernstige verdeeldheid binnen de partij, een
‘open conventie’ te houden. Alle gedelegeerden zouden daarbij vrij zijn te
kiezen voor de kandidaat die zij wilden. Daarop lieten Democraten als
Muskie, Henry Jackson en gouverneur Hugh Carey van New York weten
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beschikbaar te zijn als hun partij hen nodig had. Maar een ‘open
conventie’ zou vooral de kansen van Kennedy op de nominatie hebben
doen stijgen. Een meerderheid van de gedelegeerden weigerde echter de
nominatieregels te wijzigen en accepteerde de uitslag van de
voorverkiezingen.221
In zijn acceptatietoespraak op 14 augustus keek Carter terug op zijn
campagne van 1976, die hij een ‘total immersion in the human reality of
America’ noemde. De tijd daarna betekende echter ‘another kind of total
immersion—being President of the United States of America’.222 Als
‘steward of the Nation’s destiny’ kon een president het volk volgens
Carter om offers vragen, een bevestiging van zijn overtuiging dat een
president medeleven kon voelen, maar niet zonder meer de geldkraan van
de overheid diende open te draaien.223 De campagne tegen Reagan
omschreef Carter als ‘a stark choice between two men, two parties, two
sharply different pictures of what America is and what the world is, but
it's more than that—it's a choice between two futures’.224 Verschillende
keren gebruikte Carter in zijn toespraak de beginzin ‘I see a future…’,
waarna hij sprak over hoop, vrede, rechtvaardigheid en economische
welvaart.225 Carter benadrukte dat hij de economische problemen die het
land teisterden had ‘geërfd’ van zijn Republikeinse voorganger en hij
waarschuwde dat de belastingverlaging die de Republikeinen nu
propageerden vooral de rijken zou bevoordelen en tot begrotingstekorten
zou leiden.226 Aan het einde van zijn toespraak noemde Carter
kiesgroepen als etnische minderheden, vrouwen, boeren, onderwijzers en
ondernemers en zei hij dat hij namens de Democratische Partij verder
voor hen wilde strijden. Met de Democraten zouden zij een echte
toekomst hebben, met de Republikeinen slechts een ‘dream world’ die zou
uitdraaien op een nachtmerrie.227 Het verkiezingsprogramma opende niet
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voor niets met de waarschuwing dat er grote uitdagingen en onzekerheid
wachtten: ‘The decade that America now enters presents us with decisions
as monumental and fundamental as those we faced during the Civil War,
during two World Wars, and during the Great Depression’.228
Carter besefte dat de Democraten meer kans zouden hebben het
presidentschap te winnen en aan de toekomst te bouwen als de partij
verenigd was. Aan het begin van zijn toespraak richtte Carter zich in een
verzoeningspoging dan ook direct tot Kennedy met de woorden: ‘Ted,
your party needs and I need you. And I need your idealism and your
dedication working for us’.229 Kennedy was niet onder de indruk, want de
laatste avond van de conventie kende een apotheose met een genante
vertoning op het podium. Na de acceptatietoespraken van Mondale en
Carter kwamen Democratische leiders naar voren om de kandidaten de
hand te schudden. Kennedy leek doelloos over het podium te lopen en
gunde Carter geen raised handclasp, het verzoeningsgebaar waarbij de
verliezer traditioneel de arm van de winnaar in de hoogte brengt.230
Carters imago als partijleider liep door de houding van Kennedy
ernstige schade op. Niet alleen als partijleider, maar ook als leider van het
land stond Carter er ten tijde van de conventie slecht voor. Slechts 22
procent van de Amerikanen vond dat hij zijn werk als president goed
deed. Zo diep was zelfs Nixon, ondanks Watergate, nooit gezonken.231
Carters uitgangspositie voor de campagne tegen Reagan was daarmee
zeker niet rooskleurig.

4. De campagne tegen Ronald Reagan
Uitbreiding van de Southern Strategy
Carter zei eind 1979 te verwachten dat Reagan zijn Republikeinse
uitdager zou zijn en hij waarschuwde zijn adviseurs de voormalige
gouverneur niet te onderschatten. Jordan nam die raad aanvankelijk niet
aan, maar stelde zijn mening bij nadat Reagan de Republikeinse
voorverkiezingen had gewonnen. In een memo aan Carter schreef Jordan
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dat Reagan, redenerend vanuit zijn ‘strongly held conservative
philosophy’, vaak met simplistische, zwart-wit oplossingen voor
complexe problemen kwam. De oplossingen bleven evenwel in het
geheugen van de kiezers hangen omdat Reagan een ‘very effective
communicator’ was.232 Reagan vormde daarmee een scherp contrast met
Carter, die omslachtig pleegde te antwoorden en zijn boodschap, direct of
via de media, lang niet altijd krachtig wist over te brengen. Powell had
reeds in 1976 opgemerkt dat wanneer niet Ford, maar Reagan destijds de
kandidaat van de Republikeinen zou worden, Carters campagnestaf hem
af zou schilderen als een extremist. Powell wilde de Amerikanen dan laten
geloven dat Reagan wetten met een liberale inslag zou terugdraaien en bij
buitenlandse conflicten onmiddellijk zou kiezen voor militaire
middelen.233 Reagans campagnestaf liet de voormalige gouverneur echter
intensieve contacten aanknopen met gematigde Republikeinen, om te
voorkomen dat hij gezien zou kunnen worden als een ‘nieuwe
Goldwater’.234 In 1980 koos Reagan de gematigde George H.W. Bush als
running mate, waardoor het etiket van extremist nog moeilijker aan hem
plakte.235
Jordan ging er van uit dat Reagan vooraf al een basis had van 150 van
de 270 benodigde stemmen in het Electoral College, maar voorspelde
tevens dat Carter de verkiezingen kon winnen als hij er in slaagde de
zogenoemde marginal states naar zich toe te trekken.236 Daarnaast diende
het Zuiden net als in 1976 de politieke basis te zijn waarop Carter zijn
overwinning moest bouwen.237 Caddell schatte evenwel al voor de
conventie in dat in die regio alleen Georgia en Arkansas bij de
verkiezingen zeker naar Carter zouden gaan. North Carolina, Tennessee,
Alabama en South Carolina neigden als marginal states nog naar Carter,
terwijl Texas, Florida en Louisiana zich in de fase van swing state
bevonden. Mississippi en Virginia waren marginal states geworden,

232

Jordan, Crisis, 302-303.
Albert R. Hunt, ‘Carter’s Strategy. Democrat Plans to Act More Like a
President, Keep ‘Outsider’ Image’, The Wall Street Journal, 14 juli 1976.
234
Black and Black, The Vital South, 254.
235
Jordan, Crisis, 311.
236
Kessel, Presidential Campaign Politics, 130. Bij marginal states gaat het om
staten die een kandidaat niet tot zijn kamp mag rekenen, maar die wel naar zijn
partij neigen. Het begrip kan worden aangevuld met swing states (ook
battleground states genoemd), staten waar geen van de kandidaten in
opiniepeilingen een uitgesproken meerderheid heeft, maar die de doorslag kunnen
geven in het Electoral College. Swing states hebben daarom de speciale aandacht
van campagnestrategen.
237
Jordan, Crisis, 339.
332
233

ditmaal sterk geneigd naar de Republikeinen.238 Caddells inschatting gold
zowel voor een race tussen Carter en Reagan als voor verkiezingen
waarbij ook Anderson kandidaat zou zijn. Caddell vatte het door Carter uit
te voeren concept samen als een ‘Southern strategy and a Northern blue
collar, liberal, suburban strategy’.239 De opiniepeiler was ontevreden
geweest omdat Carter in 1976 in zijn ogen geen coherente strategie had
gehad in de najaarscampagne. Nu benadrukte hij dat Carter niet herkozen
kon worden op basis van geruststellende mededelingen als ‘the present
difficulties are a transition, (...) the future can and will be brighter’.240
De campagnestaf van Reagan besefte ten volle dat hun kandidaat,
vergeleken met Ford in 1976, in het Zuiden slechts een fractie meer van
de blanke stemmen nodig had om de regio te winnen. De campagneleiders
kregen steun van zuidelijke Republikeinen, die zich in 1980 enthousiaster
voor de zaak inzetten omdat de presidentskandidaat van hun partij, in
tegenstelling tot vier jaar eerder, conservatief was.241 Jordan speelde op
deze ontwikkeling in door Tuscumbia, Alabama, als plaats voor de
openingstoespraak van Carters campagne te kiezen. In de conservatieve
regio, op de grens met Tennessee en Mississippi, woonden veel arbeiders
en boeren van wie de campagneleiding aannam dat ze geneigd zouden zijn
op Reagan te stemmen. Carter herinnerde deze kiezers niet alleen aan zijn
‘Southern roots’, maar hield hen in zijn progressief getinte toespraak
tevens voor dat het Zuiden nooit meer voor racisme mocht kiezen: ‘the
South and all of America must move forward’.242 In de aanloop naar de
verkiezingen in november hield Carter tientallen toespraken in het land,
waarvan een dertigtal in het Zuiden.243 Er was hem alles aan gelegen om
de ‘strong loyalty of my fellow Southerners’, die zo belangrijk was
geweest bij zijn zege in 1976, opnieuw te winnen.244
Het benaderen van kiesgroepen
In het Zuiden wierf Carter net als in 1976 de stemmen van zwarten, die
volgens zijn speciale adviseur voor Black Affairs, Louis Martin,
burgerrechten niet langer als belangrijkste thema zagen. Zwarten maakten
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zich, net als blanke Amerikanen, in de eerste plaats zorgen om hun
economische positie en waren cynisch geworden ten opzichte van de
federale regering. Martin noemde de hoge werkloosheid, zeker onder
zwarten, ‘political dynamite’. Maar aan zijn oproep voor een extra
economische stimulans van overheidswege gaf Carter geen gehoor.245
De campagneleiding en adviseurs van Carter benaderden naast zwarten
ook andere kiesgroepen, zoals joden en katholieken, intensief. Hierbij
fungeerden Carter-gezinde Congresleden als liaison. Veel joodse kiezers
hadden in de voorverkiezingen Kennedy gesteund. Carters campagnestaf
ontwikkelde later een strategie die rekening hield met de verschillende
joodse stromingen en die, per staat, toegepast konden worden in de
campagne.246 Intensieve aandacht was er ook voor vakbonden en
arbeiders. De halsstarrige houding van Kennedy leidde er mede toe dat
Carter pas na de conventie de steun kreeg van die kiesgroepen. In 1976
kreeg hij die steun, zowel politiek als financieel, al in een vroeg stadium.
Destijds steunden de vakbonden Carter zeker ook omdat zij George
Wallace als presidentskandidaat wilden uitschakelen.
Een kiesgroep die de campagnestaf als verloren beschouwde waren de
evangelicals, de protestantse geloofsgroep waartoe Carter zelf behoorde.
Carter ontving aan het begin van zijn presidentschap een delegatie van de
Southern Baptist Convention in het Witte Huis, wat hem de kritiek
opleverde dat hij zijn geloofsgenoten wellicht zou gaan bevoordelen.
Maar omdat Carter wilde benadrukken dat hij geloof en staat gescheiden
kon houden, spande hij zich daarna niet bijzonder voor zijn eigen
geloofsgroep in.247 De kern van deze groep, waarvan de leiders toch al
ontevreden waren dat Carter hun enige geloofsgenoot in de regering was,
dreef verder in de richting van het conservatisme omdat de president
weigerde zich sterk te maken voor een grondwetswijziging voor het
herstel van het gebed op openbare scholen of een verbod op abortus.248
Deze protestanten gingen zich zelfs actief inzetten om de herverkiezing
van Carter te blokkeren. ‘By 1979, they had coalesced as the New
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Religious or Christian Right and were actively campaigning for his
removal from office’, aldus Flint en Porter.249 Volgens de politicoloog
Oran Smith werden de zuidelijke baptisten ‘born-again as Republicans’ en
sloten zij zich aan bij de ‘Reagan ‘reclaiming’ movement of 1980’. De
conservatieve elites van de Southern Baptist Convention gingen op in het
fundamentalistische rechtse establishment.250
In tegenstelling tot 1976 speelde de Peanut Brigade nauwelijks een rol
in het rechtstreeks benaderen van kiezers. Slechts een handvol aanhangers
uit Georgia besloot in 1980 nog naar andere staten te reizen om voor
Carter campagne te voeren. De campagneleiding stimuleerde de Peanut
Brigade niet meer, omdat de media-bonus die de aanhangers in 1976
hadden gegenereerd niet te evenaren zou zijn. Anderzijds konden minder
mensen uit Georgia enthousiasme voor Carter opbrengen omdat zij hem
beschouwden als te vrijdenkend op het gebied van abortus en
homorechten.251 In de loop van 1974 was Carter als gouverneur steeds
onpopulairder geworden in zijn thuisstaat Georgia; nu overkwam hem
hetzelfde als president.
