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Tussen liberalisme en conservatisme

De verkiezingscampagnes van 
Jimmy Carter (1962-1980)

Frans van Nijnatten

De overwinning van de zuidelijke Democraat Jimmy Carter bij de Amerikaanse presi-
dentsverkiezingen 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 conser-
vatisme 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.

Frans van Nijnatten werkt bij het ministerie van Defensie.
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