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2
Good, clean government 

‘I never did anything that was courageous about integration, but is was 
on my conscience and on my mind.’1

Jimmy Carter 

Inleiding

oewel de Republikeinen de hegemonie van de Democraten in het 
Zuiden langzaam begonnen aan te tasten, was electoraal gezien 
alles nog bij het oude op het moment dat Jimmy Carter besloot 

om de politiek in te gaan. De Verenigde Staten stond aan de vooravond 
van wat politicologen ook wel de ‘transitional decades of the 1960s, the 
1970s, and the 1980s’ hebben genoemd.2 Net als de meerderheid van zijn 
zuidelijke partijgenoten stemde Carter bij de presidentsverkiezingen van 
1960 op de Democraat John F. Kennedy. Het Zuiden hield de rijen 
gesloten en zonder de steun van de regio zou het Kennedy niet gelukt zijn 
president te worden. Als eerste katholieke president van de Verenigde 
Staten gold Kennedy tevens als een liberal. Arthur Schlesinger jr. 
constateerde dat de Verenigde Staten in 1960 op een nieuwe drempel in de 
geschiedenis stond, een moment om af te rekenen met het conservatisme 
dat de jaren vijftig had gedomineerd. Dat conservatisme kon niet langer 
voldoen aan de ‘desires and needs’ van het volk: ‘new forces, new 
energies, new values are straining for expression and for release’, schreef 
Schlesinger. ‘The Eisenhower epoch–the present period of passivity and 
acquiescence in our national life–is drawing to a natural end’. Schlesinger 

1 Interview with former President Jimmy Carter, Georgia Government 
Documentation Project, Georgia State University, 1987. 10.
2 Byron E. Shafer and Richard Johnston, The End of Southern Exceptionalism. 
Class, Race, and Partisan Change in the Postwar South (Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2006) 187. 
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meende dat alleen het liberalisme voor de noodzakelijke ‘reorganization 
of American values’ kon zorgen.3
     Zuidelijke Democraten waren huiverig voor dat liberalisme en dachten 
dat vice-president Lyndon Johnson uit Texas Kennedy zou kunnen 
intomen. In Johnson zagen zij een gematigde medestander in hun strijd 
tegen de federale overheidsbemoeienis met de desegregatie. In 1962, het 
jaar waarin Carter besloot politicus te worden, was de druk op het Zuiden 
echter aanzienlijk toegenomen vanwege de steeds luidere roep van de 
liberals om federale burgerrechtenwetten. Tegelijkertijd legden de nog 
bescheiden Republikeinse electorale overwinningen in het Zuiden de basis 
voor een nieuw conservatisme, dat een veel sterkere ideologische inslag 
had dan het conservatisme dat Eisenhower had uitgedragen. Het land 
maakte zich op voor een hevige botsing tussen de ideologieën, waarbij de 
consensus van de jaren vijftig plaats zou maken voor polarisatie en het 
electoraat bij verkiezingen niet langer eerst naar de partijen keek, maar 
naar de kwesties.4
     Eén van die kwesties was de rassenscheiding. ‘Our two races, although 
inseparable in our daily lives, were kept apart by social custom, 
misinterpretation of Holy Scriptures, and the unchallenged law of the land 
as mandated by the United States Supreme Court’.5 Zo beschreef Jimmy 
Carter de tijdenlange acceptatie van de segregatie onder de blanke 
bevolking in het Zuiden. Een harder dagelijks beeld schetste 
afgevaardigde Charles Weltner uit Atlanta: ‘Negroes were poor. They 
lived somewhere else. We helped them when we could through churches 
and personal charity. And that was about it. There was no race problem-
until the Supreme Court came along in 1954, and, by a few words, 
changed the pattern of centuries’.6 Volgens Weltner bracht het vonnis 
waarmee het federale Hooggerechtshof de integratie van openbare scholen 
beval in het Zuiden een grote spanning teweeg, die politici ook innerlijk 
voelden. Maar wat Jimmy Carter betrof was de rassenkwestie in 1962, 
althans in zijn campagne, geen thema. Vanuit zijn conservatieve 
thuisdistrict Sumter County ging hij de strijd aan om een zetel in de 
Senaat van Georgia en besloot hij geen ideologische uitspraken in het 
richtingendebat te doen. Het was een bewuste keuze, waarbij Carter 

3 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Politics of Hope (Londen: Eyre & Spottiswoode, 
1964) 81, 90. 
4 Norman H. Nie, Sidney Verba and John R. Petrocik, The Changing American 
Voter (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979) xix, xx, 1. 
5 Jimmy Carter, An Hour Before Daylight. Memories of a Rural Boyhood (New 
York: Touchstone, 2001) 17. 
6 Charles Longstreet Weltner, Southerner (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1966) 
20-21. 
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tevens terugviel op bepaalde gebruiken in het zuidelijke campagnevoeren. 
De segregatie dwong zuidelijke blanke kandidaten namelijk tot het voeren 
van campagnes waarin zij dat thema veiligheidshalve uit de weg konden 
gaan. Zo kwam ook Carter met een campagne die niet rond thema’s, maar 
rond de persoon van de kandiderend politicus draaide. Het leidde er toe 
dat Carter reeds in 1962 een eigen campagnestijl ontwikkelde, gekenmerkt 
door ideologische ambivalentie en een centrale plaats voor zijn persoon. 
Tevens introduceerde hij vijf tactische elementen die constanten in al zijn 
verkiezingscampagnes gingen vormen. Met zijn sterk geïndividualiseerde 
campagne was Carter daarmee een exponent van de trend waarbij 
kandidaten zich losser gingen opstellen van hun partijen.7
     Naast de ontwikkeling van zijn eigen stijl was tijdgebrek allesbepalend 
voor Carters campagne in 1962. Dat was zeker geen nadeel, want 
daardoor hoefde Carter in zijn conservatieve kiesdistrict geen uitgebreid 
verkiezingsprogramma te overleggen. In plaats daarvan kwam hij met een 
achttal punten waarin hij zijn persoon en levensloop toelichtte. Punten als 
‘Native of Plains, GA’, ‘Succesful Farmer and Businessman’ en ‘Married 
– three sons’ lijken op het eerste gezicht vanzelfsprekend. Toch geven ze 
bij nadere bestudering meer inzicht in de sociale, politieke en 
economische omstandigheden die Carter vormden tot mens en politicus. 
In de acht punten roerde hij zelfs een heikel onderwerp als onderwijs aan, 
maar hij ijverde zeker niet voor de integratie van openbare scholen. Carter 
wilde in de eerste plaats een sterk en relatief goedkoop openbaar 
onderwijs omdat dat paste in de traditie van zijn geloofsgemeenschap, de 
Southern Baptists. Dergelijk onderwijs bood van oudsher de kans te leren 
lezen en de Bijbel te interpreteren. Om het openbaar onderwijs te 
behouden waren steeds meer gematigde baptisten begin jaren zestig bereid 
de door de federale overheid opgelegde desegregatie te accepteren.8
Achteraf zei Carter dat het onderwijs zijn belangrijkste drijfveer geweest 
was om de politiek in te gaan. Zijn persoonlijke politieke ambitie en 
idealisme, zijn positie als zakenman en het voorbeeld dat hij aan zijn 
vader nam waren echter ook belangrijke factoren. 
     Om Carters eerste campagne van de jaren zestig te kunnen 
interpreteren is een beschouwing van de politieke ontwikkelingen in 
Georgia vanaf de jaren dertig noodzakelijk. De jaren dertig zijn als 
uitgangspunt relevant vanwege de politieke gevolgen van de New Deal in 
de zuidelijke staat, terwijl de jaren veertig en vijftig in het teken stonden 
van grote spanningen rond de rassenscheiding. Met de invoering van het 

7 Martin P. Wattenberg, The Decline of American Political Parties, 1952-1984
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986) 4. 
8 Mark Newman, Getting Right with God. Southern Baptists and Desegregation, 
1945-1995 (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2001) 87. 
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evenredigheidsbeginsel in 1962 veranderde het politieke systeem in 
Georgia voorts ingrijpend. Van Carter is wel gezegd dat hij dat moment 
afwachtte en vervolgens aangreep om het establishment aan te vallen als 
‘the candidate of progressive, universalistic change’.9 Carter zou dan 
hebben behoord tot de Democratische partijactivisten die zich in de jaren 
zestig ontwikkelden tot wat de politicoloog Norman Nie een ‘sharply left 
leaning group’ noemt.10 Uit Carters campagne blijkt echter geenszins dat 
hij zich op dat moment bij de liberals wilde aansluiten. Volgens Betty 
Glad verloor Carters sociale bewogenheid het zelfs van zijn persoonlijke 
politieke ambities: ‘He portrayed himself as an innocent, surprised by the 
evil he found and showed an ability to dramatize the righteousness of his 
own cause, while at the same time pulling the political levers that would 
promote that cause. (...) He demonstrated his ability to develop an 
enthusiastic and dedicated following’.11

     Terugkijkend op die periode bestreed Carter dat zijn eerste campagne 
uit egocentrisme was voortgekomen en hij dacht er geen moment aan dat 
‘the state Senate might be a stepping-stone to higher office’. Wat hem in 
1962 dreef, aldus Carter, was ‘a somewhat naive concept of public 
service’.12 Maar met ‘naïef’ typeerde Carter zichzelf zeker onjuist, want 
hij wist hoe politiek bedreven werd en was volop bereid aan het politieke 
bedrijf mee te doen. De vaststelling uit die tijd van John F. Kennedy, 
‘Politics has become one of our most abused and neglected professions. It 
ranks low in the occupational list of a large share of the American 
population’, weerhield Carter dan ook niet van een kandidatuur.13

1. Politiek in Georgia

Democratische facties 

In Georgia hield het vak van politicus in de eerste plaats in aansluiting 
zoeken bij één van de facties binnen de Democratische Partij. Eén van de 
diepste verdelingen ontstond in de jaren dertig van de twintigste eeuw, 

