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1
Presidentsverkiezingen en het Zuiden van de 
Verenigde Staten 

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 Onder de term South verstaan de meeste historici de elf staten van de 
voormalige Confederatie, opgesplitst in het Deep South, dat Alabama, Georgia, 
Louisiana, Mississippi en South Carolina omvat, en het perifere of Rim South,
met Arkansas, Florida, North Carolina, Tennessee, Texas en Virginia. Zie 
Bernard Cosman, Five States for Goldwater. Continuity and Change in Southern 
Presidential Voting Patterns (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 1966) 
42-43. Deze definitie wordt in deze studie aangehouden.   

C
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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 Virginius Dabney, Liberalism in the South (Chapel Hill: University of North 
Carolina Press, 1932) 61-65. 
3 Numan V. Bartley, From Thurmond to Wallace. Political Tendencies in 
Georgia, 1948-1968 (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1970) 1.  
4 Dabney, Liberalism in the South, 65. 
5 Frank Lawrence Owsley, ‘The Irrepressible Conflict’, in I’ll Take My Stand. 
The South and the Agrarian Tradition , 75th Anniversary Edition, Twelve 
Southerners, eds. (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2006) 63, 68, 
74. 
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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, 

6 Bartley, From Thurmond to Wallace, 1. 
7 Carl N. Degler, ‘Thesis, Antithesis, Synthesis: The South, the North, and the 
Nation’, The Journal of Southern History, Vol. LIII, No. 1 (February 1987) 10. 
De beeïndiging van de Reconstruction zou mede het gevolg zijn geweest van een 
mondeling compromis tussen Democraten en Republikeinen. De Democraten 
‘gunden’ daarbij de presidentsverkiezingen van 1876 aan de Republikein 
Rutherford B. Hayes, in ruil voor zijn toezegging dat hij alle federale troepen zou 
terugtrekken uit de voormalige Confederatie. 
8 Dewey W. Grantham, The South in Modern America. A Region at Odds (New 
York: HarperCollins Publishers, 1994) 11. 
9 Deze noorderlingen werden schamper carpetbaggers genoemd, verwijzend naar 
de stoffen tassen waarin zij hun bezittingen vervoerden. De migranten waren vaak 
uit op snel financieel gewin en wilden daartoe de mogelijkheden gebruiken die de 
Reconstruction-wetten boden. 
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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 

10 Bijnaam van de Republikeinse Partij. 
11 Grantham, The South in Modern America, 12-13. 
12 In het Zuiden waren de populisten verenigd in de National Farmers’ Alliance 
and Industrial Union, een organisatie die in 1890 meer dan een miljoen leden 
telde. Zie: Grantham, The South in Modern America, 16. 
13 William Schneider, ‘Realignment: The Eternal Question’, PS, Vol. 15, No. 3 
(Summer, 1982) 450. 
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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 Afgeleid van Jim Crow, door blanken gebruikte scheldnaam jegens zwarten. 
Afkomstig van de blanke acteur Thomas Dartmouth Rice, die in de eerste helft 
van de negentiende eeuw optrad als het zwarte ‘type’ Jim Crow.
15 C. Vann Woodward, The Strange Career of Jim Crow (New York: Oxford 
University Press, 1955) 93-95. 
16 Grantham, The South in Modern America, 20-21. 
17 Idem, 23. 
18 Idem, 27. 
19 Een nieuwe beweging die opkwam tegen segregatie, deels in de traditie van de 
Abolitionists, die actief waren in de drie decennia voor de Burgeroorlog. 
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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 Grantham, The South in Modern America, 34. 
21 Idem, 37. 
22 V.O. Key, Jr., Southern Politics in State and Nation (New York: Alfred A. 
Knopf, 1950) 315. 
23 Nicol C. Rae, Southern Democrats (New York: Oxford University Press, 1994) 
11. 
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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 Electoral votes zijn stemmen die kiesmannen uitbrengen in het Electoral
College. De kiesmannen krijgen hun opdracht van de kiezer, die de popular vote
uitbrengt. De kandidaat met de meeste popular votes heeft recht op alle 
kiesmannen van een staat, het zogeheten winner-take-all principe. Alleen Maine 
en Nebraska hanteren dit principe niet. Het aantal electoral votes hangt samen 
met het aantal senatoren en afgevaardigden dat een staat levert. Om het 
presidentschap te winnen volstaat in de huidige tijd een meerderheid van 270 van 
de 538 electoral votes. Zie: James Q. Wilson,  American Government, Third 
Edition (Los Angeles: University of California, 1994) 222. 
25 Grantham, The South in Modern America, 86-87. 
26 Het verdelen van voorzitterschappen en commissieposten naar gelang het 
aantal dienstjaren in de Senaat. Door hun vele herverkiezingen bouwden 
zuidelijke senatoren senioriteit op, waardoor zij en hun regio meer macht kregen. 
Zie ook: Robert A. Caro, The Years of Lyndon Johnson. Master of the Senate
(New York: Alfred A. Knopf, 2002) 599-604. 
27 Hoover won in Florida, North Carolina, Virginia, Tennessee en Texas. 