Carter probeerde twijfelende kiezers onder meer over de streep te
trekken met een campagnefolder die hem en Mondale als ‘A Tested and
Trustworthy Team’ opvoerde. De folder had een opvallend uitgangspunt:
Carters ‘remarkable record of achievement’ was ‘almost unknown to most
Americans’. Dit impliceerde dat het team van Carter, maar ook hij zelf, er
sinds 1977 niet in geslaagd waren een positieve boodschap over te
brengen. De folder stond vol met feiten – ‘the pamphlet is longer and has
fewer pictures than most political pamphlets!’ – en was met
vraagstellingen als ‘What do you know’, ‘Do you really know’ en ‘Do
you understand’ enigszins badinerend van toon. Met de folder wilde
Carter doelgroepen als zwarten, arbeiders, vrouwen en ouderen direct
aanspreken. Met de leus ‘Working for a better tomorrow by making the
hard choices today’ wilde Carter nogmaals duidelijk maken dat hij niet in
eenvoudige oplossingen geloofde voor de economische malaise. Wel
claimde hij er met die keuzes voor te hebben gezorgd dat de federale
regering efficiënter en effectiever was gaan werken.252
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De mediastrategie van Rafshoon
Jordans strategie voor de campagne bepaalde dat Mondale en de
kabinetsleden de verbale strijd tegen Reagan zouden leiden. Carter diende
zich daar buiten te houden, maar kon wel wijzen op de grote verschillen in
beleid tussen de Democratische en Republikeinse Partij. Aangezien de
Democratische Partij zwaar verdeeld was en partijgenoten lang niet overal
Carters boodschap wilden verkondigen, besloot Jordan veel geld te
spenderen aan televisiespots. Tevens diende de campagnestaf gratis
zendtijd te genereren door te zorgen dat Carter in het televisienieuws
kwam.253 De verdere invulling van deze strategie lag net als in 1976 bij
Rafshoon, die daarvoor het grootste deel van het totale campagnebudget
van ruim 60 miljoen dollar tot zijn beschikking had.254 Rafshoon baseerde
zijn mediastrategie ditmaal op de vooronderstelling dat de Amerikanen
Carter zagen als een onkundig, zwak en besluiteloos president.255 Hij
onderbouwde dat met bevindingen van Caddell, die in zijn memo voor de
conventie schreef dat het electoraat ‘anxious, confused, hostile, and sour’
was. De kiezers projecteerden dat volgens Caddell op Carter: ‘More to the
point the American people do not want Jimmy Carter as their
President’.256 De opiniepeiler concludeerde dat de president in niets meer
leek op de Jimmy Carter van 1976 en dat zijn grootste kracht als
campagnevoerder, ‘his empathy, concern and compassion for ordinary
people’, verloren was gegaan.257 Carter wilde graag te boek staan als een
‘active-aggressive’ president, maar de Amerikanen kwalificeerden hem
volgens Caddell als ‘passive, defensive, always overwhelmed by events,
rarely leading, always reacting’.258 In een poging dat beeld recht te zetten
liet Rafshoon televisiespots maken waarin Carter optrad als leider van de
natie, hoofd van de strijdkrachten, opvoeder en planner. In de in
september uitgezonden spots ging Carter in discussie met kiesgroepen als
arbeiders en ouderen, wat de kiezer er aan moest herinneren dat hij een
politicus van het volk was die een open presidentschap in Washington had
geïntroduceerd.259
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Ondanks zijn sombere inschattingen waagde Caddell zich aan de
opmerkelijke voorspelling dat, als Reagan de Republikeinse tegenstander
zou zijn, het Amerikaanse volk de verkiezingen zou beschouwen als een
keuze tussen de ‘lesser of evils’. Omdat zij Reagan minder vertrouwden,
zou dat de herverkiezing van Carter mogelijk maken, ‘even perhaps by a
substantial margin’. In een paragraaf die hij de veelzeggende titel ‘From
‘Why Not the Best’ to ‘It Could Be Worse’ (‘And Tomorrow Could Be
Better’)’ meegaf, waagde Caddell het zelfs van een mogelijke landslide
voor Carter te spreken.260 Caddell verzekerde Carter dat het electoraat
voor presidentskandidaten een ‘acceptability treshold’ opwierp, een
drempel waarover Reagan met zijn persoonlijkheid en politieke
denkbeelden zou struikelen.261 In deze context paste het besluit van
Carters staf het accent van de campagne te verschuiven van karakter –
bruikbaar in de race om de nominatie tegen Kennedy – naar competentie
in de strijd tegen de outsider Reagan. Deze verschuiving ging gepaard met
een reeks televisiespots waarin Rafshoon direct de aanval opende op
Reagan. Rafshoon dichtte de Republikein eigenschappen toe als domheid,
een hang naar simplisme, naïeviteit en onervarenheid. De spots dienden de
Amerikanen te laten inzien dat Reagan wegens persoonlijke
tekortkomingen nooit het ambt van president kon vervullen.262
Een derde reeks televisiespots, uitgezonden in oktober, was net als de
eerste positief van toon. Rafshoon liet nu onder meer zuidelijke
gouverneurs aan het woord, die aan de regionale trots van de kiezers van
hun staten appelleerden met de boodschap dat Carters beleid goed had
uitgepakt voor het Zuiden.263 Carter riep de inwoners van het Zuiden via
een speciale radiospot op wederom op hem te stemmen, maar veel blanke
kiezers daar waren reeds tot de conclusie gekomen dat Carter zich voor de
kar van de liberals had laten spannen en daarom geen tweede termijn
verdiende.264 Carter kreeg rond deze tijd volop steun van organisaties die
de kiezer wezen op de tegenstellingen tussen de president en diens
Republikeinse uitdager. Zo verspreidde de vakbondsfederatie AFL-CIO
een folder waarin stond dat arbeiders er onder Reagan, maar ook onder
Anderson, zwaar op achteruit zouden gaan. De 13,6 miljoen leden tellende
federatie gaf een duidelijk stemadvies voor Carter, die de arbeiders
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immers vanuit een gevoel van ‘compassion’ benaderde.265 In totaal gaf de
AFL-CIO in haar reclamecampagne voor Carter-Mondale tijdens de
campagne 15 miljoen dollar uit.266
Carter meende dat hij het niet volledig aan organisaties of personen
kon overlaten om de Amerikanen in harde bewoordingen te wijzen op de
verschillen met Reagan. De president hield zich niet aan de richtlijn van
Jordan en viel Reagan via de media meermaals persoonlijk aan. Carter
suggereerde dat een stem op Reagan oorlog zou betekenen en
waarschuwde dat de Republikein het land zou verdelen, ‘black from
white, Jew from Christian, North from South, rural from urban’.267 De
campagneleiding van Reagan legde dergelijke uitlatingen uit als aanvallen
op het Amerikaanse volk en een teken dat Carter wanhopig en
haatdragend was. Met een toespraak waarin hij suggereerde dat Reagan in
1964 wegens racistische motieven tegen de Civil Rights Act was geweest,
sneed Carter zich eveneens in de vingers. Republikeinen wezen er terecht
op dat Carter destijds als senator in een zuidelijke staat niet op de
barricades had gestaan.268 Het meest opmerkelijke was dat Carter daarmee
zelf de rassenkwestie als thema inbracht in de campagne. In 1976 had hij
die tactiek niet gebruikt in de race tegen Ford. In campagnes van
zuidelijke politici was het thema in de jaren zeventig juist weggeëbt.
Volgens Jordan leidden niet Carters beleidsdaden als president, maar
zijn onbezonnen retoriek er toe dat Reagan in de peilingen op gelijke voet
met hem kon komen. Powell gaf toe dat de campagnestrategen niet
slaagden in hun opzet de persoon Reagan in een issue te veranderen; aan
de andere kant lukte het Reagan wel van de verkiezingen een referendum
over Carter te maken.269 Een poging van Carter om begin oktober in een
tv-interview met ABC een kunstmatige streep te zetten onder zijn
negatieve campagne en een nieuwe fase in te gaan, mislukte. In het
vraaggesprek viel herhaaldelijk het woord mean, een label dat de
president niet meer kwijt raakte.270
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De dynamiek van Reagan
Jordan en andere strategen van Carter gingen voorbij aan constanten in
Reagans verkiezingscampagnes, die in 1980 in het voordeel van de
Republikein werkten. Als gewezen gouverneur van Californië en als
ervaren politicus wist Reagan hoe hij in een campagne partijvleugels – in
dit geval gematigd en conservatief – kon verenigen. Daarnaast had
Reagan zich altijd gepresenteerd als underdog en – zich bedienend van
een rechts populisme – als man van het volk.271 Net als Carter deed
Reagan zich voor als outsider en werd hij gewantrouwd door de hoogste
partijkaders.272 Reagan was tevens gewend aan lange campagnes en had,
als kandidaat van de conservatieve partijstrategen, al in 1968 en 1976
pogingen gedaan de Republikeinse nominatie te halen. In wezen zette
Reagan vanaf 1976 zijn campagne nog eens vier jaar voort, waarbij hij er
voor zorgde via de media op het netvlies van de Amerikanen te blijven.273
Ooit Democraat, was Reagan naar de conservatieve ideologie
overgestapt en, aldus zijn biograaf Garry Wills, een ‘passionate believer in
his cause’ geworden. Als voormalig acteur en sportcommentator wist
Reagan hoe hij een boodschap kon overbrengen.274 Reagan vond
aansluiting bij ontwikkelingen in het opkomende conservatisme, zoals de
tax revolt van 1978 in Californië, waar de bevolking in een referendum
voor een drastische belastingverlaging stemde.275 Daarnaast werkten de
kwesties die in 1980 speelden in het voordeel van de uitdager. Carter
moest zich verantwoorden voor werkloosheid, inflatie, gestegen
energieprijzen, onrust in arme wijken van grote steden, de gijzelingscrisis
in Iran en de op het oog incoherente buitenlandse politiek. Reagan kon
daarentegen steeds zeggen dat hij een betere president zou zijn als hij de
kans kreeg.276 Carter zag het niet zo. Hij was juist blij met de nominatie
van Reagan, omdat het uitgesproken conservatisme van de Republikein de
vergelijking tussen de presidentskandidaten voor de Amerikanen alleen
maar eenvoudiger zou maken. ‘At the time, all my political team believed
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that he was the weakest candidate the Republicans could have chosen’, zei
Carter over Reagan.277 Maar mede gezien Reagans ervaring als politicus
had Caddell Carter nooit mogen voorhouden dat Reagans strategen de
structuren van een presidentiële campagne niet begrepen en dat het
mogelijk was de voormalige gouverneur voor 1 oktober als kandidaat uit
te schakelen.278 De staf van Reagan begreep die structuren juist bijzonder
goed, wat onder meer bleek uit de intensieve campagne die zij hun
kandidaat lieten voeren onder protestanten in het Zuiden.279
Het ideologische debat binnen de Democratische Partij, met Kennedy
aan de linkerkant, Carter in het midden en de neoconservatieven aan de
rechterkant, kwam Reagan goed uit. In het midden van de jaren zeventig
beschouwden de meeste neoconservatieven zich nog als Democraten,
maar eind jaren zeventig zagen zij in meerderheid de Republikeinse Partij
als hun thuishaven. De neoconservatieven bekritiseerden liberals van wie
velen volgens hen machtsbeluste intellectuelen en bureaucraten waren die
in de eerste plaats hun eigen positie wilden veiligstellen.280
Opgeschrikt door de New Left en de terugkeer van het radicalisme in
de Amerikaanse politiek, zochten de neoconservatieven naar oplossingen
bij het conservatieve liberalisme van de jaren vijftig.281 Dat betekende
onder meer dat de neoconservatieven, in tegenstelling tot de
conservatieven, overheidsingrijpen geoorloofd vonden om ongelijkheid
onder burgers teniet te doen. Tevens legden de neoconservatieven sterk de
nadruk op individuele rechten, waar conservatieven eerst op individuele
plichten wezen. Daarnaast kwamen de neoconservatieven op het gebied
van buitenlandse politiek met de stelling dat de Amerikaanse vorm van
democratie met het streven naar gelijkheid een model kon zijn voor
andere landen in de wereld.282
De neoconservatieven voelden een band met de voormalige Democraat
Reagan, maar onderschatten tevens zijn ware ‘paleoconservatieve’ aard en
het uiteindelijke doel van zijn New Right achterban: de politieke
mobilisatie van het electoraat voor het conservatieve gedachtegoed.283 De
commentator E.J. Dionne meent dat de neoconservatieven met hun verzet
tegen het liberalisme uiteindelijk een realignment in de Amerikaanse
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politiek inluidden. Hij spreekt van ernstige ‘intellectual damage’ die zij
het liberalisme toebrachten: ‘Put simply, they legitimized the conservative
war on the state’.284
Onder Carter waren de neoconservatieven ongeduldig geworden omdat
zij geen invloed konden uitoefenen op het beleid van de president.285
Vooraanstaande leden van de Coalition for a Democratic Majority gaven
de moed definitief op na een ontmoeting met Carter op het Witte Huis na
de Sovjet-inval in Afghanistan in december 1979. Carter wilde de kritiek
dat hij geen vuist maakte tegen het communisme niet aanhoren en hield
daarom een relaas over de mensenrechtensituatie in Ecuador. Bij de
CDM-delegatie zette het kwaad bloed dat de president de bijeenkomst al
na een half uur voor gezien hield en het verder overliet aan Mondale.286 In
zijn memoires schreef Carter niets over de CDM, die hij afwees vanwege
politieke geschillen, maar ook om geen ideologisch stempel opgeplakt te
krijgen. Of Carter de argumenten van de CDM en de positie van de groep
binnen de partij werkelijk niet begreep, zoals Henry Jacksons strateeg Ben
Wattenberg zegt, is twijfelachtig.287
Tijdens een campagnetrip in september deed Carter onder meer Illinois
en Californië aan, in een poging Reagan in die staten de conservatieve
wind uit de zeilen te nemen. Deze opzet slaagde niet, volgens de
journalisten Jack Germond en Jules Witcover door de foutieve aanname
van Carters strategen dat kiezers in Reagan een radicaal zagen aan wie zij
de macht van het presidentschap niet wilden toevertrouwen.288
Het lukte Jordan en zijn team evenmin het fundament onder Reagans
campagne, zijn gouverneurschap van 1967-1975, weg te trekken. De
campagneleiding slaagde er nooit in de negatieve kanten van dat
gouverneurschap, zoals meerdere belastingverhogingen, bij de
Amerikanen te laten beklijven. Carters campagnemedewerkers togen zelf
naar Californië om daar in de archieven te graven naar ‘belastend
materiaal’ over Reagan. Dit was geen nieuw element in het presidentiële
campagnevoeren, maar wel een teken dat Carters staf het voeren van een
negatieve campagne niet schuwde.289
Reagan plaatste zelf nooit persoonlijke aanvallen op Carter, maar liet
dat over aan zogenoemde political action committees (PAC’s). Deze
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groepen, veelal gelieerd aan het conservatieve gedachtegoed, openden de
campagne tegen Carter eigenlijk al in 1977 door de Amerikanen via
televisiespots of direct mail deelgenoot te maken van hun felle kritiek op
het beleid van de president.
In 1980 intensiveerden de PAC’s hun campagne en spendeerden zij
miljoenen dollars.290 De conservatieve ideoloog Lee Edwards heeft in dit
verband gewezen op de snelle ontwikkeling van de campagneorganisatie
binnen de beweging, die in de jaren zeventig uitgroeide tot een
‘counterestablishment’ met een zeer grote financiële en publicitaire
capaciteit.291 Drijvende kracht achter die campagneorganisatie was
Richard Viguerie, die als specialist in direct mail miljoenen
conservatieven wist te bereiken. In een boek dat hij in 1980 uitbracht
kritiseerde Viguerie het liberal beleid van Carter en verweet hij de
president één van de belangrijkste kiesgroepen uit zijn coalitie, de
evangelicals, volledig te negeren.292
Reagan trad op in zijn eigen televisiespots, waarin hij steeds de
redelijkheid zelve was en inspeelde op gevoelens van onmacht en
frustratie onder de bevolking. De Republikein toonde zich hogelijk
verbaasd over Carters vaststelling dat de Amerikaanse natie op grenzen
was gestuit. Volgens Rafshoon kreeg Reagan weinig kritiek van de pers:
‘they didn’t want to be a party to possibly destroying a conservative
candidate since the press was always accused of being so liberal’.293 In de
vier jaar van zijn presidentschap was het smeden van banden met
journalisten in Washington overigens nooit Carters prioriteit geweest. De
personeelsreductie die de president in het Witte Huis doorvoerde trof de
afdelingen pers en communicatie juist hard.294 De negatieve gevolgen
waren voelbaar in de campagnes van 1980.
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Het televisiedebat tussen Carter en Reagan
In september maakten Carter en zijn strategen een fout door een
uitnodiging voor een debat met Anderson en Reagan af te slaan. Carter
vond dat hij als president niet kon deelnemen aan een gespreksronde met
Anderson, een kandidaat die hij kansloos achtte. Anderson en Reagan
lieten het debat niettemin doorgaan, waarop Carter als grote afwezige
slechte publiciteit kreeg.295 Carter wilde alleen een debat met Reagan
aangaan, maar diens strategen twijfelden lange tijd. Uiteindelijk stemden
zij in om tactische redenen. Reagans staf was bang dat Carter met een
October Surprise zou komen, oftewel de plotselinge aankondiging van de
vrijlating van de gijzelaars in Iran. Carter zou daardoor vlak voor de
verkiezingen ongetwijfeld stijgen in de opiniepeilingen. Maar als zo’n
verrassing uitbleef en Reagan geen missers maakte in een debat met de
president, kon de voormalige gouverneur uit Californië goede zaken
doen.296
Op 28 oktober 1980 voerde Carter in Cleveland, Ohio, zijn
televisiedebat met Reagan. Reagan hamerde voornamelijk op
economische thema’s als werkloosheid en inflatie en zei dat de overheid
onder Carter in omvang was toegenomen. Carter pareerde dat niet de
economie, maar kernwapens en nucleaire proliferatie de belangrijkste
kwestie in de campagne vormden.297 Voorts somde de president een aantal
liberale elementen op, kenmerkend voor de Democratische Partij, zoals
het minimumloon en het stelsel van sociale uitkeringen. Hij meende zelf
tot de ‘mainstream’ van zijn partij te horen, maar ook tot de ‘mainstream
even of the bipartisan list of Presidents who served before me’. Reagan
daarentegen zou met een ‘radical departure’ afscheid hebben genomen
van het erfgoed van Eisenhower en andere gematigde Republikeinen.
