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Inleiding

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). 



9

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). 
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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 non-
politicus 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. 



11 

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 non-
politicus 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. 
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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. 
23 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 
Sectional Theme Since Reconstruction (New York: Harper & Row, 1967) 2. 
26 Carl N. Degler, Place Over Time. The Continuity of Southern Distinctiveness
(Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1977) 1-7. 
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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 anti-
Vietnamactivisten, 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 Fred Siegel, ‘The New Left, the New Right, and the New Deal’, in The Liberal 
Persuasion. Arthur M. Schlesinger, Jr., and the Challenge of the American Past,
ed. J.P. Diggins (Princeton: Princeton University Press, 1997) 155. 
28 Peter N. Carroll, It Seemed Like Nothing Happened. America in the 1970s
(New Brunswick: Rutgers University Press, 2000) xiii. 
29 Schulman, The Seventies, 16. 
30 David Frum, How We Got Here. The 70’s: The Decade That Brought You 
Modern Life–For Better or Worse (New York: Basic Books, 2000) xxi. 
31 Martin Walker, Makers of the American Century. A Narrative in Twenty-six 
Lives (Londen: Chatto & Windus, 2000) 303. 
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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 Frum, How We Got Here, xxii. 
33 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Crisis of Confidence. Ideas, Power and 
Violence in America (Londen: Andre Deutsch, 1969) 246, 248, 274. 
34 Schulman, The Seventies, 201. 
35 Kenneth E. Morris, Jimmy Carter. American Moralist (Athens: University of 
Georgia Press, 1996) 237. 
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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 Norman H. Nie, Sidney Verba and John R. Petrocik, The Changing American 
Voter (Cambridge, MA, Harvard University Press, 1979) 204. 
37 John Gerring, Party Ideologies in America, 1828-1992 (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998) 244. 
38 Alonzo L. Hamby, Liberalism and its Challengers. FDR to Reagan (New 
York: Oxford University Press, 1985) 352. 
39 William E. Leuchtenburg, In the Shadow of FDR. From Harry Truman to 
Ronald Reagan (Ithaca: Cornell University Press, 1983) 178. 
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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 sociaal-
maatschappelijke 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 Andrew Heywood, Political Ideologies. An Introduction, Fourth Edition 
(Houndmills: Palgrave MacMillan, 2007) 88. 
41 Schoenmakers, Het Amerikaanse neoconservatisme, 36. 
42 Peter Steinfels, The Neoconservatives. The Men Who Are Changing America's 
Politics (New York: Touchstone, 1979) 10, 22, 50-51. 
43 Paul E. Gottfried, Conservatism in America. Making sense of the American 
Right (New York: Palgrave MacMillan, 2007) 43-44. 
44 Irving Kristol, Neoconservatism. The Autobiography of an Idea (Chicago: Ivan 
R. Dee, 1995) 37. 
45 Schulman, The Seventies, 204.  
46 Jimmy Carter, Keeping Faith. Memoirs of a President (New York: Bantam 
Books, 1982) 549. 
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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 Geciteerd in: Kevin P. Phillips, Post-Conservative America. People, Politics, & 
Ideology in a Time of Crisis (New York: Vintage Books, 1983) 198. 
48 Realignments doen zich voornamelijk voor in tijden van nationale crisis, zoals 
de Burgeroorlog (1861-1865), de economische crisis van de jaren 1890 en de 
Great Depression die in 1929 inzette. Zie: James L. Sundquist, Dynamics of the 
Party System. Alignment and Realignment of Political Parties in the United States
(Washington, D.C.: Brookings Institution, 1973) 5-7.    
49 Phillips, Post-Conservative America, xv, 195. 
50 Schulman, The Seventies, 194. 
51 Arthur M. Schlesinger Jr., ‘Is Liberalism Dead?’, The New York Times, 30 
maart 1980. 
52 John B. Judis, ‘The Creeping Realignment: The Parties and the Presidency in 
2008’, in Election 2008. A Voter’s Guide, Franklin Foer et al., eds. (New Haven: 
Yale University Press, 2007) 247. 
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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 Jimmy Carter, Keeping Faith, 529. 
54 William E. Leuchtenburg, ‘Jimmy Carter and the Post-New Deal Presidency’ 
(Keynote Address, conferentie The Carter Presidency: Policy Choices in the Post 
New Deal Era, Carter Center Atlanta, 20 February 1997) 1. 
55 Interview with Jody Powell, Patricia Bario, Al Friendly, Rex Granum, Ray 
Jenkins, Dale Leibach, and Claudia Townsend, Miller Center Interviews, Carter 
Presidency Project, Vol. X, 17-18 December 1981. 33, 90. Jimmy Carter Library. 
56 Rae, Southern Democrats, 58-59. 
57 John Dumbrell, The Carter Presidency. A Re-Evaluation (Manchester: 
Manchester University Press, 1995) 216-217. 
58 Leuchtenburg, ‘Jimmy Carter and the Post-New Deal Presidency’, 36. 
59 Heywood, Political Ideologies, 88. 
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aansluiting bij de Religious Right, een conservatieve beweging die een 
herleving van christelijke waarden uitdroeg als reactie op de sociaal-
liberale 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 Irving Kristol, Neoconservatism, 380. 
61 Oran P. Smith, The Rise of Baptist Republicanism (New York: New York 
University Press, 1997) 100-101. 
62 Idem, 12-13. 
63 Idem, 22, 53, 198. 
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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 James A. Morone, Hellfire Nation. The Politics of Sin in American History
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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 candidate-
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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 candidate-
centered 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 
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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 1962-
1976. 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 Interview with Hamilton Jordan, Landon Butler and Thomas Donilon, Miller 
Center Interviews, 61. 
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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 politiek-
maatschappelijke 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 

84 Victor Lasky, Jimmy Carter. The Man and the Myth (New York: Richard 
Marek Publishers, 1979) 11. 
85 Burton I. Kaufman, The Presidency of James Earl Carter, Jr. (Lawrence: 
University Press of Kansas, 1993) 213. 
86 Kai Bird, ‘Citizen Carter. The Very Model of an Ex-President’, in The Nation,
12 November 1990. 
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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 

87 Voorbeelden van dit revisionisme zijn onder meer John Dumbrell, The Carter 
Presidency: A Re-Evaluation (Manchester: Manchester University Press, 1993) 
en Douglas Brinkley, The Unfinished Presidency. Jimmy Carter’s Journey 
Beyond the White House (New York: Viking, 1998). 
88 Douglas Brinkley, ‘Introduction’, in Jimmy Carter, Why Not the Best? The 
First Fifty Years, 1996 Edition (Fayetteville: University of Arkansas Press) xx-
xxi. 
89 C. Vann Woodward, ‘The Search for Southern Identity’, in The South and the 
Sectional Image. The Sectional Theme Since Reconstruction, Dewey W. 
Grantham, Jr., ed. (New York: Harper & Row, 1967) 183. 
90 Idem, 180. 
91 Carl N. Degler, ‘Thesis, Antithesis, Synthesis: The South, the North, and the 
Nation’, in The Journal of Southern History, Vol. LIII, No. 1 (February 1987) 6, 
18. 
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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

92 Idem, 11. 
93 Egerton, The Americanization of Dixie, 24. 
94 Ibidem. 
95 Hamilton Jordan, No Such Thing As A Bad Day (New York: Pocket Books, 
2001) 64. 
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