9 Kenneth E. Morris, Jimmy Carter, American Moralist (Athens: The University 
of Georgia Press, 1996) 135-136. 
10 Nie, Verba and Petrocik, The Changing American Voter, 204. 
11 Betty Glad, Jimmy Carter. In Search of the Great White House (New York: 
W.W. Norton & Company, 1980) 92-93.  
12 Jimmy Carter, Turning Point. A Candidate, a State, and a Nation Come of Age
(New York: Times Books, 1992) 62.  
13 John F. Kennedy, ‘Why Go into Politics’, in Politics U.S.A. A Practical Guide 
to the Winning of Public Office, James M. Cannon, ed. (Garden City, NY: 
Doubleday & Company, 1960) 60. 
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met aan de ene kant politici en burgers die aanhanger waren van 
gouverneur Eugene Talmadge en aan de andere kant de anti-Talmadge 
forces. Na zijn aantreden als gouverneur in 1933 bouwde Talmadge 
(1884-1946) voort op het politieke erfgoed van Thomas Watson, de in 
1922 overleden populist uit Georgia die zich had opgeworpen als voorman 
van de arme blanken en boeren in zijn staat. De economische depressie 
die eind 1929 inzette trof ook de boeren in Georgia hard. ‘The farmer 
needed a champion and Talmadge knew it’, schreef zijn biograaf William 
Anderson.14 Talmadge besefte dat boeren de belangrijkste kiesgroep 
waren. De macht van het platteland in Georgia was groot door het 
zogenoemde county unit-systeem, een kiesstelsel dat aan ieder district een 
aantal unit votes toekende. Districten die grote steden op hun grondgebied 
hadden en derhalve een grotere bevolkingsdichtheid, zoals Fulton 
(Atlanta), waren wat het aantal unit votes betreft gelijkgesteld aan 
dunbevolkte plattelandsdistricten. 
     Volgens Anderson introduceerde Talmadge in 1932 een nieuw soort 
campagne in Georgia, met vlammende betogen waar grote groepen 
belangstellenden op af kwamen. Talmadge, advocaat en boer, speelde zo 
goed op zijn plattelandsgehoor in dat hij een ‘master of the rural mind’ 
werd.15 Hij beloofde lastenverlichting en een staatsbestuur dat economisch 
zou werken. In felle tirades zei hij te willen breken met de politieke 
praktijk van de jaren twintig, waarmee hij het voorzien had op de 
Democratische courthouse gangs. In dergelijke groepen maakten 
gemeente- en districtsfunctionarissen, hoofdredacteuren van kranten, 
sheriffs en districtsadvocaten de politieke dienst uit. Volgens Anderson 
vormden de gangs de ‘common denominator of Georgia’s power 
structure’.16 In de jaren twintig kregen de groepen steeds nauwere banden 
met financieel invloedrijke mensen in Atlanta, onder wie geldschieters, 
investeerders en ondernemers. Op haar beurt vond de financiële elite 
belangrijke lobbykantoren in advocatenfirma’s, waaronder het in de 
hoofdstad gevestigde King & Spalding.17 Talmadge viel de courthouse 
gangs en hun connecties aan en zijn streven was de macht bij de boeren, 
maar in ieder geval op het platteland te leggen. 
     In 1933 ontpopte Talmadge zich als een fervent tegenstander van de 
New Deal. Sommige maatregelen uit Washington, zoals de gedwongen 
inkrimping van de landbouwproductie, zetten kwaad bloed bij boeren in 
het Zuiden. Earl Carter, boer en winkelier uit het kleine Plains in het 

14 William Anderson, The Wild Man from Sugar Creek. The Political Career of 
Eugene Talmadge  (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1975) 43. 
15 Idem, 80-81.
16 Idem, 16.
17 Idem, 17.
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zuidwesten van Georgia, kon zich volledig vinden in de stijl en het 
gedachtegoed van Eugene Talmadge. Zelf een uitgesproken tegenstander 
van de New Deal, nam Earl Carter zijn tienjarige zoon Jimmy in 1934 mee 
naar een campagnebijeenkomst van Talmadge, die herkozen wilde worden 
als gouverneur. Het was Jimmy Carters eerste kennismaking met de 
politiek. Carter herinnerde zich later het gratis drinken en de barbecue, 
maar ook Talmadge zelf maakte de bijeenkomst tot ‘one of the most 
memorable events’ uit zijn leven.18 Profiterend van de onvrede onder de 
kiezers in Georgia won Talmadge zijn herverkiezing overweldigend. 
     De economische crisis en de New Deal waren de belangrijkste 
oorzaken van de interne strijd onder de Democraten in Georgia. Enerzijds 
ondervond de federale bemoeienis met boeren en ondernemers in de staat 
felle kritiek van Talmadge en zijn aanhangers. Anderzijds kon de New
Deal, vooral in het beginstadium, rekenen op de steun van de twee 
senatoren uit de staat, Richard Russell en Walter George. Talmadge 
besloot het in 1936 op te nemen tegen Russell, vanuit de redenering dat hij 
als senator in Washington de New Deal actief zou kunnen tegenwerken. 
Maar Talmadge verloor, want inmiddels hadden de maatregelen enig 
effect gesorteerd en waren de inwoners van Georgia gewend geraakt aan 
de overheidssteun. In 1938 verloor Talmadge opnieuw, ditmaal van 
George.
     Als voormalig gouverneur van Georgia wist Russell in Washington 
snel een prominente plaats te veroveren in de lobby van zuidelijke 
senatoren. Russell kreeg als politiek kandidaat steeds steun van de 
juristenfirma King & Spalding. De advocaten Alexander King en Jack 
Spalding zetten aan het einde van de negentiende eeuw de traditie in gang 
van het steunen van politici met als doel het bevorderen van het 
zakenklimaat in Atlanta en Georgia. Niet in de laatste plaats wilden zij 
hun eigen investeringen in onder meer tramlijnen en 
elektriciteitsmaatschappijen zeker stellen. Spalding was een overtuigd 
aanhanger van Roosevelt en Russell. Spaldings zoon Hughes zette de 
contacten met politici in de jaren dertig voort en uiteindelijk zou ook 
Carter in 1962 van de traditie profiteren.  

De jaren veertig 

Talmadge wist in 1940 opnieuw de gouverneursverkiezingen te winnen, 
maar zijn afkalvende achterban en een gebrekkige campagneorganisatie 
leidden in 1942 tot een nederlaag. Talmadge verloor van Ellis Arnall, 
advocaat en vertegenwoordiger van de gematigde pro-Roosevelt 
Democraten in Georgia. Arnall was met zijn 35 jaar de jongste gouverneur 

18 Jimmy Carter, An Hour Before Daylight, 67-69. 
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in de geschiedenis van Georgia, maar belangrijker waren zijn 
vasthoudendheid en visie op het politieke bedrijf: ‘Politics is nothing 
really but the science of bringing people together on a common 
concept’.19 In 1942 heette die gemeenschappelijke noemer conservatisme 
met hoogstens een geringe dosis gematigdheid, want de rassenkwestie had 
immers haar intrede gedaan in verkiezingscampagnes. Arnall had een 
liberalere aard, maar kon daar niet voor uitkomen omdat dat zijn 
verkiezing onmogelijk zou hebben gemaakt.20 Hij versloeg Talmadge door 
in de campagne kritiek te uiten op het hoger-onderwijsbeleid van de 
gouverneur, een politiek waar veel inwoners van Georgia het niet mee 
eens waren. Als voorstander van de New Deal vond Arnall dat hij met zijn 
verkiezing een evenwicht had hersteld. Het had hem zeer bevreemd dat de 
inwoners van Georgia in de jaren dertig achter Talmadge gingen staan, 
maar tegelijkertijd massaal voor Roosevelt stemden. ‘Roosevelt and 
Talmadge were diametrically opposed to each other’, meende Arnall.21

     Omdat de wet gewijzigd was kon Arnall in 1943 aantreden als de 
eerste gouverneur die één aaneengesloten termijn van vier jaar mocht 
dienen. In zijn campagne profiteerde Arnall van de steun van Roy Harris, 
de conservatieve en segregistische voorzitter van het Huis van 
Afgevaardigden van Georgia. Als gouverneur begon Arnall een offensief 
om Georgia economisch vooruit te helpen en te laten aansluiten bij meer 
welvarende delen van de Verenigde Staten.22 In de oorlogsjaren zette de 
industrialisatie in het Zuiden door en Arnall meende dat zijn regering een 
belangrijke bijdrage had geleverd aan de ‘readmission of the South to the 
Union on a basis of full fellowship and full equality’.23 Met deze uitspraak 
zwaaide hij zich evenwel te veel lof toe, want op sociaal gebied hield de 
rassenkwestie het land nog steeds verdeeld. 
     Hamerend op het gelijk van de segregisten lukte het Talmadge in 1946 
opnieuw gouverneur te worden. Aanleiding was de gerechtelijke uitspraak 
dat de Democratische Partij haar primaries niet uitsluitend mocht 
reserveren voor blanke kiezers en Arnalls acceptatie van dat vonnis. Het 
vonnis leidde tot een grootschalige registratie van zwarte kiezers, van wie 
er in 1946  in Georgia 100.000 hun stem uitbrachten. Eugene Talmadge 
overleed voordat hij zijn ambt kon aanvaarden, wat leidde tot de 
zogeheten three governors controversy. Melvin Thompson, gekozen tot 
vice-gouverneur, maakte aanspraak op het gouverneurschap. Arnall wilde 