Carter doelde hier duidelijk op het conservatisme dat Reagan
belichaamde.298
In een poging Reagan argumenten uit handen te nemen onderstreepte
Carter dat hij, afkomstig uit het Zuiden, overtuigd was dat de bemoeienis
van de federale regering met burgers en bedrijven niet te ver diende te
gaan. Hij wees op de economische en sociale vooruitgang die het Zuiden
had geboekt en zei dat zijn afkomst en zijn ervaring in het Witte Huis hem
tot een degelijk bestuurder maakten die de koers voor de toekomst kon
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uitzetten.299 Volgens opiniepeilingen won Reagan het debat. De
belangrijkste oorzaak lag mogelijk in het slotwoord van de Republikein.
In eenvoudige taal vroeg Reagan de Amerikanen, daarbij recht in de
camera kijkend, of zij financieel en economisch beter af waren dan in
1976 en of zij zich tegenover het buitenland nog trots en veilig voelden.
Carter, die voor Reagan zijn slotwoord sprak, uitte zich in gezwollen
retoriek en beloofde de Amerikanen, in tegenstelling tot zijn uitdager,
geen snelle oplossing voor de inflatie.300
De laatste dagen voor de verkiezingen, waarin hij inmiddels tegen een
achterstand van 11 procent in de peilingen aankeek, voerde Carter
wederom zelf campagne. Een voorstel om de campagne af te sluiten in
Reagans Californië, waar de president volgens zijn speciale handelsgezant
Al McDonald nog steeds een ‘regional image’ had, haalde het niet.301
Carter plande op 3 november, de dag voor de verkiezingen, wel een
tussenstop in Los Angeles, maar moest die wegens tijdgebrek afzeggen.
Nadat hij die dag de staten Washington, Illinois, Missouri en Michigan
had bezocht, vloog Carter naar Georgia om de volgende dag in zijn
geboorteplaats Plains te kunnen gaan stemmen.302 In Seattle, Washington,
gaf Carter, naar wat later zou blijken, zijn laatste toespraak als
campagnevoerder.303 Carter onderstreepte trots te zijn deel uit te maken
van de ‘heritage and mission of the Democratic Party’. Hij somde liberale
punten op en zei dat ‘every single great advance’ in de Amerikaanse
samenleving te danken was geweest aan de Democraten.304
De betekenis van de verkiezingsuitslag
De slogan ‘Re-Elect President Carter on November 4’, die de
campagneleiding als krachtig had beschouwd, kon zwevende kiezers en
ontevreden Democratische groepen zoals blanke arbeiders niet overtuigen.
Zij stemden in groten getale op Reagan, die 489 kiesmannen in het
Electoral College kreeg, tegenover 49 voor Carter. Reagan kreeg 50,75
procent van de stemmen, terwijl Carter bleef steken op 41,02 procent.
Anderson kreeg 6,61 procent van de stemmen, maar won geen enkele
staat. De ‘Center Party’ of ‘Third Force’ die de New York Times in het
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voorjaar nog rond Anderson had geconstateerd, was geen bedreiging
gebleken voor de twee grote partijen.305 Anderson wist niet genoeg
arbeiders en minderheden bij de Democraten weg te trekken om zijn
‘centrum’ aan te vullen, terwijl Republikeinse kiezers in meerderheid de
conservatieve kandidaat van hun eigen partij, Reagan, accepteerden.306
Nog voordat de stembussen in het Westen van de Verenigde Staten
gesloten waren, hield Carter tot groot ongenoegen van zijn adviseurs en
Democratische leiders een toespraak waarin hij Reagan feliciteerde met
diens overwinning.307 Carter won slechts in zes staten en het District of
Columbia.308 Op Georgia na ging het Zuiden deze keer verloren voor
Carter. De marge met Reagan lag in staten als Alabama, Arkansas,
Mississippi, North Carolina, South Carolina en Tennessee evenwel binnen
de twee procent. Maar vergeleken met Ford maakte Reagan in de regio
veel terrein goed. In Texas, Florida en Virginia was de zege van Reagan
afgetekend.309
De lage opkomst van 52 procent deed Carter zeker geen goed. Carter
ondervond daarbij dat de steun voor de Democratische Partij was
afgenomen. Sinds 1976 was het percentage van het electoraat dat zich
‘strong Democrat’ noemde weliswaar gestegen van 9 naar 14, maar
tegelijkertijd breidden de categorieën ‘weak Democrats’ (van 29 naar 37
procent) en ‘independent Democrats’ (van 37 naar 48 procent) zich uit.
Het aantal ‘pure Independents’ ging van 57 naar 64 procent. Aan de
andere kant steeg het percentage ‘strong Republicans’ van 12 naar 18
procent, terwijl het aantal ‘weak Republicans’ van 34 naar 32 procent ging
en het aantal ‘Independent Republicans’ van 34 naar 36 procent.310 Alleen
de ‘strong Democrats’ en zwarten bleven Carter in het Zuiden trouw.311
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De politicologen Earl en Merle Black noemen het Zuiden een ‘critical
battleground in the 1980 presidential election’, want tijdens Carters
presidentschap hadden zogenoemde ‘core Republicans’ de ‘core
Democrats’ verdrongen als belangrijkste blanke kiesgroep in de regio. Als
gevolg daarvan kon Carter in 1980 in het Zuiden niet genoeg blanke steun
vasthouden voor de overwinning. Dat jaar kreeg hij nog maar 36 procent
van de blanke stemmen, in 1976 was dat nog 47 procent geweest (Ford
had toen overigens al 53 procent). Alleen in Georgia won Reagan geen
blanke meerderheid. Carters basis in het Zuiden was geslonken tot 9
procent van de regionale electoral vote, waardoor zijn noordelijke target,
het aandeel dat hij in die regio moest halen om herkozen te worden, steeg
tot 63 procent. Dat bleek een onhaalbare kaart.312
Rafshoon zag de druk die adviseurs in het Witte Huis op Carter
uitoefenden als belangrijke oorzaak van de nederlaag. De president voelde
zich daardoor niet langer vrij zijn politieke instinct te volgen. Het gevolg
was dat Carter zich niet als een leider, maar als een ‘supplicant to
Congress’ was gaan gedragen.313 Carter koesterde na de
verkiezingsoverwinning van 1976 de illusie dat hij de Democratische
Partij verenigd had. Hij onderschatte echter de talloze individuele
belangen die speelden onder Congresleden. Die fragmentatie noodzaakte
volgens Rafshoon tot nog eens een campagne van vier jaar, maar nu in de
‘policy sense’.314 Carter had te weinig medestanders in het Congres om
die campagne tot een succes te maken. Daarnaast lag Carters nederlaag
volgens Rafshoon besloten in zijn karakter. Carter was nu eenmaal een
‘extreme activist’ die nooit bestuurde ‘like he has to run for office again’,
maar politieke risico’s nam die hem zijn herverkiezing konden kosten.315
Het uit politiek oogpunt opschuiven van agendapunten naar een eventuele
tweede termijn kwam niet in Carter op. Door ieder probleem waar de
Verenigde Staten mee worstelde te kwalificeren als het ‘ergste’ en
initiatief op initiatief te stapelen, gedroeg Carter zich in dat opzicht wel
eerder als een kandidaat dan als een president. Het gevolg was dat de
kiezers Carter uiteindelijk zagen als een besluiteloos president en moeilijk
konden inschatten wat hij met een tweede termijn zou doen.316
‘We had carried the South in 1976 not on the issues but because Carter
was a Southerner’, zo beschreef Jordan het breekbare fundament van de
overwinning vier jaar eerder. Als direct aanwijsbare oorzaken van de
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nederlaag zag Jordan voorts de gijzelingscrisis, de verdeeldheid binnen de
Democratische Partij en de slechte economische situatie in de Verenigde
Staten.317 Carter weigerde in het verkiezingsjaar kunstgrepen toe te passen
om de economie in ieder geval tijdelijk een impuls te geven. Hij koos voor
een conservatieve manier om de inflatie te lijf te gaan en accepteerde
daarbij een hoge werkloosheid.318 De campagneleiding van Reagan kon
daarom steeds weer wijzen op de economische malaise, die alle
Amerikanen raakte.
Peter Bourne vulde Rafshoon en Jordan aan door te wijzen op een
structurele oorzaak voor de nederlaag. Bourne concludeerde dat Carter
nooit beschikte over een ‘reliable core constituency at the national level’
en dat ‘Alliances of convenience, not legions of ideological admirers, had
won him the presidency’.319 Deze gelegenheidsallianties, van Democraten
en zwevende kiezers, brokkelden tijdens Carters presidentschap af en
maakten herverkiezing tegen de achtergrond van het opkomende
conservatisme tot een zware, zo niet onmogelijke opgave. De politicoloog
William Schneider concludeerde dat de teloorgang van de
gelegenheidsallianties wees op de voortgang van een realignment van het
Amerikaanse electoraat die in 1964 inzette en waarbij Democratische
presidentskandidaten niet meer vanzelfsprekend konden rekenen op steun
van het Zuiden. Tegelijkertijd vond er een dealignment plaats, waarbij
steeds meer kiezers zich niet meer met een partij identificeerden, maar
zichzelf onafhankelijk noemden.320
Het was opvallend dat Carter en Reagan in de voorverkiezingen van
1976 aan Democratische en Republikeinse zijde nog vergelijkbare
groepen kiezers hadden getrokken. Het ging om Amerikanen die wilden
bezuinigen op de federale overheidsuitgaven, tegen détente met Moskou
waren en over het algemeen wantrouwend stonden tegenover de federale
regering.321 Deze conservatieve kiezers – onder wie Democraten die in
1972 nog op Nixon hadden gestemd – wist Carter met zijn beleid en zijn
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manier van leidinggeven als president niet vast te houden. De kiesgroep,
die in 1968 op Wallace had gestemd, ontwikkelde zich nu tot de Reagan
Democrats.322 De verkiezing van Carter had te maken met het gebrek aan
vertrouwen dat onder Nixon was ontstaan, maar auteurs hebben er tevens
op gewezen dat Carters presidentschap slechts een ‘post-Watergate
aberration’323 of een ‘post-Watergate interlude’324 was tegen de
achtergrond van de conservatieve ontwikkeling die al jaren gaande was in
de Verenigde Staten. Jordan beschouwde de overwinning van de
conservatieve Reagan juist niet als een ‘ideological tidal wave’, maar als
een teken dat de Amerikanen in meerderheid genoeg hadden van de
verdeeldheid onder de Democraten en van een president die omgeven leek
door crises.325 Wellicht had het conservatisme minder kans gekregen in
1980 als Carter er in geslaagd was de inflatie en werkloosheid – voor
tweederde van de kiezers dé verkiezingsthema’s – te bestrijden.326 De
politicoloog Steven Hayward concludeert echter dat niet alleen de factie
van Carter, maar ook de liberals ‘the seriousness and extent of the rising
conservative tide’ onderschatten. De Democratische overwinningen van
1974 en 1976 waren zijns inziens eerder een reactie op het
Watergateschandaal en de economische malaise geweest dan ‘an
affirmation of liberal ruling doctrine’.327
Het liberalisme stond in de jaren zeventig sterk onder druk – de
historicus Steven Gillon heeft het zelfs over ‘the beleaguered state of
liberalism’328 – en die druk was onder Carter alleen maar toegenomen. De
historica Mary Brennan zegt dat ‘social traditionalists mounted an attack
against liberalism for allegedly undermining the moral fabric of American
society’.329 Ongeacht zijn moraliserende houding was Carter niet bij
machte die aanval af te slaan.
Tekenend voor de ideologische verschuiving waren ook de nederlagen
die Democratische gouverneurs en Congresleden in 1980 in het zog van
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Carter moesten incasseren. Voor het eerst sinds 1954 kregen de
Republikeinen met 53 zetels een meerderheid in de Senaat, terwijl zij 192
afgevaardigden leverden. Niet minder dan twaalf Democratische
senatoren verloren hun zetel. De journalist Jules Witcover concludeerde
dat Carter de Democratische Partij meetrok in een ‘quagmire of lost
purpose and lost confidence’, een crisis waar de Democraten pas weer
uitkwamen met de verkiezing van Bill Clinton tot president in 1992.330 In
1980 wierp het Contract with America, dat de Republikeinen centraal
zouden stellen bij de Congresverkiezingen van 1994, zijn schaduw al
vooruit. Mede op initiatief van Newt Gingrich, afgevaardigde uit Georgia,
kwamen alle Republikeinse kandidaten begin oktober 1980 bijeen op de
trappen van het Capitool in Washington, waar zij de media en het volk
wilden laten zien dat zij een gesloten programmatisch blok vormden. De
Republikeinen hadden volgens Gingrich slechts één doel: het tonen van
een ‘sharp contrast with the malaise of the Carter years’, een contrast
gebaseerd op inkrimping van de federale overheid.331 De Republikeinen
waren er gaandeweg Carters presidentschap in geslaagd big government
tot een thema te maken dat ook kiesgroepen die niet tot de kern van de
conservatieve beweging behoorden dermate aansprak dat zij besloten op
Reagan te stemmen. Doordat hij die kiesgroepen bij zijn ideologische
aanhang kon voegen wist Reagan de verkiezingen te winnen.332
Commentatoren en Congresleden meenden dat Reagan gezien de
uitslag een duidelijk mandaat had gekregen voor het uitvoeren van zijn
voorstellen, waaronder belastingverlaging. Nadere beschouwing van de
data, waaronder opiniepeilingen bij de kieslokalen, toonde echter aan dat
veel kiezers niet zozeer voor Reagan, als wel tegen Carter hadden
gestemd, vanuit de opvatting dat het niet slechter kon worden.333 Volgens
een kiezersonderzoek geloofde minder dan eenderde van de
ondervraagden dat Carter zijn morele principes om kon zetten in een
beleidsvisie, terwijl slechts 27 procent dacht dat hij vastomlijnde ideeën
had om de Verenigde Staten uit de crises te leiden waarin het land
verkeerde.334
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Conclusie: het einde van een lange campagne
Een deels verdedigende strategie
De campagne die Jimmy Carter in 1980 voerde was op veel punten een
duidelijke voortzetting van de campagne van 1976. Net als in 1976 sloeg
Carter in de voorverkiezingen een aanval van de liberals af, terwijl hij in
de najaarscampagne juist probeerde stemmen van links te winnen. Voorts
behield Carter in 1980 vrijwel dezelfde groep van adviseurs en strategen,
hoewel hij met het ontslag van Morris Dees een expert verloor op het
gebied van direct mail. Jordan, Rafshoon, Caddell, Eizenstat en Kirbo
benaderden de campagne andermaal systematisch wat betreft geografie en
kiesgroepen, een voortzetting van de werkwijze van Carters staf sinds
1966 en tevens passend in de algemene ontwikkeling van het presidentiële
campagnevoeren in de Verenigde Staten.335
Maar er waren ook veranderingen geweest. Zo verweet campagneleider
Jordan zichzelf dat hij zich te veel met de onderhandelingen rond de
gijzelaars in Iran had beziggehouden. Hij nam actief deel aan overleg met
tussenpersonen die ingangen hadden bij de regering in Teheran en gaf
Carters campagnestrategie in het voorjaar van 1980 te weinig aandacht.