36 

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 

28 Grantham, The South in Modern America, 109. 
29 James C. Cobb, ‘Does Mind No Longer Matter? The South, the Nation, and 
The Mind of the South, 1941-1991’, The Journal of Southern History, Vol. LVII, 
No. 4 (November 1991) 685. 
30 Frank Freidel, ‘The Conservative South’, in: The South and the Sectional 
Image. The Sectional Theme Since Reconstruction, Dewey W. Grantham, Jr., ed., 
(New York: Harper & Row, 1967) 99. 
31 Grantham, The South in Modern America, 118. 
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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 Deal-
wetgeving, 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 

32 Frank Freidel, Franklin D. Roosevelt. A Rendezvous with Destiny (Boston: 
Little, Brown and Company, 1990) 245, 283. 
33 James C. Cobb and Michael V. Namorato, eds., The New Deal and the South
(Jackson: University Press of Mississippi, 1984) 5. 
34 In de praktijk is dit, zoals de politicoloog Ted McAllister het noemt, een 
‘simplistic ‘conservative-liberal’ dichotomy’; de lijn is in veel gevallen immers 
niet scherp te trekken. Zie: Ted V. McAllister, ‘Reagan and the Transformation of 
American Conservatism’, in The Reagan Presidency. Pragmatic Conservatism 
and Its Legacies, W. Elliot Brownlee and Hugh Davis Graham, eds. (Lawrence: 
University Press of Kansas, 2003) 40. 
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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 vice-
presidentskandidaat. 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

35 Forrest McDonald, The American Presidency. An Intellectual History
(Lawrence: University Press of Kansas, 1994) 367.  
36 Rae, Southern Democrats, 17. 
37 Het Zuiden was bij alle vier verkiezingsoverwinningen van Roosevelt goed 
voor ongeveer de helft van het totaal aantal benodigde electoral votes. Zie: Earl 
Black and Merle Black, The Vital South. How Presidents Are Elected
(Cambridge, MA, Harvard University Press, 1992) 344. 
38 Grantham, The South in Modern America, 138. 
39 Richard F. Bensel, Sectionalism and American Political Development, 1880-
1980 (Madison: University of Wisconsin Press, 1984) 4. 
40 Black and Black, The Vital South, 92-93. 
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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 