19 Oral History Interview with Ellis Arnall, Georgia State University, Special 
Collections, 1986. 13. 
20 Idem, 14. 
21 Idem, 17. 
22 Idem, 30, 32. 
23 Idem, 41. 
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aanblijven en zei slechts te zullen aftreden als er in juridische zin 
duidelijkheid was. Als derde politicus was Herman Talmadge, zoon van 
Eugene, bij de affaire betrokken. Aanhangers van Herman Talmadge in 
het staatsparlement kozen hem in januari 1947, bij het begin van de 
parlementaire zitting, onmiddellijk tot gouverneur, wijzend op een 
bepaling in de grondwet van Georgia. Het Hooggerechtshof van Georgia 
gelastte daarop een bijzondere verkiezing, die Talmadge in 1948 alsnog 
won.
     De controverse maakte duidelijk dat de Democratische Partij in 
Georgia nog steeds verdeeld was tussen Talmadge en diens opponenten, 
onder wie Thompson en Arnall. De politicoloog Joseph Bernd schreef: 
‘The truculent, irascible public personality of Eugene Talmadge, whether 
in or out of office, had dominated Georgia political life from 1932 to 
1946. His more affable and no less puissant son dominated the state for 
about a decade, 1947-1956’.24 De Talmadge-factie profiteerde rijkelijk 
van de constante lobby die Roy Harris, naast politicus ook advocaat, in 
Atlanta en elders voerde. De journalist Robert Sherrill betitelde Harris als 
de ‘smartest organization man in Georgia politics’, een Democraat die 
decennia lang de kunst verstond van ‘orchestrating the courthouse gangs’. 
Door politici tegen elkaar uit te spelen kon Harris hen maken en breken.25

De jaren vijftig 

Als overtuigd segregist won Earl Carter in 1952 een zetel in de Senaat van 
Georgia. Carter was naar voren geschoven door aanhangers van 
Talmadge. Zij voorkwamen daarmee met succes de herverkiezing van 
Frank Myers, een progressieve Democraat uit Sumter County en fel 
criticus van Talmadge.26 Earl Carter overleed in 1953, waarop Jimmy 
Carter ontslag nam uit de marine om het ouderlijke bedrijf, dat inmiddels 
800 hectare landbouwgrond met overwegend pindaplanten en katoen 
besloeg, over te nemen. Carters moeder Lillian kreeg het aanbod de zetel 
van haar man in de Senaat in te nemen, maar zij weigerde. Jimmy Carter 
kreeg dat aanbod niet, mede omdat hij wegens zijn studie en 
marinecarrière al twaalf jaar weg was uit Plains. In plaats van zich met 
politiek bezig te houden diende Jimmy Carter zich volledig te wijden aan 

24 Joseph L. Bernd, ‘Georgia, Static and Dynamic’, in The Changing Politics of 
the South, William C. Havard, ed. (Baton Rouge: Louisiana State University 
Press, 1972) 294. 
25 Robert Sherrill, Gothic Politics in the Deep South. Stars of the New 
Confederacy (New York: Grossman Publishers, 1968) 44-45. 
26 Peter G. Bourne, Jimmy Carter. A Comprehensive Biography from Plains to 
Postpresidency (New York: A Lisa Drew Book/Scribner, 1997) 105. 
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het leiden van een bedrijf waarvan hij lang niet alle details kende. Thad 
Jones, een succesvol zakenman en vriend van de familie, nam de zetel van 
Earl Carter in. 
     Van een afstand zag Jimmy Carter hoe de Democratische Partij in 
Georgia in de jaren vijftig verdeeld bleef. Terwijl Herman Talmadge in 
1956 werd gekozen in de Senaat in Washington trad in 1955 Marvin 
Griffin aan als gouverneur. Griffin, volgens Carters biograaf Peter Bourne 
‘a segregationist of the Talmadge mold’, beloofde de kiezers de openbare 
scholen in Georgia te zullen sluiten als de federale overheid zou proberen 
ze te integreren.27 Hij reageerde daarmee op de consternatie die was 
ontstaan door het vonnis Brown v. Board of Education. De verkiezing van 
Griffin en andere segregisten tot gouverneur in zuidelijke staten betekende 
dat de regio vasthield aan het oude stramien en daardoor, halverwege de 
jaren vijftig, nog steeds geen Democratische presidentskandidaat kon 
leveren. Met Russell als presidentskandidaat wilde de Talmadge-factie in 
1952 de herverkiezing van president Truman blokkeren. Russell 
benadrukte dat hij de sociale vooruitgang die sinds de jaren dertig was 
geboekt niet ongedaan wilde maken, maar hij slaagde er niet in van zijn 
sectional image af te komen, het stempel van een zuidelijk – en dus 
segregistisch – politicus.28

     Terwijl in hun retoriek nog steeds rassenhaat doorklonk, beseften 
Griffin en latere gouverneurs dat zij sociale onrust moesten voorkomen. 
Dat kon alleen door Georgia te laten aansluiten bij de industrialisatie, 
verstedelijking en migratie die in de jaren vijftig in het Zuiden doorzette. 
Sociale stabiliteit zou bedrijven kunnen verlokken zich in Georgia te 
vestigen. Gouverneurs gingen dan ook een dubbelspoor volgen, waarbij 
economische prioriteiten en werkgelegenheid voorop stonden. Zelfs 
Ernest Vandiver, de Democraat die in 1958 de gouverneursrace won met 
het motto ‘No, not one!’, zwerend dat niet één zwart kind zou worden 
toegelaten tot een blanke openbare school, bleek als regeringsleider in 
eerste instantie gehoorzaam aan de federale wet. Vandiver zei dat hij in 
zijn campagne zo ver naar rechts was opgeschoven vanwege de felle 
aanvallen op zijn persoon door Bill Bodenhammer, een segregistische 
baptistische dominee die eveneens gouverneur wilde worden.29 Als 
gouverneur predikte Vandiver geen rassenscheiding, maar hield hij zich 
voornamelijk bezig met de reorganisatie van het staatsbestuur en het 
aantrekken van investeerders.

27 Idem, 89. 
28 Gilbert C. Fite, Richard B. Russell, Jr. Senator from Georgia (Chapell Hill: 
University of North Carolina Press, 1991) 278. 
29 Oral History Interview with Ernest Vandiver, Georgia State University, Special 
Collections, 1986. 30. 
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De jaren zestig 

Binnen de Democratische Partij draaiden de presidentsverkiezingen van 
1960 volledig rond de tegenstelling Noord-Zuid. Zuidelijke Democraten 
stonden aanvankelijk zeer wantrouwend ten opzichte van senator John 
Kennedy uit Massachusetts, die de voorverkiezingen wist te winnen. 
Namens Georgia was Vandiver afgevaardigde naar de Democratische 
conventie in Los Angeles, waar de zuidelijke staten gezamenlijk Lyndon 
Johnson als presidentskandidaat naar voren schoven. Maar Johnson, 
Democratisch fractieleider in de Senaat, delfde het onderspit. Een groep 
zuidelijke afgevaardigden oefende daarop druk uit op Vandiver om zich 
kandidaat te stellen voor het vice-presidentschap. ‘I had it under 
consideration to try to lead a southern coalition against a group of ultra-
liberals who were trying to move in on us’, zo beschreef Vandiver de 
bittere tweedeling in de partij.30 Vandiver kon zich de moeite getroosten, 
want Kennedy koos Johnson als zijn running mate. Kennedy nam het 
besluit deels om het Zuiden, dat hem wantrouwde om zijn katholieke 
geloof, tevreden te stellen. ‘Jack Kennedy was a practical politician. He 
knew that without the support of the states of the South he could not get 
elected’, aldus Vandiver.31 De gouverneur steunde het tweespan Kennedy-
Johnson niet onmiddellijk, maar pas nadat hij van Kennedy de garantie 
had gekregen dat die als president nooit militairen onder federaal bevel 
zou laten ingrijpen in Georgia. Vandiver refereerde daarbij aan de 
rassenonlusten in Little Rock, Arkansas, waar president Eisenhower in 
1957 met federale troepen had geïntervenieerd. ‘We felt like that was a 
betrayal of the rights of the states to handle their own affairs’, zo 
verwoordde Vandiver de sentimenten van zuidelijke politici.32 Kennedy 
won de verkiezingen nipt van de Republikein Nixon, maar in Georgia 
kreeg hij een meerderheid van 63 procent van de stemmen, landelijk 
gezien één van de beste uitslagen.33

     Ondanks verzuchtingen als ‘he was still, we felt, pretty liberal’, was 
Vandiver onder voorwaarden bereid een noordelijke Democraat als 
Kennedy te steunen.34 Zelf koos Vandiver zijn progressieve partijgenoot 
Carl Sanders als floor leader in de Senaat van Georgia. In deze functie 
van fractieleider kon Sanders debatten grotendeels sturen. Zijn leidende 
positie in de Senaat was een teken dat Sanders de beoogde opvolger van 

30 Idem, 40. 
31 Idem, 30. 
32 Idem, 42. 
33 Donald L. Grant, The Way It Was in the South. The Black Experience in 
Georgia (New York: Birch Lane Press, 1993) 394. 
34 Oral History Interview with Ernest Vandiver, 41. 
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Vandiver was. Sanders gold als gematigd omdat hij liet weten in geen 
geval de openbare scholen te zullen sluiten om zo onder het vonnis van 
1954 uit te komen. Zijn belangrijkste tegenstander in de 
gouverneursverkiezingen van 1962, Marvin Griffin, was dat wel van plan. 
Sanders wees in zijn campagne op de economische en sociale vooruitgang 
in Georgia, die niet op het spel gezet mocht worden door verzet te bieden 
aan Washington: ‘We’re not going to destroy the progress of Georgia. 
We’re going to try and moderate our positions and try to preserve our 
state and protect everybody in this state and not allow the federal 
government to take us over’.35 Met andere woorden: als Georgia eigen, 
realistische wegen zocht voor het uitvoeren van federale wetten, zou de 
meeste zeggenschap over het staatsbeleid behouden blijven. 
     Voorts legde Sanders de nadruk op industriële ontwikkeling, onderwijs 
en ‘honesty in government’.36 Dat laatste thema was direct gericht tegen 
Griffin, die tijdens zijn ambtstermijn als gouverneur met schandalen te 
maken kreeg en wiens regering als corrupt te boek stond. Sanders omgaf 
zich met Democraten die felle tegenstanders van Griffin waren. Tijdens de 
campagne trad een geleidelijke verschuiving binnen de partij in de 
richting van Sanders op en hij won de verkiezingen in november 1962 met 
overmacht.