Jordan wilde de gijzelingscrisis snel opgelost zien, omdat een slepende
affaire Carters herverkiezing in de weg zou kunnen staan.336 Daardoor viel
er bij het strategisch denken over de campagne een grotere rol toe aan
Caddell, die nog maar midden twintig was en zichzelf intellectueel niet
volwassen genoeg achtte om die taak te volbrengen.337 Jordan drukte
wellicht een kleiner stempel op de campagne, het grootste verschil tussen
de campagnes van 1976 en 1980 lag echter in de aard van de strategie. In
1976 gebruikte Carter als uitdager een aanvalsstrategie en was hij constant
onderweg, in 1980 nam hij tijdens de voorverkiezingen zijn toevlucht tot
een Rose Garden-strategie. Met deze verdedigende strategie won Carter
niettemin belangrijke staten en zette hij zijn Democratische uitdager
Kennedy opzij. Carter gebruikte in de voorverkiezingen dezelfde tactiek
die Jordan reeds in 1972 had uitgedacht voor een race tegen Kennedy,
want andermaal lag de nadruk sterk op karakter. Carters Southern Strategy
voldeed tegen Kennedy, want de president won alle acht primaries in de
regio, voornamelijk doordat Kennedy in het Zuiden als liberal te boek
stond.
In de campagne tegen Reagan ging Carter wel veelvuldig op pad om
overal in het land verkiezingstoespraken te houden. Daarmee hield hij de
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lijn uit 1976 en eerdere campagnes vast. Het grote verschil was dat Carter
nu beladen was met het presidentiële leiderschap, wat zijn handelen als
campagnevoerder eerder beperkte. Ten eerste twijfelden veel Amerikanen
aan zijn leiderschapskwaliteiten, ten tweede kon hij sneller rekenen op
kritiek als hij zich als president liet verleiden tot ‘lage’
campagnetactieken. Carter wilde die kritiek voor lief nemen, want zijn
campagne bevatte, net als in 1970 in Georgia, de nodige negatieve
elementen. Carter schakelde in de campagne tegen Reagan over op de
tactiek van de competentie door zijn uitdager als onbekwaam af te
schilderen. Maar het was juist Reagan die, wijzend op de economische
toestand en het gebrek aan vertrouwen in de persoon van Carter, garen
spon bij dit thema. In de campagne tegen Reagan werkte ook Carters
Southern Strategy niet meer, want hij kreeg alleen zijn thuisstaat Georgia
nog achter zich.
Wat de campagnestrategen van Carter niet hadden gewild gebeurde
toch: de verkiezingsstrijd tegen Reagan kreeg een ideologische lading. Als
centrumpoliticus zag Carter kiesgroepen naar Reagan en diens
conservatisme afdrijven, terwijl aan de andere kant linkse Democraten
voor Anderson kozen. Carter was er van overtuigd dat hij met
conservatieve middelen de economie kon saneren en hij paste zijn
verkiezingsstrategie niet expliciet aan door conservatieven en protestantse
fundamentalisten te beloven dat hij mee zou werken aan hun sociaalbehoudende agenda. Een uitgesproken Religious Strategy om gelovige
kiezers vast te houden, waar sommige christelijke leiders op aandrongen,
zette Carter nooit in gang.338 Reagan deed daar zijn voordeel mee, want
naar schatting bezorgden de leiders van de Moral Majority hem alleen al
vier miljoen stemmen.339
Carter kon zijn kiezers van 1976 niet vasthouden vanwege zijn
eeuwige middenpositie, maar ook doordat hij een probleem als de inflatie
in vier jaar tijd niet opgelost kreeg. Daarnaast was Carter in 1976 gekozen
met, zoals de historicus Alonzo Hamby dat noemt, ‘popular support built
largely on perceptions of a campaigner’s personality’. Vier jaar regeren
hadden die perceptie ernstig aangetast, want de ‘amateur qualities’ in
Carter die in 1976 veel kiezers hadden aangetrokken golden nu als
tekortkomingen die hem ongeschikt maakten voor het ambt.340 Dit
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versterkte het beeld van een president die ook als campagnevoerder in het
defensief gedrongen werd.
Bourne kent Carter ondanks zijn dramatische verlies tegen Reagan een
belangrijke verdienste toe. ‘During his first three months in office, despite
all of the internal problems in the administration, Carter had restored the
faith in the presidency. He had brought integrity, honesty, and respect
back to the office’ aldus Bourne.341 Carters biograaf schetst het hier echter
te mooi. Arthur Schlesinger jr. heeft er terecht op gewezen dat het
presidentschap als instituut gedurende de hele jaren zeventig te lijden had
onder een ‘absence of effective presidential leadership’. Daardoor
ontstond een vacuüm, waar het Congres, lobbygroepen en ‘single-issue
movements’ van profiteerden. Met tekortkomingen in het systeem of met
de ‘post-Watergate frenzy’ had dat weinig te maken. De oorzaak lag in het
slechte leiderschap van Nixon, Ford en Carter.342
De candidate-centered-campagne onder druk
In deze situatie kwamen de tactische elementen, die zo kenmerkend waren
geweest voor Carters verkiezingscampagnes sinds 1962, in een ander
daglicht te staan. Allereerst was er geen echte grassroots-campagne meer.
De campagne dreef nog wel voor een groot deel op vrijwilligers, maar als
president kon Carter gezien zijn afkalvende aanhang nauwelijks beweren
dat hij een kandidaat was die werd gedragen door een brede
volksbeweging. De afstand tot het volk was sinds 1977 groot geworden en
nam nog toe met Carters besluit om in de voorverkiezingen van 1980 geen
reizende campagne te voeren. Rafshoon betreurde de breuk met de
intensieve campagne die Carter sinds 1962 had gevoerd, want ‘The best
thing we always had going for us was Jimmy Carter's personal
campaign’.343 Carter miste door het directe contact van hemzelf,
familieleden of vrijwilligers met het volk vergeleken met 1976 vooral veel
media-aandacht.344
Wat betreft media, een constant element in Carters campagnes dat hij
sinds 1966 had geprofessionaliseerd, maakte hij in 1980 gebruik van de
publiciteit waarmee het presidentschap nu eenmaal omgeven is. Maar al
met al was er in de campagne geen positief incumbency-effect. Carter
ontkwam namelijk niet aan de grote beperking dat hij als president slechts
341
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één beleid kon verdedigen, terwijl hij in 1976 via de media nog diverse
boodschappen naar uiteenlopende doelgroepen had gezonden.
Eisenhower, die in 1952 eveneens campagne voerde tegen de ‘mess in
Washington’, bevond zich in een soortgelijke positie toen hij zich
herkiesbaar stelde.345 Eisenhower was echter populair, Carter was dat niet.
Carters strategen maakten ook een grote fout in hun mediabeleid door
Reagan in september ruim baan te geven.346 Hun verwachting was dat
Reagan, volop onder de aandacht van journalisten, misstappen zou maken
en zichzelf in een ideologisch extreme hoek zou drijven. Dat gebeurde
niet. Waar Carter in 1976, mede door het Playboy-interview, als uitdager
veel terrein verloor in de campagne, hield Reagan zijn positie in 1980 juist
vast. In zijn boek waarin hij verbitterd terugblikt op zijn ervaringen met
de media als perswoordvoerder in het Witte Huis concludeerde Powell dat
een groep liberal journalisten uit het Noorden steeds partij koos voor
senator Kennedy en vrijwel automatisch kritiek uitte op het beleid van de
zuidelijke president. Dat gold vooral voor Carters sociale beleid, waar de
president volgens de invloedrijke liberal pers een te zuinige insteek
koos.347 Ook Carter zelf noemde de media ‘superficial in their treatment of
national and international events’ en journalisten maakten zich schuldig
aan het trivialiseren van ‘the most serious problems with a cynical
approach’.348 Aan de andere kant gaf Carter toe dat hij journalisten nooit
veel kans had gegeven met zijn zelfgekozen ‘relative isolation on a more
continuing basis from the ‘movers and shakers’ among the Washington
elite’.349
Carters aloude tactische thema van good government kreeg in 1980 een
andere ondertoon. Hij benaderde het nu niet vanuit de optiek van de
kandidaat, maar als een president die verantwoording aflegde. Gezien de
uitdijende federale overheid had good government onder Carter zeker niet
de teneur van ‘minimal government’. Carter ondervond bovendien dat de
Amerikanen bij good government niet alleen dachten aan politici met een
smetteloos blazoen, maar ook aan leiderschap. Aan de vooravond van de
verkiezingen zei Carter in een door Rafshoon gemaakte film dat hij in zijn
vier jaar als president veel had geleerd. Vele ervaringen rijker, zou hij in
een tweede termijn een nog betere president zijn.350 Met deze houding
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plaatste Carter zich in wezen terug naar de campagne van 1976, de
langdurige reis door de Verenigde Staten die, volgens zijn zeggen, een
leerschool was geweest. Alleen als de Amerikanen hem hielpen kon hij
blijven leren en succesvol zijn in een tweede termijn. Uiteraard had hij als
president nieuwe lessen geleerd, maar in plaats van een populistische toon
aan te slaan had Carter beter kunnen hameren op leiderschap, om aan te
tonen dat hij na zijn campagne gerijpt was tot president en niet de eeuwige
kandidaat was gebleven. Met zijn campagneleus ‘The Time Is Now for
Leadership’ legde Reagan de vinger derhalve precies op de zere plek.351
Opvallend is hoe ambivalent de campagnestaf en Carter in 1980
omgingen met een ander beproefd campagne-element, dat van de
underdog. Als zittend president diende Carter volgens Jordan zolang
mogelijk een ‘non-candidate posture’ aan te nemen, om te voorkomen dat
beleidsdaden uitgelegd konden worden als campagnetactiek.352 Deze
houding mondde in de voorverkiezingen tegen Kennedy uit in de rol van
underdog, die Carter zichzelf aanmat hoewel hij president was en leider
van de Democratische Partij. Met die keuze toonde Carter wederom slecht
leiderschap. In de campagne tegen Reagan had Carter geen keuze; hier
diende hij presidentieel over te komen en dat gaf de Republikein de ruimte
om vol overtuiging de underdog te spelen. Vergeleken met 1976 waren de
rollen daarmee omgedraaid en was het in 1980 de beurt aan een
Republikein om ‘Washington’ aan te vallen. Reagan had daarbij het
voordeel dat hij voluit kon ageren tegen het Congres, waar hij de
Democratische meerderheid medeverantwoordelijk stelde voor het beleid
van Carter.
Carters laatste constante campagne-element, rechtvaardigheid en
moraliteit, was in 1980 slechts beperkt bruikbaar. De moraliserende toon
van zijn presidentschap, die onder meer tot uiting kwam in de nadruk op
mensenrechten, wekte de nodige wrevel in binnen- en buitenland. De
socioloog Kenneth Morris heeft er op gewezen dat Carter al sinds de jaren
zestig de nadruk op moraliteit legde om duidelijk te maken dat hij het
zuidelijke particularisme had afgezworen. In plaats daarvan hing Carter
een universalisme aan dat iedereen in de maatschappij gelijke kansen
diende te brengen. Als president ondervond hij echter dat het
universalisme in de Verenigde Staten tot een sterke individualisering had
geleid, waardoor het verkondigen van één morele filosofie geen garantie
meer was voor het samenbinden van de maatschappij.353 Carter slaagde er
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in het Witte Huis niet in het morele leiderschap te verwoorden waaraan de
Amerikanen volgens Jordans strategiememo van 1972 behoefte hadden.
Het onvermogen om een moreel leider te zijn ontnam Carter volgens
Morris een belangrijke bouwsteen bij het tot stand brengen van ‘national
confidence’ in het land.354
Glad merkte op dat aan Carters politieke denkbeelden een ‘simplistic
moralism’ ten grondslag lag, wat mede inhield dat iedereen naar de
hoogste morele waarden diende te streven.355 Voor veel Amerikanen
straalde de president uiteindelijk een rechtschapenheid uit waarmee hij
zich moreel verheven leek te voelen boven zijn volk. Het was een
eigenschap die velen irriteerde. Opiniepeilingen, het tactisch element dat
Carter in 1970 in zijn campagne had geïntroduceerd, wezen dat in 1980
uit.
Op zoek naar een nieuwe coalitie
Doordat Carters constante tactische campagne-elementen niet meer of
slechts beperkt werkten, kon hij in 1980 geen campagne meer bouwen
rond zijn de positieve eigenschappen van zijn persoon. Die persoon, en
vooral de daarin besloten wijze van leiderschap, was immers een kwestie
in de verkiezingsstrijd geworden. Veel Amerikanen plaatsten vraagtekens
bij de capaciteiten van Carter en konden zich vinden in uitspraken van
Reagan als ‘I will not stand by and watch this great country destroy itself
under mediocre leadership that drifts from one crisis to the next’.356 Sinds
1962 had Carter de persoonsgerichte campagne steeds gebruikt om te
ontkomen aan ideologische stellingnames. Als campagnevoerend
president, ingeklemd tussen liberals en conservatieven en beroofd van zijn
belangrijkste troef, formuleerde Carter een centrumideologie die de
Democraten jaren na zijn nederlaag zouden omarmen, maar die in 1980 te
weinig kiezers aansprak. Die kiezers waren voornamelijk verward, want
Carter kwam telkens met nieuwe punten. Het was politiek verstandiger
geweest de aandacht van het volk langere tijd vast te houden met enkele
initiatieven.357 Carter dwong zichzelf als president intensief campagne te
voeren voor zijn agenda en ondervond dat hem dat niet zo goed afging als
het campagnevoeren als uitdager. Carter gebruikte voor zijn relaties met
het Congres bovendien een zogenoemd independence model, waarbij hij
benadrukte dat de president de lijnen in het land uitzette en niet de
354
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volksvertegenwoordigers. Na de trauma’s van Vietnam en Watergate, die
het Congres assertiever en wantrouwender jegens het Witte Huis hadden
gemaakt, was dat een uiterst ongelukkige keuze die hem zowel onder
liberalen als conservatieven op kritiek kwam te staan.358
In 1976 leunde Carter in zijn campagne zwaar op elementen en
personen uit de campagne van McGovern, vier jaar eerder. Hij paste
daarmee een oud gebruik in het presidentiële campagnevoeren toe en was
geenszins vernieuwend.359 Het betekende wel dat de partij waarvan Carter
in 1976 de leider werd zich in onrustig vaarwater bevond, met aan de ene
kant de liberals die met McGovern een zware nederlaag hadden geleden
en aan de andere zijde Democraten die op Nixon hadden gestemd en die
zich aangetrokken voelden tot het conservatisme. Carter wilde die partij
vanuit het centrum naar een nieuwe eenheid leiden en een coalitie vormen
die een basis kon zijn voor zijn herverkiezing in 1980. In de praktijk trok
Carter de partij naar rechts, getuige de conservatievere inslag van
Democraten die in 1980 voor het eerst actief werden in de presidentiële
campagne.360 Volgens E.J. Dionne begreep Carter niet dat zijn politieke
basis in 1976 een liberale coalitie was geweest en liet hij na die achterban
tevreden te stellen.361 Carter had de liberals in 1976 tijdelijk buitenspel
gezet, maar vertegenwoordigd in de regering verzuimden de linkse
Democraten hem daarna te gebruiken als politiek instrument. ‘Jimmy
Carter, the man who routed the liberals, was paradoxically liberalism’s
great lost opportunity’, aldus Dionne.362 Als cultureel-conservatief stond
Carter volgens Dionne wel open voor veranderingen. Dionne gaat hier
echter te snel voorbij aan Carters overtuiging dat veranderingen
geleidelijk plaats dienden te vinden. En Carter was zeker niet te vinden
voor overheidsprogramma’s die de staatsschuld opdreven, zoals de
liberals rond senator Kennedy wilden.