41 Idem, 43, 61. 
42 Idem, 95. 
43 James L. Sundquist, Dynamics of the Party System. Alignment and Realignment 
of Political Parties in the United States (Washington, D.C.: Brookings Institution, 
1973) 196. 
44 Idem, 245. 
45 Black and Black, The Vital South, 80-81, 87. Sinds 1832 gold op de 
Democratische conventie de regel dat een presidentskandidaat tweederde van de 
stemmen nodig had om genomineerd te worden. Een goed georganiseerde 
minderheid kon een nominatie derhalve tegenhouden. De in het Zuiden 
impopulaire Al Smith haalde de nominatie in 1928 enkel dankzij de verdeeldheid 
onder de delegaties uit de voormalige Confederatie. 
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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 

46 Het vice-presidentschap, waartoe zuidelijke Democraten wel doordrongen, gold 
nooit als een ambt met macht. 
47 David McCullough, Truman (New York: Touchstone, 1992) 587. 
48 Robert Mann, The Walls of Jericho. Lyndon Johnson, Hubert Humphrey, 
Richard Russell, and the Struggle for Civil Rights (San Diego: Harcourt Brace & 
Company, 1996) 43. 
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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. 

49 Dixie, de bijnaam van het Amerikaanse Zuiden, is afkomstig uit het in 1859 
door Daniel Decatur Emmett gecomponeerde gelijknamige muziekstuk. Het leger 
van de Confederatie gebruikte de melodie veelvuldig, waardoor Dixie eind 1861 
werd vereenzelvigd met het Zuiden. 
50 Black and Black, The Vital South, 146. 
51 Key, Southern Politics in State and Nation, 502-503. 
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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 

52 Eisenhower won vijftig procent van de blanke stemmen in het Zuiden, een tot 
dan toe ongekende uitslag voor een Republikein. Zie: Black and Black, The Vital 
South, 182. 
53 Voor het eerst sinds 1872 ontglipte de Democraten de meerderheid van de 
zuidelijke electoral votes. Zie: Black and Black, The Vital South, 189. 
54 Grantham, The South in Modern America, 222.  
55 Alexander P. Lamis, The Two-Party South, Expanded Edition (New York: 
Oxford University Press, 1988) 13. 
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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 

56 Tony Badger, ‘The Southern Manifesto. White Southerners and Civil Rights, 
1956’ in: Rob Kroes and Eduard van de Bilt, eds., The US Constitution: After 200 
Years (Amsterdam, Free University Press, 1988) 80. 
57 Robert A. Caro, The Years of Lyndon Johnson. Master of the Senate (New 
York: Alfred A. Knopf, 2002) 599. 
58 Gilbert C. Fite, Richard B. Russell, Jr. Senator from Georgia (Chapel Hill: 
University of North Carolina Press, 1991) 333. 
59 Virginia, Tennessee en Florida gingen naar de verliezer van de verkiezingen, de 
Republikein Richard Nixon. Zie: Grantham, The South in Modern America, 227. 
60 ‘Mr. Kennedy and the South’, Editorial, The New York Times, 13 november 
1960. 
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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 vice-
presidentskandidaat – 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 

61 Grantham, The South in Modern America, 339. 
62 Het ging om Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia en South Carolina. Het 
perifere Zuiden, waar Eisenhower en Nixon juist goed presteerden, ging voor 
Goldwater verloren. Zie Cosman, Five States for Goldwater, 59-91. 
63 Barry Goldwater, The Conscience of a Conservative (New York: MacFadden 
Books, 1964) 38. 
64 David S. Castle, ‘Goldwater’s Presidential Candidacy and Political 
Realignment’, Presidential Studies Quarterly, Volume XX, No. 1 (Winter 1990) 
109. 
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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 long-
dominant 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. 
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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, 

70 Numan V. Bartley and Hugh Davis Graham, Southern Politics and the Second 
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(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1976) 188. 
71 McGirr, Suburban Warriors, 217. 
72 Idem, 240. 
73 Black and Black, The Vital South, 163, 169, 174. 
74 Idem, 39, 174. 
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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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77 Albert Gore, Let the Glory Out. My South and its Politics (New York: Viking 
Press, 1972) 202. 
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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 
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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., vice-
president 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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