2. Desegregatie: druk op het politieke systeem 

De positie van Atlanta 

Sanders kreeg zwarte kiezers achter zich die beseften dat de advocaat uit 
Augusta gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen wilde, ook al kon hij 
dat niet openlijk zeggen omdat zijn politieke carrière dan een voortijdig 
einde gekend zou hebben. Sanders diende steeds een gematigd antwoord 
klaar te hebben, bijvoorbeeld op het toenemende protest van zwarten voor 
gelijkberechtiging in Atlanta. De opvatting van Sanders en andere 
Democraten dat Georgia en Atlanta de vruchten van de vooruitgang 
konden plukken, gebruikten zwarte demonstranten als een politiek wapen. 
Eén van hen, de latere staatssenator Julian Bond, organiseerde in 1960-
1961 in de hoofdstad een aantal sit-ins, acties waarbij zwarten restaurants 
of andere openbare gelegenheden binnengingen waar alleen blanken 
welkom waren. De activisten trotseerden beschimpingen en Bond legde 
later uit waarom zwarten tot dergelijke vernederingen bereid waren: 
‘Atlanta was just then beginning to realize that it was the regional capital 

35 Oral History Interview with Carl Sanders, Georgia State University, Special 
Collections, 1986. 22. 
36 Idem, 25-26. 
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of the South...they were very image conscious here...that worked to our 
advantage because they didn’t want to sully the City’s image...we helped 
Atlanta, and I think Atlanta helped us. It was a symbiotic relationship’.37

     Bond en zijn medestrijders, maar ook gematigde blanke Democraten, 
wisten het beeld te kweken dat het rassenvraagstuk in Atlanta in goed 
overleg opgelost kon worden. Het lijfelijk geweld tegen zwarten bleef er 
beperkt en andere steden gingen Atlanta als voorbeeld nemen. Het 
geweldloze verzet dat dominee Martin Luther King jr. uit Atlanta 
propageerde maakte het zwarte protest voor velen acceptabel. De 
historicus Donald Grant onderstreept het belang van Atlanta met zijn 
conclusie: ‘Despite the massive resistance of Georgia’s leaders, Atlanta 
led the way in public school desegregation in the Deep South’. Hij 
benadrukt dat zwarte en blanke dominees in de baptistische kerk een 
belangrijke rol speelden in de zwarte emancipatie, evenals de National
Association for the Advancement of Colored People (NAACP), die de 
financiële middelen vond om rechtszaken aan te spannen.38

Pragmatisme 

Aan de ontwikkeling die Bond en Grant schetsen ging een lange 
geschiedenis van segregatie en slavernij vooraf die het Zuiden van de 
Verenigde Staten enkele eeuwen in zijn greep hield. In alle zuidelijke 
staten zochten zwarten naar blanke bondgenoten die het op politiek vlak 
voor hen konden opnemen, want, zo zegt Grant, ‘black power was never a 
realistic goal’: Republikeinen, Populisten, noch Democraten waren 
immers bereid zwarten werkelijke macht te geven.39 In Georgia was dit 
niet anders. Volgens Grant kwam het in Georgia aan het einde van de 
negentiende eeuw slechts tot ‘halting attempts at reform’ en hij 
concludeert: ‘Georgia would remain a state dominated by a clique that had 
only contempt for the common people, no matter what color. Georgia 
remained backward in education and culture, with a political system 
devoted to the preservation of this backwardness’.40

     De historicus Numan Bartley verklaart verder waarom arme blanken, 
die een enkele keer probeerden gemene zaak met hun zwarte lotgenoten te 
maken, nooit konden winnen van de blanke elite die vorm gaf aan het 
systeem. ‘For a substantial portion of the twentieth century, de jure 
segregation required white southerners to be racist; it was against the law 

37 Oral History Interview with Julian Bond, Georgia State University, Special 
Collections, 1979. 25-26. 
38 Grant, The Way It Was in the South, 379.  
39 Idem, 181. 
40 Ibidem. 
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not to be. The law mandated, the structure of the regional economy 
encouraged, and the established white southern leadership promoted racial 
proscription, and it was hardly surprising that most of the white South 
complied’, aldus Bartley.41

     Vanwege de politieke en sociale situatie in het Zuiden besloot een 
groot aantal zwarten naar het Noorden te migreren. Een versnellend effect 
hierop had de Eerste Wereldoorlog, waardoor in de noordelijke industrie 
meer mankracht nodig was. Na een teruggang zette deze migratie in de 
jaren twintig door: alleen al in Georgia liep het aantal zwarte inwoners in 
deze periode met ruim 135.000 terug.42 Uit een volkstelling in 1930 bleek 
dat er dat jaar nog 1.071.125 zwarten in de staat woonden, waar dat er in 
1920 nog 1.206.365 waren geweest.43

     De Great Depression, ingeleid door de beurskrach van 1929, leidde tot 
een belangrijke omwenteling in het stemgedrag van de zwarte bevolking. 
Het werd hen duidelijk dat zij van president Hoover en diens 
Republikeinse Partij geen economische of sociale vooruitgang mochten 
verwachten. Hoover bleef voorstander, zo schrijft Grant, van de trickle
down-theorie, die inhield dat alle bevolkingsgroepen uiteindelijk zouden 
meeprofiteren als een rijke bovenlaag zich op economisch vlak kon 
handhaven. Hoover besefte te laat dat hij niet automatisch meer op de 
zwarte stemmen kon rekenen en verloor de verkiezingen in 1932 van 
Roosevelt.44 De Great Depression trof blank en zwart. Opmerkelijk is dat 
de economische noodsituatie in sommige gevallen leidde tot het vervagen 
van de segregatiegrenzen. In Georgia namen tot wanhoop gedreven 
blanken ‘zwarte’ banen aan, zoals het ophalen van huisvuil, terwijl blanke 
winkeliers, dankbaar voor iedere klant, zwarten vriendelijker 
bejegenden.45

     Roosevelt had een speciale relatie met Georgia, waar hij tijdens zijn 
medische behandelingen in Warm Springs met eigen ogen de 
mensonwaardige verhoudingen tussen blank en zwart waarnam. Volgens 
Grant kon de president hiertegen geen directe actie ondernemen, want hij 
had de steun van de blanke segregisten nodig om zijn economisch 
herstelprogramma te kunnen uitvoeren. Roosevelt moedigde wel een open 
klimaat in Washington aan, onder meer bij het aantrekken van zwarten in 
de regering. Zwarten in Georgia, van wie de meesten in de landbouw 
werkten, hadden daar met het instorten van de prijzen echter weinig aan. 

41 Numan V. Bartley, ‘Social Change and Sectional Identity’, The Journal of 
Southern History, Vol. 61, No. 1 (February 1995) 9. 
42 Grant, The Way It Was in the South, 295. 
43 Zie: www.census.gov/population/www/documentation/twps0056/tab25.pdf. 
44 Grant, The Way It Was in the South idem, 339. 
45 Idem, 341. 
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‘Throughout the New Deal, Georgia officials worked to keep down the 
black vote and funnel New Deal benefits to whites’, concludeert Grant.46

De gouverneurs van Georgia in deze periode werkten daar aan mee en 
verrichtten geen enkele inspanning voor de zwarten. De verschillende 
facties van de Democratische Partij waartoe zij behoorden hadden geen 
van alle gelijkberechtiging als agendapunt. Tijdens zijn twee 
gouverneurstermijnen (1933-1937) toonde Eugene Talmadge zich een fel 
tegenstander van alles wat met sociale wetgeving geassocieerd kon 
worden, vooral als zwarten er van zouden kunnen profiteren. ‘Gene feared 
socialism and its big government as he feared nothing else’, zegt 
Anderson, die echter tegelijkertijd een dualisme in de samenleving van 
Georgia waarneemt, want steeds meer blanken waren niet langer bereid 
blindelings een demagoog te volgen. Zij wilden voor zichzelf uitmaken of 
federaal overheidsingrijpen in zaken die tot dan toe exclusief de 
bevoegdheid van de staten waren, wel zo nadelig was. In Georgia ging in 
de jaren dertig een pragmatisme overheersen, waarbij blanke kiezers 
enerzijds op Roosevelt en big government stemden, terwijl zij anderzijds 
segregisten als Talmadge bleven steunen.47 Dat de rassenscheiding in 
wezen een zuidelijke vorm van big government was leek de inwoners van 
de regio minder te storen, zolang het beleid maar uit hun eigen Zuiden 
kwam en niet door Washington werd opgelegd. 