De historicus Hugh Davis Graham heeft beschreven hoe het politieke
en economische systeem van de Verenigde Staten midden jaren zeventig
aan verandering onderhevig was. Carters presidentschap zuchtte onder die
krachten, waarbij de regering overweldigd werd door een ‘massive
conservative revolt against taxes, militant unions, radical feminists,
welfare queens and minority preferences’.363 In het debat over de vraag
hoe diepgeworteld het conservatisme rond Carters nederlaag nu eigenlijk
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was concludeerde politiek commentator John Herbers dat Carter te maken
had met een Amerika waar de stemming conservatiever was dan in de
jaren zestig en waar het bijstellen van programma’s uit de Great Society
bespreekbaar was geworden.364 Vooral in het Zuiden was de conservatieve
ideologie nog steeds bezig aan een opmars. Herbers schreef dat de
Democraten geen enkele reden tot optimisme hadden, want de verkiezing
van Carter ‘merely delayed the transformation of the South from a
Democratic to a Republican region’. De Republikeinen waren zich rond
de kandidatuur van Reagan in het Zuiden beter gaan organiseren en
Herbers voorspelde dat zij daardoor ook successen zouden gaan behalen
bij plaatselijke en staatsverkiezingen.365 Een versterkend effect had de
economische migratie van middenklasse-Republeinen naar het Zuiden.366
Ook de Republikeinse strateeg Kevin Phillips zag een voortgaande
conservatieve beweging en het presidentschap van Carter omschreef hij
als niet meer dan een tijdelijke afwijking van de trend.367
De politicoloog Larry Schwab meent juist dat de Amerikanen in
meerderheid voor de handhaving van federale sociale programma’s waren
en dat de ‘conservative shift’ niets meer dan een mythe was. Schwab
baseerde zich hierbij op opiniepeilingen in de jaren tachtig en de uitslagen
van de Congresverkiezingen van 1976-1986.368 Niettemin moet de
conclusie zijn dat Carter met zijn streven naar een begrotingsoverschot de
conservatieve stemming voedde. Zowel in de voorrondes tegen Kennedy
als in de campagne tegen Reagan had Carter zijn overtuiging sterker
moeten uitspreken dat niet de herverdeling van welvaart, maar
economische groei de Amerikaanse burgers doorgaans uit de malaise
heeft getrokken.369 Hij had daarbij kunnen wijzen op het presidentschap
van John Kennedy, die eveneens als een fiscal conservative regeerde en
begin jaren zestig mede de basis voor een economische bloeiperiode
legde.370 Uiteindelijk liet Carter zijn opvolger een begrotingstekort van
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27,5 miljard dollar na, waarmee zijn missie om de federale schatkist op
orde te brengen mislukt was.371
Terugkeer naar het Zuiden
Carter zag zijn verkiezing als president in het licht van zijn zuidelijke
afkomst en meende dat bittere gevoelens die meer dan een eeuw lang
tussen Noord en Zuid hadden geheerst met zijn aantreden tot het verleden
behoorden. Carter hield het sectionalisme als president echter volop in
stand. ‘We came to Washington as outsiders and never appreciably
changed this status. Nowhere within the press, Congress, or the ranks of
the Washington power structure were there any long-established friends
and acquaintances who would naturally come to our defense in a public
debate on a controversial issue’, zei hij. Dat hij zijn status als outsider
nooit wilde veranderen, noemde Carter achteraf een vergissing.372 De
vaststelling van Donald Cunnigen dat Carter zich als president inzette
voor de verdere maatschappelijke integratie van zwarten en dat hij
publiekelijk steeds onderstreepte dat het Zuiden een progressieve regio
was, is zeker waar.373 Maar hierbij past wel de opmerking dat Carter zijn
politieke vooruitstrevendheid en durf in het verleden te positief
beschreven had. En dat een president in het midden van de jaren zeventig
meer zwarten in zijn regering benoemde dan zijn voorgangers, moet
gezien de inmiddels geboekte sociale vooruitgang niet als een
bijzonderheid worden gezien. De journalist Edward Walsh meende dat
Carters afkomst – Plains en de plattelandsomgeving – uiteindelijk een
handicap betekende bij het uitvoeren van een ambt als het Amerikaanse
presidentschap: ‘In a country that continued to grow more urban and
suburban, Carter was the quintessential small-town president’.374
Bovendien was Carter een president die geen verenigd Zuiden leidde.
Democratische senatoren en afgevaardigden lieten zich een enkele keer
verleiden Carter te steunen uit regionale trots; meestal kozen zij echter de
kant van hun achterban. Carters strategen hoopten in de campagne tegen
Reagan dan ook tegen beter weten in op de steun van een zuidelijk blok.
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Zonder het spook van de inflatie te hebben verdreven en met de
gijzelingscrisis in Iran nog gaande, nam Carter op 14 januari 1981 in een
televisietoespraak afscheid van de natie.375 Aan het einde van zijn farewell
address, waarin hij speciale aandacht vroeg voor mensenrechten,
kernwapenreductie en het zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen,
zei Carter terug te zullen keren naar het Zuiden. Hij keek uit naar een
nieuw leven in zijn geboortestreek om daar, als burger, ‘to reflect and
further to assess – I hope with accuracy – the circumstances of our
time’.376
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Conclusie

E

enmaal terug in het Zuiden zonderde Carter zich enige tijd af om
zijn presidentiële memoires te schrijven. Na deze periode van
reflectie stichtte hij in 1982 in Atlanta zijn Carter Center. Namens
deze organisatie reisde Carter de wereld af om te bemiddelen in
conflicten, verkiezingen te begeleiden, mensenrechten te propageren of
projecten voor het uitroeien van ziekten te initiëren. Jimmy Carter
schaarde zich daarmee onder de weinige Amerikaanse presidenten die na
hun vertrek uit het Witte Huis op de voorgrond bleven. Als geëngageerd
ex-president kon Carter eindelijk de humanitarian en idealist zijn die hij
als politicus en bestuurder nooit ten volle had kunnen zijn en toonde hij
zijn ware gezicht als vertegenwoordiger van de blanke liberale elite in het
Zuiden. Carter schreef na zijn afscheid als president ook enkele tientallen
boeken, onder meer over het Midden-Oosten en over de zijns inziens
bedreigde morele waarden in de Amerikaanse samenleving. In 2010
publiceerde hij een deel van de dagboeken die hij bijhield in het Witte
Huis, met het expliciete doel zelf een oordeel te geven over zijn
presidentschap.1 Carter bekende in het boek dat hij zich als president te
veel met details had bemoeid, maar ook dat hij genoten had van het
politieke gevecht. Hij wees niet zonder trots op wetten en verdragen die
tijdens zijn presidentschap door het Congres kwamen en ergerde zich dat
latere presidenten zijn initiatieven voor energiebesparing en
terughoudendheid in de buitenlandse politiek terugdraaiden of negeerden.
Verder legde Carter de oorzaak van zijn nederlaag nu definitief bij de
inflatie en de gijzelingscrisis in Iran.2
Met de publicatie van zijn White House Diary gaf Carter aan dat zijn
Nachleben verder reikte dan de humanitaire kringen in de wereld waar hij
zoveel respect verwierf dat hem in 2002 de Nobelprijs voor de Vrede
werd toegekend. Hij wilde niet alleen de geschiedenis ingaan als een
president die na een bittere verkiezingsnederlaag alsnog zijn hoogtijdagen
beleefde, maar ook als een activistisch leider in het Witte Huis. Het
campagnearchief bevat belangrijke aanwijzingen voor de omstandigheden
die hem vormden tot president en werpt meer licht op de politieke erfenis
die Carter naliet aan het Zuiden, aan de Democratische Partij en aan
toekomstige campagnevoerders. Op die punten, die hierna worden
toegelicht, mag zijn belang zeker niet onderschat worden.
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Het Zuiden
In 1971 zei Jimmy Carter dat een Democratische presidentskandidaat
‘reasonably acceptable’ zou moeten zijn voor de kiezers in het Zuiden;
dan zou hij hun steun kunnen krijgen. Overigens zou die kandidaat niet
meer rond de rassenkwestie heen hoeven te draaien, want ‘the Southern
voter now is just like the voters in the rest of the nation’.3 Maar de
zuidelijke kiezer vond George McGovern, de Democratische
presidentskandidaat van 1972, veel te liberal; McGovern zocht dan ook
bewust geen steun in de regio, die massaal Republikeins stemde. Vier jaar
later wierp Carter zichzelf op als die ‘redelijk aanvaardbare’ kandidaat.
De columnist William Shannon noemde het een ‘profoundly encouraging
development for the whole nation that the South has produced a leader
that the rest of the country can accept’.4 Carter werd partijleider en
president, maar zelfs zijn naaste medewerkers vroegen zich af of hij de
hereniger tussen Noord en Zuid kon zijn die hij in zichzelf zag. Zijn
opiniepeiler Patrick Caddell daagde Carter uit het Zuiden te veranderen
van ‘a step-child of the country into an integral part of the national scene’.
Het Zuiden moest, brekend met de status quo in de regio, definitief
betrokken worden bij de nationale politiek.5
Carter zag dat inderdaad als zijn grootste missie en zijn hele loopbaan
als volksvertegenwoordiger bekeek hij de nationale politiek vanuit
sectionalistisch perspectief. In 1972 hadden de Democraten de
presidentsverkiezingen volgens hem verloren doordat ‘McGovern didn’t
quite understand, you know, the moderate to conservative inclination of
the voters’.6 Een Noord-Zuid ticket met Carter als vicepresidentskandidaat had meer kans gemaakt, aldus de politicus uit Plains.
Gerald Rafshoon meende dat de Amerikanen vier jaar later tot andere
inzichten waren gekomen. ‘I knew that ’76 showed that the public was
interested in the South, patriotism, in ethics and morals and values. All
these things helped elect Jimmy Carter’, zei Rafshoon.7 Maar voordat het
Noorden de regio volledig accepteerde, was er in het Zuiden een
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definitieve acceptatie van de desegregatie nodig geweest. ‘The election of
Jimmy Carter to the presidency by the votes of southern whites and blacks
tells a story of change in the South that is only beginning to be
appreciated’, schreef de historicus Carl Degler.8 In zijn politieke carrière
als staatssenator was Carter echter nooit direct betrokken geweest bij de
strijd tegen de segregatie en ook als gouverneur van Georgia koos hij een
voorzichtige koers.9 Hij verdedigde zich later met de opmerking dat zijn
politieke loopbaan in de jaren zestig in een ‘embryonic stage’ had
verkeerd en dat de rassenscheiding nu eenmaal geaccepteerd was in het
Zuiden.10 In plaats van een voortrekker te zijn profiteerde hij van het werk
van anderen die een politiek pad voor hem effenden. De historicus Joe
Frantz ziet Lyndon Johnson uit Texas terecht als één van de zuidelijke
wegbereiders voor Carter.11 Op zijn beurt profiteerde de Democraat Bill
Clinton in de jaren negentig van Carters ervaringen als zuidelijk
presidentskandidaat. Met Al Gore jr. vormde Clinton zelfs een geheel
zuidelijk Democratisch ticket, waarbij zij de nadruk legden op hun
gematigdheid.
Gebruikmakend van sectionalistisch chauvinisme – de regional pride
waarover Herman Talmadge sprak – achtte Carter in 1976 de tijd rijp voor
zijn eigen bi-raciale Southern Strategy, een strategie die de belangrijkste
pijler onder zijn overwinning vormde. Carters overwinning betekende
echter geen terugkeer naar het Democratische Solid South van weleer.
Conservatieve blanken in het Zuiden liepen in 1980 massaal weg uit zijn
coalitie en gaven opnieuw voeding aan het debat over het karakter van de
regio. De historicus Numan Bartley meent dat het Zuiden zijn
economische en sociale achterstand op de rest van de Verenigde Staten
zeker had ingelopen, maar dat was al na de Tweede Wereldoorlog gebeurd
en niet pas na 1976. Tegelijkertijd bleven ‘its own history and tradition, its
own myths and symbols’ diep in het zuidelijke bewustzijn verankerd.12 De
blanke meerderheid in het Zuiden hing nog steeds een sociaalconservatisme aan dat zij in het Witte Huis onder Carter niet terugzag. Het
betekende dat deze kiezers in 1980, net als in 1972, hun stem aan de
Republikeinen gaven. Volgens de politicoloog Nicol Rae is Carter dan
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ook niet meer dan de ‘exceptional case’ geweest in een
verschuivingsproces naar Republikeins stemmen in het Zuiden.13 Die
conclusie is terecht, want met zijn campagne en presidentschap slaagde
Carter er niet in de regio structureel uit de handen van de Republikeinen te
trekken.14 Na 1976 bleef het Zuiden bij presidentsverkiezingen een
belangrijk electoraal blok vormen. De politicologen Black en Black
concluderen: ‘As the united South goes, so goes the nation. The modern
South is the largest, the most cohesive, and, arguably, the most important
region in the United States in terms of establishing the partisan direction
of presidential politics’.15
Aanvankelijk leek het er voor Carter anders uit te zien. De historicus
Dan Carter heeft er op gewezen dat Jimmy Carter midden jaren zeventig
één van de weinige politici was die oog hadden voor de zuidelijke ‘tug of
war between the politics of anger and the politics of nostalgia’.
Verwijzend naar stabiliteit en veiligheid wist Carter de Wallace- en
Nixon-stemmers die zich in dat onrustige kiesveld bevonden te bereiken.16
Carters begrip kwam voort uit zijn eigen conservatieve erfenis, die hij niet
verwierp, maar probeerde in te bedden in een nieuwe ideologie. Carter
begreep de zuiderlingen, maar wist ook wat er speelde in het Noorden. In
die regio was hij als jongeman gevormd en William Lee Miller noemt
hem daarom ‘the epitome of the American legend of succes; the pristine,
able, ambitious American achiever’.17 Carter kon zich inleven in politiekmaatschappelijke ontwikkelingen in het hele land en vooral zijn
inschatting dat hij in 1976 een succesvol centrumkandidaat kon zijn tussen
liberalisme en conservatisme droeg bij aan zijn overwinning bij de
presidentsverkiezingen.