Segregatie en de Democratische Partij 

De factietegenstelling liet zien dat het thema burgerrechten de 
Democratische Partij steeds meer bekroop. De aanhoudende druk van 
burgerrechtenactivisten en de economische opleving tijdens de Tweede 
Wereldoorlog brachten zwarten langzaam meer kansen. De oorlog leidde 
bovendien tot de vraag of het moreel juist was zwarten die meevochten 
om de wereld van de tirannie te bevrijden, in de Verenigde Staten zelf te 
onderdrukken. Tijdens de oorlogsjaren behaalden zwarten in Georgia een 
groot politiek succes, want dominee Primus King uit Columbus dwong in 
1944 met een rechtszaak het einde van de white primary af. Zwarten 
kregen daardoor het recht te stemmen in door de Democratische Partij 
georganiseerde voorrondes. Gouverneur Arnall ondernam geen actie tegen 
het vonnis. Arnall noemde zichzelf later in een interview een ‘ultra-
liberal’, maar erkende tevens: ‘I did not participate in any crusade to get 
the blacks the right to vote in the so-called white Democratic primary. It 
would have been suicide had I done so’.48 Arnall wilde speelruimte 

46 Idem, 345-348, 350. 
47 Anderson, The Wild Man from Sugar Creek, 105, 111-112. 
48 Oral History Interview with Ellis Arnall, 65. 
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houden om zijn programma uit te voeren, waaronder de invoering van een 
nieuwe grondwet in Georgia, waarin overigens niets stond over 
gelijkberechtiging. Toch verwierven zwarten in Georgia langzaam een 
grotere politieke stem. In een speciale verkiezing steunden zij massaal de 
progressieve blanke Democrate Helen Douglas Mankin, die in 1946 als 
afgevaardigde uit Atlanta in het Congres in Washington kwam. Mankin 
had actief onder zwarten geworven, een moedige actie waarover de zwarte 
historicus en burgerrechtenactivist Clarence Bacote opmerkte: ‘In that day 
and time any candidate who was seeking black votes was actually what 
you might say experiencing the ‘kiss of death’.49 Gouverneur Eugene 
Talmadge probeerde de teloorgang van de white primary te ondervangen 
door de registratie-eisen voor kiezers aan te scherpen. Tegelijkertijd bood 
het county unit-systeem nog altijd een waarborg voor blanke 
overwinningen aan de stembus. 
     De onrust rond de rassenkwestie leidde in 1948 tot de afscheiding van 
de zuidelijke Dixiecrats van de nationale Democratische Partij. Georgia 
stemde evenwel voor Truman, overwegend uit partijdiscipline en zeker 
niet om de burgerrechteninitiatieven van de president te steunen. 
Dreigementen van de Ku Klux Klan leidden er toe dat zwarten in Georgia 
dat jaar niet durfden te stemmen op de onafhankelijke kandidaat Henry 
Wallace, voormalig vice-president onder Franklin Roosevelt en een 
uitgesproken voorstander van desegregatie. De Klan mengde zich in 1948 
ook in de gouverneursverkiezingen, waardoor veel van de 200.000 
geregistreerde zwarte kiezers wegbleven van de stembus. Blanke racisten 
waren vooral actief in het oosten van Georgia, een gebied dat bekend 
stond als Talmadge country.50

     Ondanks politieke tegenwerking onder het gouverneurschap van 
Herman Talmadge (1948-1955) groeide de NAACP in die periode in 
Georgia. Nadat het vonnis Brown v. Board of Education het zwarte protest 
in 1954 een nieuwe impuls had gegeven bepaalde het federale 
Hooggerechtshof een jaar later dat de integratie van openbare scholen met 
‘all deliberate speed’ moest plaatsvinden. Staten in het Zuiden hadden 
toen echter al besloten tot een tactiek van massive resistance. In Georgia 
zei gouverneur Griffin in 1955: ‘No matter how much the Supreme Court 
seeks to coat its bitter pill of tyranny, the people of Georgia and the South 
will not swallow it’.51 Richard Russell en Herman Talmadge, in 1955 
aangetreden als senator voor Georgia, leidden het verzet namens hun staat 
in Washington en ondertekenden daar in 1956 het Southern Manifesto. In 

49 Oral History Interview with Dr. Clarence A. Bacote, Georgia State University, 
Special Collections, 1977. 2. 
50 Grant, The Way It Was in the South, 367-368. 
51 Idem, 377. 
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1957 lukte het Lyndon Johnson als Democratisch fractieleider in de 
Senaat evenwel een burgerrechtenwet door te drukken die de stembus 
toegankelijker maakte voor zwarten. Tevens werd de adviserende 
Commission on Civil Rights ingesteld. Het was de eerste burgerrechtenwet 
sinds 1875 en hij kwam alleen door de Senaat nadat de 
implementatiebepalingen waren afgezwakt. Russell en Talmadge stemden 
tegen en zij steunden tegenmaatregelen in Georgia.52 Zo scherpte het 
parlement in Atlanta in 1958 de beruchte Dertig Vragen aan. Burgers 
dienden die vragen althans deels juist te beantwoorden als zij zich als 
kiezer wilden laten registreren. De vragen vormden een onoverkomelijke 
barrière voor ongeletterden en armen, zowel zwart als blank. 
     Toch ging naast het pragmatisme in Georgia geleidelijk een realisme 
overheersen, het besef dat het handhaven van de blanke suprematie 
uiteindelijk onhoudbaar zou zijn. Zo kreeg Vandiver in 1961 als 
gouverneur te maken met een vonnis dat de integratie van de University of 
Georgia in Athens bepaalde. Vandiver overwoog alle staatssteun aan de 
universiteit in te trekken en de campus te sluiten, maar besloot na ampel 
beraad het onderwijssysteem niet in gevaar te brengen. Hij legde zich bij 
het vonnis neer, omdat hij bij zijn aantreden immers ook trouw had 
gezworen aan de grondwet van de Verenigde Staten. Vandiver prees 
zichzelf later als een politicus die zijn carrière bewust had opgeofferd en 
Georgia het geweld en de onrust had bespaard waarmee de desegregatie 
gepaard ging in zuidelijke staten als Arkansas, Alabama en Mississippi.53

     Een ander voorbeeld van realisme was Vandivers besluit in 1960 om 
zich samen met presidentskandidaat Kennedy in te zetten voor de 
vrijlating van Martin Luther King jr., die in oktober was opgepakt bij een 
sit-in in een restaurant van het warenhuis Rich’s in Atlanta. Vandiver 
vreesde dat de hechtenis van King, oprichter van de Southern Christian 
Leadership Conference (SCLC), zou kunnen leiden tot geweld rond de 
verkiezingen van november. Zwarte leiders spraken achteraf publiekelijk 
lovend over Kennedy en hadden daarmee een grote invloed op de zwarte 
kiesgroep. ‘You could almost feel it nationally, that the blacks went then 
from Nixon over to Jack Kennedy’, aldus Vandiver.54 Overigens voerde 
Nixon niet actief campagne onder de zwarte kiesgroep. 
     Behalve de positionering van het zwarte electoraat waren de 
presidentsverkiezingen belangrijk voor de positie van de Republikeinen in 
het Zuiden. In navolging van Eisenhower in 1952 en 1956 won Nixon de 
staten Florida, Virginia en Tennessee, terwijl hij slechts met een geringe 
marge verloor in Texas, Arkansas, North Carolina en South Carolina. In 

52 Idem, 371. 
53 Oral History Interview with Ernest Vandiver, 50. 
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het Deep South won Nixon geen enkele staat, maar steeg het aantal 
Republikeinse kiezers tot ongekende hoogte doordat steeds meer 
conservatieve Democraten besloten bij presidentsverkiezingen niet langer 
op hun eigen partij te stemmen. Volgens de historicus Christopher Lasch 
toonde deze ontwikkeling aan dat ‘two-party presidential politics had 
become a reality across much of the South’.55 De journalist Russell Baker 
zag dit als een logisch gevolg van de aantrekkingskracht van het ‘new 
conservatism’, dat zou kunnen aanzetten tot een ‘fundamental realignment 
of the parties in  the European style, offering the country a choice between 
Left and Right’.56

     Bij zijn aantreden in 1961 stond Kennedy onder zware druk van de 
zuidelijke vleugel van de Democratische Partij. Russell en Herman 
Talmadge hadden zich voor Kennedy ingezet, maar steunden hem niet 
onvoorwaardelijk. Wilde Kennedy bij een eventuele 
herverkiezingscampagne in 1964 nog steeds op hen kunnen rekenen, dan 
diende hij niet te ver te gaan op het gebied van de desegregatie. Zo zag de 
president na sterk aandringen van de twee senatoren af van de benoeming 
van Benjamin Mays, een zwarte burgerrechtenactivist met een carrière in 
het onderwijs en wel de mentor van Martin Luther King jr. genoemd, tot 
lid van de Civil Rights Commission.57

     In tegenstelling tot Roosevelt had Kennedy het Zuiden nodig om 
presidentsverkiezingen te kunnen winnen. Kennedy besefte dat hij hooguit 
zachte dwang kon uitoefenen en dat de desegregatie de meeste kans van 
slagen zou hebben als blanke gemeenschappen en burgers de kans kregen 
hun gezicht te redden. Blanken moesten kunnen zeggen dat zij altijd al 
voorstander waren geweest van integratie, maar dat het systeem hen nooit 
de kans had gegeven zich daar actief voor in te zetten. Door deze 
opstelling van Washington vorderde de desegregatie slechts langzaam.  

Zuidwest-Georgia 

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

3. Van gemeenschapsleider tot politicus 

Op dat platteland had de desegregatie in de jaren vijftig tot steeds grotere 
spanningen in de samenleving geleid. Jimmy Carter moest een manier 
vinden om daarmee om te gaan bij zijn terugkeer in Plains in 1953. Na 
een carrière in de marine nam Carter dat jaar het ouderlijke 
landbouwbedrijf over. Leunend op zijn afkomst en het ontzag dat in Plains 
had geheerst voor zijn overleden vader wierp Carter zich al snel op als 
gemeenschapsleider. Zijn interesse in de politiek groeide en culmineerde 
in 1962 in zijn kandidatuur voor de Senaat in Atlanta. Carter zag zich 
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geconfronteerd met enkele ontwikkelingen en gevolgen daarvan die van 
invloed waren op de toenmalige politieke situatie in Georgia: de New
Deal met het fenomeen van federaal overheidsingrijpen; de industrialisatie 
en urbanisatie, deels gestimuleerd door de economische groei tijdens en 
na de Tweede Wereldoorlog; het vonnis Brown v. Board of Education en 
de bereidheid van gouverneurs in Georgia gerechtelijke uitspraken te 
accepteren. Een laatste, zeer ingrijpende ontwikkeling, dateerde uit 1962 
zelf en betrof de afschaffing van het county unit-systeem. Hoe Carter op 
deze ontwikkelingen reageerde valt te illustreren aan de hand van zijn 
verkiezingscampagne van 1962. Het kwam er in feite op neer dat Carter in 
acht punten een aantal verworvenheden opsomde, die als alternatief voor 
een verkiezingsprogramma dienden. Deze acht punten worden hier nader 
uiteengezet in de volgorde die Carter zelf hanteerde. Daarna volgt een 
overzicht van de eigenlijke campagne, die slechts twee weken duurde, 
maar een lange nasleep had. 

1. Native of Plains, GA 

Plains, de plaats met een zeshonderdtal inwoners waar Jimmy Carter op 1 
oktober 1924 het levenslicht zag, lag midden in de Black Belt, een 
landbouwstreek waar zwarte inwoners een meerderheid vormden. Het 
gezin verhuisde in 1928 naar het nabijgelegen gehucht Archery, waar 
Jimmy Carter woonde tot hij in 1941 ging studeren. Zelf noemde Carter 
Archery een ‘fairly isolated rural community’, waar contact met de 
buitenwereld niet vanzelfsprekend was.60 Carters vader had naast 
landbouwgrond een winkel in Plains, terwijl zijn moeder werkte als 
verpleegster. Met zijn twee zussen en broer groeide Carter beschermd op 
in een omgeving waar segregatie net zo vanzelfsprekend was als in de tijd 
dat zijn voorvaderen zich rond 1830 voor het eerst in de streek vestigden 
en slavenhouders werden. Het was een maatschappij waarin niemand 
vragen stelde over de rassenscheiding. ‘It was a way of life. You had been 
raised that way, your father, and your grandfather, most of us had 
grandfathers who fought in the Civil War, and it was just ingrained in the 
being of individuals who lived in that time and that era’, zo beschreef 
Ernest Vandiver die zuidelijke maatschappij.61 Blanken in Georgia en 
andere zuidelijke staten wezen steeds op het verschil tussen segregatie en 
racisme, zowel in de dagelijkse omgang als in de politiek. Biograaf 
Gilbert Fite beschrijft dit aan de hand van de opvattingen van Richard 
Russell: de senator ‘held the elitist, paternalistic view of blacks so 
common among upper-class whites in the South during that period. 

60 Jimmy Carter, Living Faith (New York: Times Books, 1996) 10. 
61 Oral History Interview with Ernest Vandiver, 54-55. 
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Russell did not wish blacks any misfortune, and he even hoped that they 
would make economic gains and achieve better lives. But he believed that 
white and black societies must be strictly segregated and that blacks 
should make progress within their own social, economic, and political 
communities’.62

     Carters vader kon zich in Russells gedachtegoed vinden, maar gaf zijn 
stem altijd aan Eugene Talmadge, die veel verder ging in zijn retoriek 
tegen iedere vorm van integratie en eerder geneigd was de segregatie voor 
politiek gewin uit te buiten. Carters moeder Lillian had liberalere 
opvattingen, die haar zoon zeker beïnvloedden. ‘My mother set a different 
kind of standard for me (...) Mama refused to recognize the strict racial 
segregation of our South Georgia Community’, aldus Carter, die tevens 
stelde: ‘I have no doubt that Mama’s attitude made the acceptance of 
racial integration much easier for us children’.63 Lillian Carter liet een 
zwart speelkameraadje van Jimmy aanschuiven aan de keukentafel.64

Toch dreef zij de rassenkwestie in de omgang met haar echtgenoot nooit 
op de spits. ‘He was the boss. He was the head of the family and I never 
did anything that he didn’t want me to do’, zei zij later in een interview 
over Earl.65 In haar werk als verpleegster maakte Lillian Carter geen 
onderscheid tussen blank en zwart en hielp zij veelvuldig arme zwarten, 
onder wie de boerenfamilies die grond van haar man pachtten. Dit werd 
niet als een bijzonderheid beschouwd, maar als een christelijke plicht van 
mens tot mens. Het was evenmin verboden voor jonge kinderen als Jimmy 
om zwarte vriendjes te hebben. De praktijk zou hen vanzelf uit elkaar 
drijven, want de scholen waren immers strikt gescheiden en boden alleen 
blanke kinderen een kans op een degelijke opleiding. 
     ‘For young Jimmy it was a Huckleberry Finn existence. From April to 
October he seldom wore shoes or a shirt. He fished for eels and catfish in 
the Chocktawhatchee and Kinchafoonee Creeks’, zo beschreef Peter 
Bourne de onbezorgde jeugd van Carter eerder romantisch. Minstens zo 
belangrijk lijkt Bourne’s terloopse vaststelling: ‘The family ate well. 
There was always a good supply of meat and fresh vegetables’.66 Hoewel 
hij het in latere campagnes zou doen voorkomen alsof zijn familie 
armoede had gekend en hij alleen door hard te werken vooruit was 
gekomen, rekende Carter in een autobiografie over zijn jeugd uiteindelijk 
met dat beeld af. Zo was het huis waarin het gezin woonde ‘typical of 

62 Fite, Richard B. Russell, Jr., 74-75. 
63 Jimmy Carter, Living Faith, 51, 53. 
64 Bourne, Jimmy Carter, 25. 
65 Lloyd deMause and Henry Ebel, Jimmy Carter and American Fantasy. 
Psychohistorical Explorations (New York: Two Continents, 1977) 35. 
66 Bourne, Jimmy Carter, 25. 
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those occupied by middle-income landowners of the time’ en kwamen er 
in de jaren dertig gemakken als stromend water en elektriciteit.67 Een 
dergelijke luxe was voor arme blanken en zwarten onbereikbaar, net als de 
auto van Earl Carter en de fiets van Jimmy. 
     Zoals elders in de Verenigde Staten raakten de boeren in Plains 
afhankelijk van de New Deal. Ondanks de historisch lage prijs plantten 
boeren in het Zuiden in 1933 nog meer katoen aan, maar de aanname van 
de Agricultural Adjustment Act door het Congres leidde tot het omploegen 
van een aanzienlijk deel van het gewas. Boeren kregen hier een 
vergoeding voor en als zij niet meewerkten een boete. Volgens Carter 
beschouwde zijn vader dit als een ‘totally unacceptable invasion by the 
federal government into the private affairs of free Americans. Despite 
being an otherwise loyal Democrat, he never forgave Roosevelt, nor did 
he ever vote for him again’.68

     Terwijl zijn vader een steeds ferventere aanhanger werd van Eugene 
Talmadge en zich verder ontwikkelde tot gemeenschapsleider, brak voor 
Jimmy Carter de tijd van de middelbare school aan. Carter bezocht de 
blanke Plains High School en noemde de directrice Julia Coleman later 
één van de invloedrijkste personen uit zijn jeugd. Coleman leerde Carter 
lezen en moedigde hem aan ook buitenlandse literatuur te verkennen.69

Als min of meer vanzelfsprekend ondervond Carter destijds de steeds 
diepere kloof die tussen hem en zijn zwarte vrienden ontstond door het 
gescheiden schoolsysteem. Pas later ging hij daarover filosoferen en 
constateerde hij dat ‘a precious sense of equality had gone out of our 
personal relationship, and things were never again the same between them 
and me...I guess all of us just assumed that this was one more step toward 
maturity and that we were settling into our adult roles in an unquestioned 
segregated society’.70

     Met zijn eerste, korte campagnepunt ‘Native of Plains, GA’, gaf Carter 
aan dat hij de samenleving waarin hij was opgegroeid in sociaal opzicht 
begreep, zonder verdere politieke uitspraken over de rassenkwestie te 
hoeven doen. Dat hij in 1962 benadrukte dat hij uit Plains kwam ligt voor 
de hand, maar ook in latere jaren zou Carter steeds wijzen op zijn wortels 
en verloochende hij zijn afkomst nooit. In Plains zit tevens het woord 
plain verscholen, eenvoudig, en zo wilde Carter gezien worden.  

67 Jimmy Carter, An Hour Before Daylight, 29-31, 229. 
68 Idem, 64. 
69 Idem, 210-217. 
70 Idem, 230. 
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2. Submarine Force Until 1953  

Van de 26 jongeren die in zijn class of 1941 van de middelbare school 
kwamen, was Jimmy Carter de enige die een universitaire opleiding ging 
volgen. Carter wist als kind al dat hij naar de Naval Academy in 
Annapolis, Maryland, wilde gaan. Een van de overwegingen was dat deze 
universitaire opleiding geen geld kostte. Carter redeneerde in de jaren 
dertig, tijdens de economische crisis, dat zijn ouders nooit collegegeld en 
onderhoud zouden kunnen betalen. In 1941 was dat echter anders en had 
zijn familie, in het geval Jimmy geen beurs zou krijgen, ook de University 
of Georgia in Athens kunnen betalen.71

     Om tot de Naval Academy toegelaten te worden had Carter de steun 
nodig van de afgevaardigde van zijn district in Washington, maar die had 
reeds een andere kandidaat die hij wilde voordragen. Om de tijd te 
overbruggen was Carter min of meer gedwongen zich in te schrijven op 
het Georgia Southwestern College in Americus, een hogeschool die een 
opleiding van twee jaar aanbood. In de zomer van 1942 kwam Carters 
voorlopige toelating tot Annapolis alsnog rond, maar de marine wilde hem 
alleen aannemen als hij eerst aan de universiteit Georgia Tech in Atlanta 
leergangen volgde in algemene techniek. Daarnaast moest hij het ROTC-
programma (Reserve Officers’ Training Corps) van de marine volgen en 
cursussen doen in navigatie, zeevaartkunde en militaire wetenschap. De 
voorlopige toelating voorkwam dat Carter werd opgeroepen als 
dienstplichtige.72