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Liberalisme en conservatisme
De gevestigde orde binnen de Democratische Partij accepteerde de
outsider Carter echter nooit helemaal. Na zijn overwinning in 1976 stelde
een geschrokken partijbestuur zelfs de Commission on the Role and
Future of Presidential Primaries in, die de opdracht kreeg de gevolgen
van het nieuwe systeem van voorverkiezingen in kaart te brengen.18
Hamilton Jordan zegt dat de partijtop Carter zag als ‘an enigma, and his
success was both celebrated and resented by the Democratic
establishment’.19 Volgens de historicus Douglas Brinkley wogen de
negatieve gevoelens onder partijgenoten het zwaarst. ‘Carter never fought
in the trenches alongside his fellow Washington Democrats in the great
battles of the era – over the Vietnam War, Medicaid and Medicare, civil
rights legislation, Nixon’s Supreme Court appointments, or Watergate –
and therefore he could only be viewed as a political fluke by his own
party’, aldus Brinkley.20 Zowel in 1976 als in 1980 kreeg Carter, die nooit
loskwam van het anti-elitaire populisme dat zo kenmerkend was geweest
voor politici uit Georgia, als kandidaat felle aanvallen van de liberals te
verduren. Een liberal organisatie als Americans for Democratic Action,
die sinds de jaren veertig grote invloed had binnen de partij, steunde in de
voorverkiezingen van 1976 de liberal Morris Udall en in 1980 Edward
Kennedy. Beide keren kreeg Carter het endorsement van de organisatie
pas na de conventie in de race tegen een Republikein.21 Carter kon nooit
veel enthousiasme opbrengen voor de New Deal en probeerde zijn
partijgenoten aan te spreken met benevolent conservatism, een
centrumideologie die hij evenwel nooit goed onder woorden wist te
brengen en die hij zelf als een vorm van populisme zag. De politicologen
Thomas Cronin en Michael Genovese zeggen in dit verband dat de
Amerikanen van hun president ‘upbeat rhetoric and promises of a brighter
tomorrow’ willen horen. Het volk wil van tijd tot tijd een New Deal, een
New Frontier of een Great Society. Dat Carters New Foundation niet
aansloeg lag volgens hen niet alleen aan de president, maar juist ook aan
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de Amerikanen zelf, die eind jaren zeventig murw waren gemaakt door de
recente politiek-maatschappelijke ophef en de economische tegenslagen.22
In een vergelijking die hij trok tussen de Democratische presidenten
Carter en Clinton concludeerde de historicus Iwan Morgan dat beiden
opnieuw over de New Deal probeerden te onderhandelen tussen hun partij
en het volk.23 Zijn vakgenoot Leo Ribuffo bevestigt dat: ‘Although
Clinton represented a later generation of white southerners, came from a
lower social stratum, and thrived on political maneuvering, his selfconsciously centrist worldview was nonetheless closer to Carter’s updated
progressivism than to welfare state liberalism’.24 Donald Cunnigen zegt
dat Carter in wezen niets anders dan zijn eigen ‘brand of southern
liberalism’ meebracht naar het Witte Huis.25 Dat eerder klassieke
liberalisme was een stuk conservatiever dan de ideologie die onder
noordelijke Democraten heerste. Carter omhelsde de principes van Locke,
zoals privébezit, vrij economisch handelen en gelijkheid van kansen, maar
overheidsingrijpen als middel voor het creëren van sociale
rechtvaardigheid stond bij Carter niet bovenaan. Als president werkte hij
wel mee aan enkele voorstellen van de liberals en kreeg hij ook hun steun
voor sommige van zijn eigen voorstellen. Maar Carter ging, als voorloper
van de ‘Derde Weg’, ook over tot deregulering van de transportsector en
het bankwezen en wilde bezuinigen op sociale uitkeringen,
stadsontwikkeling en gezondheidszorg.26 Voor een doorgewinterde liberal
als Arthur Schlesinger jr. was dat genoeg om Carters presidentschap een
‘manifest failure’ te noemen. ‘It presented no vision, communicated no
sense of direction, was wayward and negligent in foreign policy and left
the domestic economy worse off than it had been four years earlier’,
kritiseerde Schlesinger.27 Carter droeg als president te weinig de
vooruitgangsgedachte van het liberalisme uit. De ‘problem-solving,
consensus-reaching politics’ die Schlesinger inherent achtte aan het
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liberalisme28 bedreef Carter in de ogen van de liberals niet in het voordeel
van de zwakkeren in de samenleving.
Aan de andere kant kon Carter geen goed doen bij de conservatieven,
die hem verweten een sociaal-liberaal te zijn. De historici Andrew Flint en
Joy Porter zeggen dat Carter zeker heeft bijgedragen aan de opkomst van
één conservatieve groep, de evangelicals, ‘as a dynamic political force in
the late twentieth century’.29 Zij concluderen tevens: ‘Unfortunately for
Carter, after having drawn them into politics, he failed to retain
evangelicals’ support’.30 Natuurlijk was Carter er, gezien de inspanningen
van de Republikeinen en conservatieve activisten in de jaren zestig en
zeventig, niet alleen voor verantwoordelijk geweest dat de evangelicals
politiek actiever werden. De richting waarin dat activisme verliep beviel
hem ook geenszins. Lang na zijn presidentschap verbrak Carter zelfs zijn
banden met de Southern Baptist Convention, die zich verder ontwikkelde
in een fundamentalistische richting.31
E.J. Dionne meent dat Carters centrumkandidatuur, die zo goed had
gewerkt in 1976, hem uiteindelijk opbrak. ‘In the end, Jimmy Carter
frustrated liberals and conservatives alike. The transideological appeal
that helped make him president also helped undo him’, zegt Dionne.32
Caddell beaamde dat, want de opiniepeiler had Carter in 1980
gewaarschuwd dat zijn eeuwige middenpositie weliswaar flexibiliteit en
gelegenheidscoalities opleverde, maar niet de ‘hard core supporters’ die
hij aan de stembus nodig zou hebben voor zijn herverkiezing.33 De aanval
op Carter van de liberale Democraten, die het hem kwalijk namen dat hij
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geen geld wilde steken in werkverschaffing of een federale
ziektenkostenverzekering, maakte het hervormen van de partij onmogelijk
en leidde tot gespannen verhoudingen in het Congres. Op Capitol Hill
vond Carter steeds moeilijker een meerderheid doordat Republikeinen, die
hij bijvoorbeeld bij de aanname van de Panama Kanaal-Verdragen nog
naar het centrum had getrokken, in 1978 onder druk kwamen te staan van
conservatieve uitdagers en voorzichtiger moesten opereren. Zo leek het er
op dat Carter ieder succes, maar ook iedere weigering aan Democratische
facties, moest bekopen met het afkalven van zijn coalitie.34
In 1976 wist Carter na de primaries genoeg evangelicals, liberals,
joden, katholieken, zwarten, conservatieve blanke zuiderlingen en andere
kiesgroepen zoals vrouwen vast te houden om de verkiezingen te winnen.
De nog steeds woedende culture wars, met als inzet morele en
economische thema’s, leidden er echter toe dat meerdere groepen Carters
coalitie in 1980 de rug toekeerden. Een voorbeeld waren de blanke
arbeiders in de voorsteden, die zich meer aangetrokken voelden tot de
Republikeinse kandidaat die dat jaar belastingverlaging en de terugkeer
van waarden en normen beloofde.35 Hoewel moraliteit altijd een grote rol
had gespeeld in zijn verkiezingscampagnes, bleek Carter als president niet
bereid de Amerikanen zijn persoonlijke opvattingen op dat gebied op te
dringen.
Carter voedde wel een zeker pessimisme in het land. Christopher Lasch
had zijn boek The Culture of Narcissism de ondertitel American Life in An
Age of Diminishing Expectations meegegeven en daarin leek Carter zich
volledig te kunnen vinden. Hij hamerde op ‘limits’ en verkondigde dat de
regering niet almachtig was. De conservatieven verweten Carter echter dat
hij de overheid nog steeds liet groeien en dat verlokte zijn uitdager
Reagan in 1980 uiteindelijk tot de uitspraak ‘Government is not the
solution to our problems. Government is the problem’.36
Met zijn nederlaag trok Carter de Democraten mee de diepte in, terwijl
het liberalisme, zo zegt de historicus Steven Gillon, naar de ‘fringe of
American politics’ werd geduwd.37 Om te voorkomen dat zij de eeuwige
minderheidspartij zouden worden, moesten de Democraten volgens de
politicologen Thomas Ferguson en Joel Rogers een halt toeroepen aan de
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‘drift of the majority of the electorate toward conservative,
entrepreneurially oriented social and economic policies, increased military
spending, and more actively anti-Communist, interventionist foreign
policies’.38 De Democratic Leadership Council die verontruste
Democraten onder invloed van de nederlagen van Carter in 1980 en
Mondale in 1984 hadden opgericht had volgens de historicus Bruce
Miroff het doel ‘of moving the party away from liberalism and toward the
center’.39 Dat was precies wat Carter als president had willen doen en wat
Clinton, actief in de Democratic Leadership Council, later een extra
impuls zou geven.
Politicologen en historici debatteerden na de nederlaag van Carter of er
onder het electoraat een realignment op gang was gekomen, waarbij
kiesgroepen overwegend naar het midden of naar rechts dreven. Dan
Carter meent dat, als die beweging er al was, de conservatieven in 1980
niet meer dan een ‘hollow victory’ behaalden. Tegen de tijd dat er met
Reagan een conservatieve president aantrad was abortus immers
gelegaliseerd, had het federale Hooggerechtshof in de kwestie van de
desegregatie zijn wil aan de staten opgelegd, stond het gezin als hoeksteen
van de samenleving onder druk en liep het federale begrotingstekort
steeds verder op.40 De politicoloog Paul Gottfried concludeerde, kijkend
naar wat hij het Amerikaanse ‘political landscape’ noemt, dat er sinds de
jaren vijftig een beweging is die het geheel – ondanks conservatieve
successen – inderdaad ‘generally leftward’ heeft getrokken.41
Opeenvolgende Republikeinse presidenten leken zich niet in te spannen
om liberal wetten terug te draaien. Eén van de leiders van de New Right,
Richard Viguerie, waarschuwde uiteindelijk zelfs dat de conservatieven,
als onafhankelijke beweging, de Republikeinse Partij wel eens zouden
kunnen laten vallen omdat die hun agenda niet uitvoerde.42
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Campagnevoeren
Naast zijn bi-raciale Southern Strategy, zijn positie als centrumkandidaat,
het Watergateschandaal, de economische situatie en zuidelijk regionaal
chauvinisme lag een belangrijke oorzaak van Carters overwinning in 1976
in zijn stijl van campagnevoeren. Al sinds zijn eerste
verkiezingscampagne in 1962 volgde Carter de trend van de candidatecentered-campagne, waarbij hij voorbijging aan partij-elites en zich direct
tot de kiezers richtte. Sinds 1962 behield hij vijf constante tactische
elementen – media, grassroots, underdog, good government en moraliteit
en rechtvaardigheid – in al zijn verdere campagnes en vanaf 1970 voegde
hij daar de opiniepeiling aan toe. De historicus Gil Troy concludeert dat
de Amerikanen er eigenlijk nooit in geslaagd zijn een goede manier te
vinden voor het presidentiële campagnevoeren: ‘Americans have found
campaigns too lengthy, too costly, too nasty, and too silly’.43 Het
presidentiële campagnevoeren is steeds in ontwikkeling geweest en
Jimmy Carter heeft daar, zeker niet tot ieders tevredenheid, zijn bijdrage
aan geleverd. In de aanloop naar de verkiezingen van 1976 introduceerde
hij twee belangrijke vernieuwingen, namelijk de marathoncampagne met
deelname aan een serie primaries en de focus op de caucus van Iowa.
Kijkend naar de lessen van 1976 begonnen latere presidentskandidaten,
zowel Democraten als Republikeinen, vroeg aan hun campagne en
richtten zij zich op Iowa en andere vroege voorverkiezingen, met als één
van de belangrijkste doelen zoveel mogelijk media-aandacht te genereren.
De conclusie van de politicologe Elaine Kamarck, ‘Carter’s impact on the
shape and structure of the modern nomination system cannot be
overstated’, is dan ook geheel juist.44 Carters invloed liet zich ook gelden
na zijn nederlaag in 1980, want het bestuur van de Democratische Partij
ging aan nieuwe regels werken om te voorkomen dat outsiders de
nominatie in de wacht konden slepen.45
Carter kwam in zijn campagnes niet alleen met vernieuwingen, hij
vervolmaakte tevens tactieken en strategieën die hun nut al bewezen
hadden voor andere politieke kandidaten. Zo perfectioneerde hij de al
eerder door een zuidelijke Democraat gebruikte primary-strategie en ging
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hij mee in de trend van de media-ontwikkelingen. Vanaf 1966 werkte
Carter met een professionele staf, onder wie ook Democraten die eerder
voor een liberal kandidaat hadden gewerkt. Naast de opiniepeilingen die
hij vanaf de campagne van 1970 liet uitvoeren ging Carter kiezers en
geldschieters benaderen via direct mail. Door succesvolle eigen
fundraising wist hij in 1976 en 1980 ten volle te profiteren van de
mogelijkheden die de federale wet op de campagnefinanciering bood.
Kenmerkend voor al zijn campagnes is dat Carter ze liet draaien rond
persoonlijkheid en karakter. Zijn mediastrateeg Rafshoon zei over dat
beproefde middel: ‘Issues are too complicated for most people. They want
to elect someone they can trust’.46 Carter liet de campagne rond zijn
persoonlijkheid en karakter immers naadloos aansluiten bij zijn aloude
thema good government. In de periode vlak na het Watergateschandaal en de
Vietnamoorlog gaf dat extra inhoud aan zijn campagne, want de Amerikanen
zochten, zoals Rafshoon zei, inderdaad naar leiders die ze konden
vertrouwen. Dat gebrek aan vertrouwen in de regering, ontstaan door
Vietnam en Watergate, was echter niet de absolute hoofdoorzaak van Carters
overwinning. Het appelleren aan good government lag immers besloten in al
zijn campagnes en ook in 1976 volgde hij die benadering. Aan Carters
campagne van dat jaar lagen volgens Jordan vier ‘basic gambles’ ten
grondslag, die alles te maken hadden met het voeren van een candidatecentered-campagne. Zo was de nominatie haalbaar via de primaries, niet
via het partijbestuur; in het Zuiden was Wallace te verslaan; Carters
zuidelijke afkomst en zijn outsiderschap zouden assets zijn en de meeste
kiezers zouden een politicus prefereren die de nadruk legde op zijn
persoonlijke kwaliteiten en integriteit in plaats van issues en ideologie.47
Uiteraard was het meer dan een gok, want Carters ervaring in het
individuele campagnevoeren vormde een uitstekend fundament, zo bleek
uit de vele interviews die hij gaf. Zo hield hij, ondanks talloze
commentaren en nieuwsberichten dat de economie in 1976 het centrale
thema was, vol dat de verkiezingen in de eerste plaats over de ‘restoration
of faith in our government’ gingen. Problemen als werkloosheid en
inflatie kwamen voor hem pas op de tweede plaats.48 Carter wist de
campagne rond zijn karakter zelfs zo uit te bouwen dat de mythe ontstond
dat hij geen politicus was en zijn staf hield dat beeld zorgvuldig in stand.
Ook wetenschappers en journalisten karakteriseerden Carter als ‘alien to the
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nation’s capital’,49 de ‘most ‘outside’ of all ‘outsiders’ in the history of
presidential politics’,50 of als ‘a Southern governor who hated politics-asusual’.51 Carter droeg aan de mythe bij door zichzelf te vergelijken met
president Truman, die hij een ‘common man’ noemde, maar een
‘uncommon president’: Truman begreep het volk en durfde moeilijke
beslissingen te nemen.52 Politiek was daarbij ondergeschikt aan het belang
van het volk.
Gezien Carters loopbaan als campagnevoerder, senator en gouverneur
is de conclusie van Betty Glad gerechtvaardigd dat Carter in zijn politieke
carrière sinds 1962 slechts deed alsof hij niets van het politieke bedrijf
moest hebben. Glad noemt Carter zelfs ‘the ultimate politician in practice.
He saw opportunities others missed, and on the campaign trail he knew
how to touch the emotions of listeners-employing symbols and projecting
himself in ways that encourage hope and trust’.53 Het campagnearchief
toont bovendien aan dat Carter een doorgewinterd politicus van het
‘candidate-centered’ slag was die opportunistisch kon zijn als het nodig
was. Er zat een kern van waarheid in het artikel van de journalist Steven
Brill, die in zijn artikel Jimmy Carter’s Pathetic Lies van maart 1976
schreef: ‘Jimmy Carter’s campaign is the most sincerely insincere,
politically antipolitical, and slickly unslick one of the year’. Brill
concludeerde dat ‘Politicians are entitled to grow and change their minds
like the rest of us. But Carter’s changes seem to span the range of basic
national issues and correspond totally with the constituency he seeks’.54
Volgens Glad brak Carters zelfprojectie van non-politicus hem
uiteindelijk als president op. Carter schiep voor zichzelf en de
Amerikanen een beeld van een ‘idealized self’, een maatstaf van perfectie
en rechtschapenheid waaraan hij niet kon voldoen en die hem in 1980 veel
stemmen kostte.55 Carter was uiteindelijk zelf één van de ‘entrenched
politicians’ geworden op wie hij in Why Not the Best zo had afgegeven. In
dat boek omschreef hij een volksvertegenwoordiger als ‘the only effective
49
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respresentative and voice for the unorganized citizen’,56 maar eenmaal in
Washington voelde hij zich als president ingeklemd tussen
belangengroepen en vaak onmachtig om zijn kiezers te dienen.