     Carter slaagde voor de hem opgedragen leergangen en cursussen en 
kwam in juni 1943 in Annapolis aan. Op sociaal vlak betekende het een 
omwenteling. Tijdens zijn studie in Atlanta was hij ieder weekeinde naar 
huis gegaan, maar dat was nu gezien de afstand en zijn werk als militair 
onmogelijk. Voor het eerst was Carter ver verwijderd van de kleine 
gemeenschap in Plains en bovendien woonde hij nu in een liberaler deel 
van de Verenigde Staten. De cultuurschok bleef enigszins beperkt omdat 
ook in de strijdkrachten blank en zwart gescheiden waren. Aan die 
praktijk kwam pas een einde met de executive order van president Truman 
in juli 1948, waarin stond dat alle personen in de strijdkrachten, ‘without 
regard to race, color, religion or national origin’, gelijke behandeling en 
kansen zouden genieten.73

     Carter studeerde van 1943 tot 1947 en diende in de Tweede 
Wereldoorlog niet als actief militair. Nadat hij op de USS Wyoming en de 

71 Bourne, Jimmy Carter, 44. 
72 Idem, 44-47.  
73 ‘Air Force observes integration’s 60th anniversary’, The Saber Herald, 1 
augustus 2008.  
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USS Mississippi was ingedeeld,  ging Carter in 1948 de opleiding tot 
onderzeebootofficier volgen. Hij werd gestationeerd op de USS Pomfret,
waar hij begin 1949 zijn opleiding voltooide. Op de Pomfret fungeerde hij 
onder meer als communicatie- en bewapeningsofficier. In juni 1949 
maakte hij promotie tot lieutenant junior grade, vergelijkbaar met 
luitenant-ter-zee der 2e klasse in de Nederlandse marine. In februari 1951 
verliet Carter de Pomfret om te gaan dienen bij de USS K-1, de eerste 
onderzeeër die de Verenigde Staten na de oorlog bouwde. Nadat de K-1 in 
november van dat jaar in de vaart was genomen werkte Carter als eerste 
officier en officier van de technische dienst op het schip.74

     Carter kon zijn geloof in Jezus in het reine brengen met zijn werk in 
een organisatie die de capaciteit had grootschalig geweld uit te oefenen. 
Hij was er van overtuigd dat de Amerikaanse militaire macht juist het 
beste afschrikkingsmiddel was, ‘that we were the ones who were 
preserving peace’.75 Meer problemen had Carter om zijn beroep als 
marineofficier te verenigen met zijn belangstelling voor de politiek. Rond 
de presidentsverkiezingen van 1948 voerde Carter discussies met andere 
officieren, waarin hij het steeds voor Truman opnam. In de marine waren 
dergelijke gesprekken echter niet gepast, kreeg Carter van een van zijn 
superieuren te horen. Carter zei daarbij in het openbaar door de officier te 
zijn vernederd en hij twijfelde of hij nog wel genoeg motivatie kon 
opbrengen om in de marine te blijven.  Juist op dat moment kwam zijn 
overplaatsing naar de nucleaire onderzeebooteenheid rond.76

Bij die eenheid diende Carter onder toenmalig kapitein-ter-zee Hyman 
Rickover, onder wiens leiding de Verenigde Staten kernonderzeeërs 
ontwikkelde. In juni 1952 volgde Carters bevordering tot lieutenant
(vergelijkbaar met luitenant-ter-zee der 2e klasse Oudste Categorie in de 
Nederlandse marine). Tot maart 1953 werkte hij tijdelijk bij de Naval
Reactors Branche en ging hij een opleiding volgen tot officier van de 
technische dienst voor de atoomreactor van de USS Seawolf, een van de 
eerste Amerikaanse kernonderzeeërs. Na zijn vaders dood besloot Carter 

74 Carter noemde zichzelf tevens ‘qualified to command submarines’, maar zei 
ook: ‘but I was never senior enough while in the navy to have a ship of my own’. 
Zie: Jimmy Carter, Why Not the Best. The First Fifty Years, 1996 Edition 
(Fayetteville, University of Arkansas Press, 1996) 51. 
75 Jimmy Carter, Our Endangered Values. America’s Moral Crisis (New York: 
Simon & Schuster, 2005) 147. 
76 Interview with former President Jimmy Carter, Georgia Government 
Documentation Project, Georgia State University, 1987. 7; Jimmy Carter, Living
Faith, 92-93. 
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zijn marinecarrière te beëindigen en op 9 oktober 1953 kreeg hij eervol 
ontslag.77

     Carter stapte naar eigen zeggen niet uit de marine omdat zijn loopbaan 
daar uitzichtloos was: ‘I was clearly destined for a succesful career, with 
promotions likely to be coming as early as navy regulations would 
allow’.78 Carter was naar de marine gegaan met de ambitie daar het 
hoogste te bereiken en uiteindelijk Chief of Naval Operations te worden. 
Maar de dood van zijn vader veroorzaakte ‘a pull on me that was almost 
irresistible to go back and re-cement my ties to my birthplace’.79 Carter 
kwam tot de conclusie dat zijn vaders leven in de gemeenschap in Plains 
bevredigender was geweest dan een marinecarrière ooit zou kunnen zijn. 
Carter ging de marine zien als ‘a narrowly focused life’ en besloot dat hij 
als burger in Plains een zinvoller leven kon leiden.80 Als burger voelde  
Carter zich bovendien vrij om zijn politieke gedachten uit te dragen. 
     Met de verwijzing naar de marine gaf Carter in zijn campagne van 
1962 aan dat hij zijn diensttijd als een ervaring zag die hem als senator in 
Atlanta van pas kon komen. Hij benadrukte vooral het feit dat hij 
gestudeerd had. Pas in latere campagnes legde hij het zwaartepunt bij de 
leidinggevende taken die hij als marineofficier had verricht en beloofde 
hij als politicus net zo besluitvaardig te zijn. Tevens schermde hij in latere 
campagnes met de naam van Rickover, die hij een grote invloed op de 
vorming van zijn karakter toedichtte. 

3. Chairman County School Board 

In navolging van zijn vader trad Jimmy Carter toe tot de Sumter County 
School Board, het bestuur van de openbare scholen in het district. 
Onderwijs boeide Carter en vormde, zo zei hij zelf, zijn drijfveer om de 
politiek in te gaan. ‘I ran for the senate in order to protect the public 
school system because a lot of our prominent Democrats, the most 
prominent Democrats in the state, were swearing under oath that they 
would never permit one black child to go to a white school. And I was on 
the school board, very concerned about that. I was chairman. And I 
decided to run for the senate hoping that in the legislature I could protect 

77 Navy Service of James Earl Carter, Jr., USN. Naval Historical Center, 
Department of the Navy (www.history.navy.mil). In 1961 ging Carter op eigen 
verzoek over naar de retired reserve (niet-actieve reserve) met de rang van 
lieutenant.
78 Jimmy Carter, Living Faith, 41. 
79 Jimmy Carter, A Government as Good as Its People (New York: Simon and 
Schuster, 1977) 86. 
80 Jimmy Carter, Living Faith, 43. 
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the school system’, zo lichtte hij in een later interview toe.81 Carter doelde 
hier op het streven van segregisten om de opgelegde integratie te 
saboteren en blanke privéscholen te stichten. Uit het citaat mag echter niet 
worden afgeleid dat Carter zelf enig initiatief ontplooide om scholen te 
integreren. Carter wilde het openbaar onderwijs in eerste instantie vanuit 
zijn baptistische geloofsovertuiging in stand houden. Er zijn geen 
aanwijzingen dat hij als lid en sinds 1956 als voorzitter van het 
schoolbestuur van Sumter County inspanningen verrichtte om blanke en 
zwarte kinderen op openbare scholen samen te voegen, ook niet na het 
vonnis Brown v. Board of Education.
     In het boek dat hij over de campagne van 1962 schreef wekt Carter met 
de opmerking ‘I was embarrassed by the condition of our state’s public 
school system’ – een gevoel dat hem bekroop na een rondgang langs 
blanke en zwarte scholen – eveneens de indruk iets tegen de segregatie te 
hebben willen ondernemen.82 Hij zegt tevens: ‘Without doing anything 
heroic or economically suicidal, we school board members tried in every 
way possible to improve the county’s school system, for children of both 
races. We had observed with great interest the Brown v. Board of 
Education ruling but had then seen Congress repeatedly defeat or remove 
enforcement provisions from civil rights legislation that would have made 
the judicial decision effective in Georgia’.83 Dat zwarte kinderen naar 
school bleven lopen omdat zij niet met de bus mochten, dat zij door 
blanke scholen afgedankte boeken gebruikten en dat de vervallen 
schoolgebouwen waarin zij zaten niet opgeknapt werden lag volgens 
Carter niet aan het schoolbestuur, maar aan de lobby van zuidelijke 
senatoren en afgevaardigden, onder wie Richard Russell, in Carters 
woorden ‘the undisputed leader of the Southern segregationist forces’.84

Al met al lijkt de conclusie van de socioloog Donald Cunnigen, dat Carter 
als lid van het schoolbestuur tot progressieve daden kwam, overtrokken; 
Cunnigens vaststelling is gebaseerd op uitspraken die Carter veel later 
deed en documenten uit de betreffende tijd liggen niet voor.85 Volgens 
Grant kwam de weerstand in Georgia tegen Brown v. Board of Education
niet alleen via de omweg uit Washington, maar was Carters conservatieve 
Sumter County een ‘malevolent example’ waar het ‘gutting of public 