De historicus Lewis Gould meent dat Carter bij zijn aantreden grote
plannen had, maar uiteindelijk slechts een bescheiden bijdrage leverde aan
de verdere ontwikkeling van het presidentschap als instituut. Carter gaf zijn
vice-president de rol van politiek adviseur, kende de first lady een grotere rol
toe in politieke beslissingen en maakte van het buitenverblijf Camp David
een presidentieel onderhandelingsoord. Maar in 1981 liet hij, als gevolg van
matig leiderschap, opeenvolgende tegenslagen en zijn onvermogen een
tweede termijn te halen, het presidentschap verzwakt achter.57 Al met al
heeft Carter wezenlijker bijgedragen aan de ontwikkeling van het
presidentiële campagnevoeren dan aan de ontwikkeling van het
presidentsambt en het daarin besloten leiderschap. In het tot stand brengen
van een nieuwe politieke consensus, volgens Arthur Schlesinger jr. één van
de mogelijkheden die het Amerikaanse presidentschap biedt, slaagde Carter
niet.58
De socioloog Kenneth Morris zegt dat Carters problemen met het
leiderschap besloten lagen in de toespraak waarmee hij in december 1974
zijn presidentskandidatuur aankondigde. De veertien stappen die hij
daarin noemde om het vertrouwen in de regering te herstellen waren niets
meer dan de beschrijving van een proces en stelden geen einddoel in het
vooruitzicht.59 Alonzo Hamby heeft er in dit verband op gewezen dat
Carter de Amerikanen hoop gaf en hen probeerde weg te leiden van het
‘dead end toward which the liberal tradition was moving’. Carter wilde de
aspiraties van het liberalisme daarbij niet geheel opgeven, maar ‘In the
last analysis, however, the failure of the Carter presidency was yet another
indication of the exhaustion of liberalism’.60 Allen Matusow zegt dat de
onrust van de jaren zestig en de recessies in de jaren zeventig leidden tot
een sociaal pessimisme waardoor grotere groepen kiezers vatbaarder
werden voor ‘conservative denunciations of Keynesians, civil rights
enthusiasts, and advocates of expensive welfare programs’.61 Maar de
56

Jimmy Carter, Why Not the Best, 93.
Lewis L. Gould, The Modern American Presidency (Lawrence: University
Press of Kansas, 2003) 180, 185.
58
Arthur M. Schlesinger, Jr., The Crisis of Confidence. Ideas, Power and
Violence in America (Londen: Andre Deutsch, 1969) 273.
59
Kenneth E. Morris, Jimmy Carter, American Moralist (Athens: The University
of Georgia Press, 1996) 223.
60
Alonzo L. Hamby, Liberalism and its Challengers: FDR to Reagan (New
York: Oxford University Press, 1985) 352.
61
Alan J. Matusow, The Unraveling of America: A History of Liberalism in the
1960s (New York: Harper & Row, 1984) 439.
373
57

Republikeinse strateeg Kevin Phillips zegt dat de pure conservatieve
revolutie die in de jaren zeventig begon een kort leven beschoren was.
Midden jaren tachtig was het politieke klimaat in de Verenigde Staten al
post-conservatief en post-liberal, met onrust in het electorale centrum als
gevolg.62 De Amerikaanse politiek was sinds de jaren zestig gepolariseerd
en rond de nederlaag van Carter blijven steken in wat E.J. Dionne ‘narrow
ideological battles’ noemt.63 David Broder constateert dat het
presidentschap niet tegen die spanning bestand was: ‘Under the strain, the
Presidency cracked, and has gone through a period – from Kennedy
through Carter – unparalleled in American history’.64 Eind jaren zeventig
raakte in de Verenigde Staten de term ‘to be Carterized’ in zwang, om aan
te geven dat de president bezweek onder de omstandigheden.65 Zijn
voormalige medewerkster Anne Wexler verdedigde Carter als de ultieme
‘bridge president from an age of abundance, in many cases, to an age of
limits’. Maar het waren juist de Amerikanen zelf die dat slechte nieuws niet
wilden horen.66
Carter bleek geen meester in de continue campagne die moderne
presidenten in het Witte Huis moeten voeren om hun populariteit op peil
te houden, want uiteindelijk overheerste het beeld dat zijn ambtstermijn
met de inflatie, het gijzelingsdrama in Iran en de Sovjet-inval in
Afghanistan één langgerekte crisis was. Dat beeld bereikte ook de
populaire cultuur, bijvoorbeeld in een lied van de rockzanger Warren
Zevon, die zijn gevoel verwoordde met: ‘Ayatollah’s got his problems
too, even Jimmy Carter’s got the highway blues’.67 De tekst impliceerde
dat, zolang Carter president was, de Amerikanen in die crisissfeer zouden
moeten leven en dat Carter zijn problemen op zijn eigen volk zou
projecteren. De journalist Jack Germond meende dat Carter als president
ronduit weigerde een ‘image game’ te spelen.68 Als kandidaat, zo blijkt uit
het archief, had Carter daar echter nooit moeite mee gehad.
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Naast Wexler en enkele revisionistische historici heeft Carter zelf
geprobeerd zijn in de ogen van de Amerikanen matige presidentschap en
zijn politieke carrière in een gunstiger daglicht te stellen. De journalist Kai
Bird schreef hier over dat ‘It is as if Carter decided to take the most liberal
and successful policies of his failed Administration – human rights,
peacemaking and concern for the poor – and make them the centerpiece of
a campaign for his own political resurrection’.69 Carter behaalde
successen met zijn centrum in Atlanta, maar voor historici bestaat het
gevaar dat zij die achteraf projecteren op zijn presidentschap. Dat kan tot
de misvatting leiden dat Carter in het Witte Huis succesvoller was dan hij
in werkelijkheid is geweest. Tevens bestaat wederom de kans dat
onderzoekers Carter niet als politicus zien, maar als een onbegrepen
bemiddelaar die boven de politiek stond. De historicus Douglas Brinkley
zegt in zijn boek over ex-president Carter dat er onder vakgenoten weinig
belangstellling bestaat voor ‘Carter’s early years’.70 Als onder die ‘early
years’ ook de vroege politieke carrière van Carter valt, zou iedereen die
Carters presidentschap en zijn latere activiteiten wil verklaren echter wel
geïnteresseerd moeten zijn. Carters campagnearchieven vanaf 1962 geven
immers een waardevol inzicht in zijn ideologische standpunten, zijn
ontwikkeling als politicus en campagnevoerder, zijn overwinning van 1976
en zijn perceptie van het presidentschap. Het archief onthult bovendien dat
de jurist Charles Kirbo een grotere en permanentere invloed had op Carters
ideologische ontwikkeling en campagnestrategieën dan tot nu toe werd
aangenomen. Carters uitspraak dat zijn besluit om in de politiek te gaan
‘almost accidental’ was geweest,71 dat hij met andere woorden nooit van
harte politicus was geworden, weerlegde hij zelf al met zijn eerste
campagne en het aansluitende senatorschap van Georgia. Carter opereerde
immers volop in de partijpolitiek, in de overlegpolitiek tussen partijen en
toonde zich in latere campagnes zelfs een meester in de primary politics.
En ook als president ging hij politieke confrontaties aan.
Carter zag het campagnevoeren ooit als zaligmakend en schreef als
presidentskandidaat in zijn brief aan de New York Times in 1975 niet voor
niets dat hij op dat punt gekwalificeerd was. Maar als president kwam
Carter opmerkelijk genoeg tot een ander inzicht. ‘I could have done a
better job in the Oval Office if I had been a President without being a
candidate–not only because there would have been fewer demands on my
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time, but also because many of my official actions would not have been
under such unceasing scrutiny for possible political motivations’, zei hij.72
Daarmee gaf hij zelf aan dat het presidentschap hem één van zijn
belangrijkste wapens, het campagnevoeren in zijn eigen stijl, uit handen
had geslagen.
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Summary
The Presidency of Jimmy Carter is often considered an anomaly in
American politics. At a time when the South of the United States was
becoming a Republican stronghold in presidential elections, Jimmy Carter
as a southern Democrat in 1976 succeeded in winning the entire region
except Virginia. In 1980 the Republicans reclaimed the South, and
strengthened their grip they initially obtained on the region after the
presidential elections of 1972. Since Carter no Democratic presidential
candidate has managed to win the South as an electoral block. It is often
stated that as a southern Democrat Carter just plainly benefited from the
Watergate scandal and the Vietnam War, two crises that had affected the
confidence of the American people in their government, as well as from a
temporary economic downturn. However, there is more behind Jimmy
Carter’s 1976 victory. A close examination of his pre-presidential
campaign archives, on which this study is based, gives more insight into
these addtional causes.
The first of these causes lies in sectionalism. Carter was the first
President from the Deep South of the United States since Zachary Taylor
(1849-1850). Until well into the twentieth century, racial segregation
prevented southern Democratic politicians from becoming President; they
never gained approval from the more liberal Northern party faction. Carter
saw his election in 1976 as proof that the South had definitively restored
its connecteion with the rest of the country and he praised himself on
playing an important role at that. Carters election is subject of debate in
the literature on sectionalism in the United States, as historians, political
scientists, sociologists and journalists disagree on the question to what
extent the South, before Carter’s inauguration as President, had politically,
socially and economically already become part of the American
‘mainstream’. Some scientists believe that the South has remained a
separate region with its own customs and institutions, while others say
that the South as a forerunner came to dominate other parts of the country.
Clues to Carter’s own views on sectionalism can be found in the not
previously analyzed pre-presidential campaign archives, that cover the
1962-1976 period. Carter had to deal with sectionalism on a state scale in
Georgia during his early campaigns, where he encountered social,
economic and political contrasts between the conservative southern and
more liberal northern parts. On a national level, it is clear that during his
campaign in 1976 Carter played into chauvinistic sentiments among
southern voters. Carter mapped his own bi-racial Southern Strategy and
greatly benefited from a heavy turnout of black voters. Many southern
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whites, however, after breaking from the Republican ranks to back their
region’s ‘favorite son’ in 1976, abondoned the fragile Carter coalition
during his Presidency.
In addition to sectionalism, the pre-presidential campaign archives also
shed light on a second additional cause of Carter’s election as president,
i.e. his position in the ideological debate during the 1960s and 1970s in
America. Carter always held an ambivalent position in this debate, not
only under pressure of segregation in the South, but also to keep all
options open for his own political career. In the process of desegregation
Carter was never on the forefront and only took liberal positions when he
considered them to be politically safe. Brought up in a conservative
district in Georgia, conservatism played an important role in Carters
thinking and in his election campaigns. In order to have leeway he
preferred campaigning from the center, without alienating voters from the
left or right, and capitalizing on regional or national political
developments. By stressing during his campaigns that he gave little for
ideology and had a business approach to government Carter deliberately
grew an image of a non-politician, a Democrat who was above ‘politics as
usual’. His staff polished that image even more during the 1976 campaign.
The campaign archives make clear, however, that from his first election as
State Senator in 1962 Carter fully participated in the political game, also
to his personal gain. His 1965 letter to Edward Kennedy, in which he
praised his future nemesis, and subsequently denying seeking any help
from the liberal Massachusetts Senator during his gubernatorial campaign,
is just one example of Carter working the political scenes.
After being elected governor of Georgia in 1970, Carter tightened his
grip on the Democratic Party of his home state. His victory in 1976 and
his subsequent status as a party leader gave Carter the opportunity to do
the same on a national party scale, one of his long-cherished wishes. As a
political candidate as well as in elected office, Carter favored a balanced
budget and he made it plain that he never had been a great admirer of the
New Deal. In Washington, that approach put him on a collision course
with what he considered ‘tax-and-spend’ liberals, who, in his eyes, had
dominated the party too long. Although he won the support of the liberals
for some of his policies, Carter never fully gained their trust and during
the 1980 primaries Edward Kennedy attacked the President fiercely.
Carter ultimately won his second nomination, but he could not prevent his
party from going into further disarray. Besides the liberals, other party
factions kept seeing Carter as an outsider and an intruder in Washington.
Outside the capital, he was not able to hold together the fragile coalition
that elected him, let alone broaden it. In 1980, conservatism took over at
the polls.
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Carter knew personal successes as the Panama Canal and Camp David
Treaties, but inflation and the Iran hostage crisis eventually cost him
support among voters. As President, he spoke of a New Foundation for the
country, but he never succeeded in turning that into a compelling vision.
Carter was seen as a righteous President, who warned his people that even
a prosperous country as the United States had to deal with limits. Being
criticized as a pessimist, Carter later took pleasure in pointing out that
some historians called his notorious 1979 ‘malaise speech’, in which he
pleaded for such measures as energy conservation, prescient. With
Carter’s electoral defeat the post-war liberal consensus in America, that
had been based on common economic and foreign policy goals and a
certain acceptance of the federal government’s role in public life,
definitely came to an end.
The fact that Carter was not able to get his vision across illustrates that
he never mastered the so-called permanent campaign, the political and
media campaign Presidents wage from the White House in order to
enhance their chances for reelection. On the other hand, Carter had
demonstrated during his entire political career that he knew how to
campaign as a challenger. His experience as a candidate who had learned
to sophisticate a campaign and to appeal to different voter groups at the
same time was a third additional cause of his 1976 victory. The archives
demonstrate that in his campaigns for Senator of Georgia (1962),
Governor of Georgia (1966 and 1970) and President (1976) Carter was an
exponent of the candidate-centered approach to campaigning. As he went
from candidacy to candidacy, Carter made his campaigns more perfect,
while sidelining Democratic Party officials on a regional, state and
national level. Already in his campaign of 1962, Carter came up with the
neutral theme of good government, which would return in all his further
campaigns. Good government and an emphasis on his personal character
allowed Carter to steer away from divisive issues like segregation or–
later–abortion. That Carter in 1976, with the Watergate scandal still fresh
in the collective American memory, insisted on good government came as
no surprise; but as a candidate, it had been his central theme for fourteen
years, and there was no need to trade it for any other issue during his first
presidential campaign. Moreover, emphasizing any other political, social
or economic issue could have endangered his position as a candidate of
the center.
In addition to good government, Carter’s campaigns knew other
constant tactical elements, such as media, playing the underdog, morality,
and a grassroots candidacy. In 1970, Carter added voter polling on a
structural basis. The constant elements all worked well for Carter as long
as he was a challenger. In 1980, however, when he was the incumbent
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President and had to defend his policies, certain tactical elements, like
grassroots and being the underdog, lost their edge. No longer able to
campaign intensively as a challenger, Carter was more or less forced to
adapt to campaigns of other Democratic and Republican candidates.
Carter and his campaign staff never found the adequate response to this
new situation.
Political scientists disagree on the exact impact campaigns have on the
electorate in the United States. However, it is clear that with their
campaigns candidates try to get a positive image of themselves across and
influence one another. By starting his campaign years in advance and
putting a strategic emphasis on the Iowa caucus, Carter taught both
Democratic and Republican candidates important lessons for the future. In
addition to these two innovations Carter showed himself a master at
copying and improving tactics other candidates had applied before him.
At the end of the 20th century a debate got underway in the United
States on the political and social significance of the 1970s. Where some
scientists point at the upcoming conservatism and the minor importance of
Democratic politicians in those years, others believe that conservatism has
remained superficial and has never really caught on as a broad political
ideology. It is said that politicians like Jimmy Carter, intentionally or not,
gave liberalism a new impetus during those years and deliberately pushed
it beyond the old consensus. As President, Carter ultimately described his
‘ideology’ as populism, which ment he never really parted with the
Georgia political tradition. Be that as it may, the experience of the Carter
Presidency offered Democrats like Bill Clinton the political opportunity to
lead the Democratic Party on the way of reinventing government in the
1990s, breaking liberal taboos such as the reform of the welfare system.
Democrats finally seemed to recognize the limits Carter had stressed
during his Presidency. In the ideological uproar Carter left the Democratic
Party a certain legacy, while he also influenced future political campaigns
and the debate on sectionalism in the United States. The campaign
archives contain letters, strategy papers and other documents that are
indispensable for a more comprehensive view of the political influence
and career of Jimmy Carter. The archives also once and for all refute the
widespread image of Carter as a non-politician.
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Samenvatting
Het presidentschap van Jimmy Carter geldt als een anomalie in de
Amerikaanse politiek. In een tijd waarin het Zuiden van de Verenigde
Staten steeds meer een Republikeins bolwerk werd en in 1972 massaal
achter Richard Nixon ging staan, lukte het Jimmy Carter namelijk als
zuidelijk Democraat bij de presidentsverkiezingen van 1976 alle staten in
de regio te winnen met uitzondering van Virginia. Bij de
presidentsverkiezingen van 1980 heroverden de Republikeinen het Zuiden
en sinds Carter is geen enkele Democratische presidentskandidaat er in
geslaagd het Zuiden als een electoraal blok achter zich te krijgen. De
algemeen geaccepteerde visie is dat Carter bij zijn
verkiezingsoverwinning vooral profiteerde van het Watergateschandaal en
de Vietnamoorlog, crises die het vertrouwen van de Amerikanen in hun
regering hadden aangetast, evenals van een tijdelijke economische
neergang in 1976. Maar achter Carters succesvolle optreden als
presidentskandidaat schuilen nog meer factoren. Een diepgaand onderzoek
van Carters pré-presidentiële campagnearchieven, waarop deze studie is
gebaseerd, geeft meer inzicht in die factoren en levert tevens een
genuanceerder beeld van Carter als politicus op.
De eerste belangrijke factor is het sectionalisme. Carter was de eerste
president uit het diepe Zuiden van de Verenigde Staten sinds Zachary
Taylor (1849-1850). Tot ver in de twintigste eeuw verhinderde de
rassenscheiding dat zuidelijke Democratische politici president konden
worden, want zij kregen nooit de goedkeuring van de liberalere
noordelijke partijfactie. Carter zag zijn verkiezing in 1976 als bewijs dat
het Zuiden definitief met deze blokkade had afgerekend en dat Noord en
Zuid hun sectionalistische tegenstellingen hadden teruggedrongen. Hij
prees zichzelf voor de rol die hij daarin had gespeeld. Carters verkiezing
is onderwerp van debat in de literatuur over het sectionalisme in de
Verenigde Staten, want historici, sociologen, politicologen en journalisten
zijn het oneens over de vraag zijn in welke mate het Zuiden, voor Carters
inauguratie als president, politiek, sociaal en economisch al deel van de
Amerikaanse mainstream was geworden. Sommige wetenschappers
menen dat het Zuiden een afzonderlijke regio met eigen gebruiken en
instellingen is gebleven, terwijl anderen zeggen dat het Zuiden als regio
juist een voorloper was en andere delen van het land domineerde.
Carter was een aanhanger van de tweede opvatting, zo blijkt uit
aanwijzingen rond zijn standpunten over sectionalisme in de niet eerder
geanalyseerde pré-presidentiële campagnearchieven, die de periode 19621976 beslaan. In zijn vroege campagnes in Georgia kreeg Carter te maken
met het sectionalisme in zijn eigen staat, waar eveneens economische,
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sociale en politieke tegenstellingen bestonden tussen een conservatief
zuiden en een liberaler noordelijk deel. In zijn tweede
gouverneurscampagne in 1970 was het sectionalisme in Georgia één van
Carters speerpunten en toegepast op nationaal niveau zou het een deel van
de blauwdruk van zijn presidentscampagne van 1976 gaan vormen. Carter
werkte uiteindelijk een bi-raciale Southern Strategy uit, waarbij hij
inspeelde op chauvinistische gevoelens onder blanke zuidelijke kiezers en
zwarte Democratische aanhangers voorspiegelde dat hij een progressieve
schakel met het Noorden was. Het was tevens een risicovolle strategie,
want veel zuidelijke blanken braken met de favorite son uit hun regio en
zij verlieten Carters fragiele coalitie nog tijdens zijn presidentschap.
Naast het sectionalisme werpen de campagnearchieven licht op een
tweede bijkomende factor die in 1976 leidde tot Carters
verkiezingsoverwinning, namelijk zijn positie in het ideologische debat
tijdens de jaren zestig en zeventig in Amerika. Carter nam in dit debat
altijd een ambivalent standpunt in, niet alleen onder druk van de
segregatie in het zuiden, maar ook om alle opties voor zijn eigen politieke
carrière en komende verkiezingscampagnes open te houden. In het proces
rond de opheffing van de segregatie trad Carter nooit op de voorgrond en
liberale standpunten nam hij pas in als dat politiek gezien veilig was.
Opgegroeid in een behoudend district in het zuiden van Georgia,
beïnvloedde het conservatisme Carters denken en zijn
verkiezingscampagnes. Om zoveel mogelijk ideologische speelruimte te
hebben specialiseerde hij zich in het voeren van centrumcampagnes, met
de bedoeling zowel kiezers van links als rechts aan te spreken en als
politicus van het midden commentaar te kunnen geven op regionale of
nationale politieke ontwikkelingen. Door in zijn verkiezingscampagnes te
benadrukken dat hij weinig om ideologie gaf en een zakelijke benadering
van overheidsbestuur nastreefde, voedde Carter opzettelijk het beeld dat
hij een non-politicus was, een Democraat verheven boven de politics as
usual. Zijn staf polijstte dat beeld nog meer tijdens de campagne in 1976.
De campagnearchieven maken echter duidelijk dat Carter vanaf zijn eerste
campagne in 1962 voor een Senaatszetel in het parlement van Georgia het
politieke spel niet schuwde, er bedreven in was en het gebruikte om zijn
eigen carrière als politicus impulsen te geven. Een voorbeeld van dat
politieke spel is Carters brief aan Edward Kennedy uit 1965 die zijn
campagnearchieven prijsgeven en waarin hij zijn latere Democratische
tegenstander lof toezwaait, om vervolgens in zijn gouverneurscampagne
van 1966 stellig te ontkennen dat hij de liberale senator uit Massachusetts
ooit had benaderd.
Na zijn verkiezing tot gouverneur van Georgia in 1970 versterkte
Carter zijn greep op de Democratische Partij in zijn staat. Zijn
overwinning bij de presidentsverkiezingen in 1976 bracht hem de status
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van nationaal partlijleider, maar zijn langgekoesterde wens om de
Democraten onmiddellijk op een centrumkoers te zetten ging niet in
vervulling, juist door ideologische tegenstellingen die Carter in zijn
campagne vermeden meende te hebben. Als kandidaat voor politieke
ambten had Carter zijn hele loopbaan lang geijverd voor een sluitende
begroting en hij liet weten nooit een groot bewonderaar van de New Deal
te zijn geweest. Eenmaal in Washington zette die benadering hem op een
ramkoers met de links-georiënteerde liberals, die in zijn ogen de
Democratische Partij te lang hadden gedomineerd. Hoewel Carter de steun
van de liberals kreeg bij meerdere beleidsvoorstellen, won hij nooit
volledig hun vertrouwen en tijdens de Democratische voorverkiezingen
van 1980 viel Edward Kennedy de president fel aan. Carter won
uiteindelijk zijn tweede nominatie, maar zijn ideaal om de partij zonder
ideologische strijd te hervormen bleek onbereikbaar. De onrust binnen de
partij nam juist toe doordaat behalve de liberals, ook andere partijfacties
Carter bleven zien als een outsider en een indringer in Washington. Ook
buiten de hoofdstad en buiten zijn partij was Carter niet in staat zijn brede,
maar tegelijkertijd kwetsbare coalitie die hem aan de macht had gebracht
bij elkaar te houden.
De New Foundation voor de Verenigde Staten die Carter als president
verkondigde kon hij nooit vatten in een dwingende visie. Het krediet dat
hij kreeg voor beleidssuccessen als de Panama Kanaal-Verdragen en de
Camp David-Akkoorden verdampte door moraliserende uitspraken
waarmee hij de Amerikanen terecht wees, terwijl hij er zelf niet in slaagde
de inflatie te beteugelen of een einde te maken aan de gijzelingscrisis in
Iran. Waar hij ideologie in zijn campagnes altijd had vermeden, moest
Carter bij zijn verkiezingsnederlaag in 1980 erkennen dat hij te weinig
oog had gehad voor de polarisatie waarbij het conservatisme voor veel
Amerikanen een acceptabel alternatief leek te zijn geworden. Met Carters
electorale nederlaag verdween de naoorlogse liberale consensus in
Amerika, die gebaseerd was op gemeenschappelijke doelen voor
economische en buitenlands beleid en een bepaalde aanvaarding van de
federale regering rol in het openbare leven.
Dat Carter niet in staat was om zijn visie over te brengen aan de
Amerikanen toont aan dat hij de zogeheten permanent campaign, de
politieke- en mediacampagne die presidenten in het Witte Huis moeten
voeren om hun kansen op herverkiezing zo groot mogelijk te houden,
onvoldoende beheerste. Tijdens zijn gehele politieke loopbaan had Carter
echter aangetoond dat hij als uitdager succesvolle campagnes kon
opzetten. Zijn ervaring als een campagnevoerder die een meester was
geworden in het aanspreken van uiteenlopende kiesgroepen op hetzelfde
moment was dan ook een derde bijkomende factor van zijn overwinning
van 1976. De campagnearchieven tonen aan dat Carter in zijn campagnes
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voor senator van Georgia (1962), gouverneur van Georgia (1966 en 1970)
en president (1976) een exponent van de candidate-centered campaign
was. Van kandidatuur tot kandidatuur vervolmaakte Carter deze
benadering, waarbij hij het Democratische establishment op regionaal,
staats- en nationaal niveau passeerde. Al in zijn campagne van 1962
kwam Carter met het neutrale thema van good government, dat in al zijn
verdere campagnes terug zou komen. Good government en een nadruk op
zijn persoonlijke karakter stelden Carter in staat heikele kwesties als
segregatie of abortus in ieder geval deels uit de weg te gaan. Dat Carter in
1976, met het Watergateschandaal nog vers in het collectieve
Amerikaanse geheugen, aandrong op good government kwam niet als een
verrassing; als kandidaat was het echter al veertien jaar zijn centrale
thema geweest en hij zag geen enkele aanleiding daar nu van af te wijken.
Als hij de nadruk legde op een politiek, sociaal of economisch issue kon
hij bovendien zijn positie als kandidaat van het midden in gevaar brengen.
In aanvulling op good government hadden alle campagnes van Jimmy
Carter nog andere constante tactische elementen, zoals het gebruik van de
media, het optreden als underdog, het hameren op moraliteit en een
grassroots-kandidatuur. Vanaf de gouverneursverkiezingen van 1970
kwam daar opinieonderzoek onder kiezers op structurele basis bij. Zolang
hij als uitdager in het veld kwam werkten de constante tactische
elementen in het voordeel van Carter. In 1980, toen hij als zittend
president zijn beleid moest verdedigen, verloren bepaalde tactische
elementen, zoals grassroots, de underdog en moraliteit, hun betekenis.
Carter en zijn campagnestaf vonden geen adequaat antwoord op deze
nieuwe situatie.
Politicologen zijn het niet eens over de precieze impact van campagnes
op de kiezers in de Verenigde Staten. Het is echter duidelijk dat
kandidaten met hun campagnes proberen een positief beeld van zichzelf te
schetsen en elkaar te beïnvloeden. Door zijn presidentscampagne vier jaar
van tevoren te starten en een strategische nadruk te leggen op de caucus
van Iowa, leerde Carter zowel Democratische als Republikeinse
kandidaten belangrijke lessen voor de toekomst. Naast deze twee
belangrijke vernieuwingen die hij in het campagnevoeren inbracht toonde
Carter zich volleerd in het kopiëren en het verbeteren van tactieken die
andere kandidaten voor hem hadden toegepast.
Aan het einde van de twintigste eeuw kwam in de Verenigde Staten
een debat op gang over de politieke, sociale en economische betekenis van
de jaren zeventig. Waar sommige wetenschappers wijzen op het
opkomende conservatisme en de uiteindelijk geringe invloed van
Democratische politici in die jaren, zeggen anderen dat dat conservatisme
altijd oppervlakkig is gebleven en zich nooit echt heeft ontwikkeld tot een
diepgaande politieke ideologie. Politici als Jimmy Carter zouden – al dan
384

niet opzettelijk – in die jaren een nieuwe impuls hebben gegeven aan het
liberalisme, voorbij aan de oude consensus. Carter, die zichzelf overigens
als populist omschreef en daarmee nooit afscheid nam van de politieke
traditie in Georgia, zette deregulering in gang en maakte de sluitende
begroting bespreekbaar. Dergelijke initiatieven boden de Democraten
uiteindelijk de kans om, zoals Bill Clinton het noemde, de weg van
reinventing government in te slaan en liberale taboes zoals de hervorming
van de verzorgingsstaat op de agenda te zetten. De Democraten erkenden
eindelijk de maatschappelijke en economische grenzen waarover Carter
tijdens zijn presidentschap steeds sprak. In de ideologische discussie liet
Carter de Democratische Partij zo een zekere erfenis na, terwijl hij
toekomstige politieke campagnes beïnvloedde en aanzette tot het verder
denken over de betekenis van het sectionalisme in de Verenigde Staten.
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De collectie in de bibliotheek van het RSC heb ik overigens als zeer
bruikbaar voor mijn onderzoek ervaren.
Ik bedank de staf van de Jimmy Carter Library in Atlanta voor
het faciliteren van het onderzoek en in het bijzonder archivaris
Albert Nason, die meedacht en later per e-mail belangrijke
documenten opstuurde. Hij wist ook de ruigste, maar tevens beste
burrito joint in Atlanta.
De collega’s van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie
hebben altijd warme interesse in mijn onderzoek getoond. Het
instituut is voor een Amerikanist die ooit afstudeerde op het SALTII Akkoord natuurlijk een inspirerende omgeving. Dat bleek onder
meer tijdens de ‘broodtrommellezing’ die ik de dag na Super
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Tuesday in 2008 hield en waarbij mijn toehoorders scherpe vragen
stelden over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten.
Tevens gaat mijn dank uit naar de redactieleden van de Militaire
Spectator, de bestuursleden van de Koninklijke Vereniging ter
Beoefening van de Krijgswetenschap en collega’s van de
Nederlandse Defensie Academie met wie ik van gedachten heb
gewisseld over Jimmy Carter en de Amerikaanse politiek.
Mijn paranimfen Sjaak van den Aarssen en Lia van Nijnatten
hebben mijn onderzoek al die tijd nauwgezet gevolgd en in de
eindfase namen ze mij het nodige werk uit handen, zodat ik mij
volledig op de inhoud van mijn proefschrift kon concentreren.
Een speciaal woord van dank richt ik aan mijn ouders Marie
Goorden en Frans van Nijnatten, die mij steeds hebben gestimuleerd
om verder te studeren en achter de horizon te kijken. Hun verhalen
over de Tweede Wereldoorlog hebben mij ongetwijfeld op het
spoor van de geschiedenis gezet.
Mijn echtgenote Karin heeft steeds met geduld en liefde achter
mij gestaan en dat is klasse. Geen moment heeft ze er ook maar aan
gedacht om te bellen naar het tv-programma ‘Help, mijn man
schrijft een proefschrift!’
Dit boek is opgedragen aan onze twee zoons Ignas en Cies.
Jongens, als jullie nieuwsgierig blijven is de opvoeding geslaagd!
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