81 National Park Center Interviews, Jimmy and Rosalynn Carter, 11-12 mei 1988. 
Jimmy Carter Library. 
82 Jimmy Carter, Turning Point, 42. 
83 Idem, 44. 
84 Ibidem. 
85 Donald Cunnigen, ‘Jimmy Carter as Spokesman of Southern Liberalism’, in 
The Presidency and Domestic Policies of Jimmy Carter, Herbert D. Rosenbaum 
and Alexej Ugrinsky, eds. (Westport: Greenwood Press, 1994) 52. 
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schools’ betrof. ‘For twenty years after the Brown decision, Sumter’s all-
white school board ignored court decisions, protests, boycotts, the U.S. 
Department of Justice, the ACLU, and individual lawsuits’, aldus Grant.86

     Rosalynn Carter zei dat zij en haar echtgenoot Jimmy wel degelijk 
voor integratie waren, maar niet voor hun mening konden uitkomen. 
‘There were few people with whom Jimmy and I could talk openly about 
the issue. I could count them on two hands–the ‘liberals’ in the 
community. We didn’t consider ourselves liberal; rather they, and we, 
were ‘realists’ who knew that desegregation was a foregone conclusion’, 
schreef zij. Rosalynn benadrukte verder dat zij en Jimmy tijdens zijn tijd 
in de marine meer van de wereld hadden gezien. En omdat Carter op 
gelijke voet met zwarten had gediend kon hij niet zomaar naar huis 
terugkeren en daar vrede hebben met de ‘same old status quo’.87

     Toch veranderde er niets aan het gescheiden schoolsysteem in de tijd 
dat Carter in het bestuur zat. Hij ging zijn voorzitterschap als een politieke 
functie ervaren nadat de schoolbesturen van Sumter en de stad Americus 
begin 1962 unaniem hadden besloten scholen te gaan samenvoegen. In 
plaats van versnipperde scholen zouden er, met geld van de federale 
overheid en het ministerie van Onderwijs in Georgia, enkele nieuwe 
gebouwen komen. Op vergaderingen met ouders argumenteerde Carter dat 
samenvoeging het aannemen van betere leerkrachten mogelijk maakte, 
waardoor de kwaliteit van het onderwijs verder omhoog zou gaan. Veel 
ouders vermoedden echter dat het opheffen van kleine scholen de eerste 
stap naar integratie zou zijn. Of dat op dat moment daadwerkelijk Carters 
bedoeling was is niet gedocumenteerd, maar veel later gaf hij toe: ‘There 
was some truth in this allegation. If and when the schools might be 
integrated, a consolidated system could much better accommodate the 
cultural and other differences among the students’.88 Samenvoeging zou 
ook kostenbesparing betekenen, een argument dat bij Carter zeker 
meespeelde. Op zijn bedrijf sprong hij zuinig om met geld en dat was een 
uitgangspunt dat hij steeds meer op maatschappelijke vraagstukken ging 
toepassen. De schoolkwestie ontaardde volgens Carter in een ‘ugly 
political battle’, waarbij zijn eigen neef Hugh lijnrecht tegenover hem 
stond als woordvoerder van de tegenstanders van samenvoeging.89 In een 
referendum wezen de inwoners van het district het voorstel af. Carter 
beschreef de schoolkwestie als zijn ‘first real venture into election politics 

86 Grant, The Way It Was in the South, 527; ACLU: American Civil Liberties 
Union. 
87 Rosalynn Carter, First Lady from Plains (Fayetteville: University of Arkansas 
Press, 1994) 39. 
88 Jimmy Carter, Turning Point, 58. 
89 Idem, 59. 
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and campaigning, and the failure of my effort was a stinging 
disappointment’.90 De nederlaag ontmoedigde hem niet, maar zette hem 
juist aan tot verdere stappen in de politiek. ‘My intense interest in 
education became the most important factor in my decision to run for the 
Senate’,91 zei hij later, of in iets scherpere bewoordingen, ‘I ran for the 
state Senate with a sole purpose of improving or protecting the education 
system in the state’.92

     Met zijn verwijzing naar zijn functie als voorzitter van het 
schoolbestuur onderstreepte Carter in zijn campagne zijn leidinggevende 
capaciteiten en zijn interesse in onderwijs in het algemeen. Aan het thema 
onderwijs kleefde in 1962 een risico, zeker gezien Carters nederlaag in de 
schoolkwestie. Hij kon dat risico echter nemen omdat hij in het 
conservatieve Sumter geen initiatieven tot integratie had genomen en zich 
in de korte campagne niet verder over dit onderwerp hoefde uit te spreken. 

4. Successful Farmer and Businessman 

Jimmy Carter was een boerenzoon, maar bij zijn terugkeer naar de 
ouderlijke landerijen in 1953 was hij geen landbouwer. Hij moest het vak 
leren, met in het achterhoofd de ervaring die hij in zijn jeugd op het 
bedrijf had opgedaan. Volgens Rosalynn ging Carter onmiddellijk aan de 
slag: ‘Jimmy was studying new farming techniques, already thinking big 
about business’. Aanvankelijk deed Carter ook alles zelf, te weten ‘buying 
and selling seed and fertilizer, loading it on the farmers’ trucks, visiting 
farmers, keeping the books, making out the bills, keeping the office 
clean’.93 Na een moeizame start, waarbij de pinda- en katoenoogst in 1954 
door extreme droogte grotendeels verloren ging, begon het bedrijf beter te 
lopen en ging Rosalynn kantoortaken waarnemen. 
     Carter specialiseerde zich in pinda’s en met name in de op 
wetenschappelijk onderzoek gebaseerde veredeling van dat gewas. 
Tijdens het oogstseizoen, dat liep van midden augustus tot midden 
oktober, brachten boeren ieder jaar tonnen pinda’s naar de loodsen van 
Carter. Vervolgens bepaalde Carter de kwaliteit en kocht hij de ladingen 
op, om ze daarna door te verkopen aan fabrieken die er pindakaas, snoep 
of pinda-olie van maakten. Carter investeerde onophoudelijk in nieuwe 
gebouwen, machines en diensten voor de boeren. In 1959 hadden de 

90 Jimmy Carter, Why Not the Best, 78. 
91 Jimmy Carter, Turning Point, 60. 
92 Interview with former President Jimmy Carter, Georgia Government 
Documentation Project, 3. 
93 Rosalynn Carter, First Lady from Plains, 33. 
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Carters een florerende zaak in de handel van veredeld pindazaad, dat 
afnemers vond in het hele Zuiden van de Verenigde Staten.94

     Carters ambivalentie ten opzichte van de rassenkwestie leidde tot 
wrijvingen op zakelijk gebied. In reactie op de desegregatievonnissen van 
1954 en 1955 verrezen overal in het Zuiden White Citizens’ Councils,
blanke groepen die zich op gemeenschapsniveau inzetten voor de 
handhaving van de segregatie. Carter kreeg in 1955 het verzoek toe te 
treden en zijn vijf dollar lidmaatschapsgeld te betalen. Om hem te 
overtuigen kwamen een twintigtal Council-leden, onder wie zijn beste 
klanten, naar Plains om hem te wijzen op de Bijbel, waarin de scheiding 
van rassen volgens hen voorgeschreven stond. Carter weigerde lid te 
worden, waarop met een boycot van zijn bedrijf werd gedreigd. De boycot 
kwam echter niet van de grond, mede door Carters persoonlijke rondgang 
onder boeren in de wijde omtrek. Veel boeren hadden nog met zijn vader 
gehandeld en wilden de zakelijke relatie niet op het spel zetten voor de 
politiek. Carter stelde vast dat de boeren individueel niets met de 
politisering van de rassenkwestie te maken wilden hebben, maar dat zij 
onder druk van de samenleving niet voor die mening durfden uit te 
komen.95

     Niet alleen het realistische element – integratie was op den duur 
onafwendbaar – speelde bij Carter een rol. Het ging hem ook om het geld, 
want hij kon het niet verkroppen dat zijn vijf dollar zouden verdwijnen 
naar een organisatie waarvan de intenties en de financiële structuur 
ondoorzichtig waren.96 Overigens werd de mislukte boycot geleid door 
Thad Jones, de vriend van de familie die na de dood van Earl Carter diens 
zetel in de Senaat in Atlanta had ingenomen. Het optreden van Jones en de 
felle weerstand van Hugh Carter in de schoolkwestie illustreren hoe de 
rassenkwestie diepe wonden sloeg in vriendenkringen en families. 
     Na zijn weigering toe te treden tot de White Citizens’ Council
bejegenden sommige inwoners van Plains Carter koel tijdens 
ontmoetingen in de kerk of tijdens bijeenkomsten van andere organisaties 
waarvan hij lid was. Carter zei ernstig te hebben overwogen weg te 
trekken uit Plains om werk te zoeken bij bedrijven als General Dynamics 
of Westinghouse, waar hij een baan dacht te kunnen vinden met zijn 
technische marine-achtergrond. Maar zijn wil was sterker: ‘I had cast my 
lot in Plains and wanted to stay’.97 Carter noemde zijn handelen naar de 
huidige maatstaven ‘cautious and innocuous’, maar toentertijd zou hij als 

94 Idem, 34, 36, 41. 
95 Jimmy Carter, Living Faith, 66. 
96 Interview with former President Jimmy Carter, Georgia Government 
Documentation Project. 21-23. 
97 Jimmy Carter, Turning Point, 22. 
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‘too liberal by prevailing standards’ zijn beschouwd.98 Voor alles was 
Carter echter ondernemer en als zodanig dreef hij mee op de stroom die de 
historici Elizabeth Jacoway en David Colburn in een case study over het 
Zuiden beschrijven. Na het Brown-vonnis werd economische groei 
geleidelijk de dominante factor in het zuidelijke zakenleven. Sociaal-
vooruitstrevende ondernemers konden beslissingen, die vanuit 
segregistisch oogpunt omstreden waren, voortaan rechtvaardigen met het 
argument van economische vooruitgang. Daar zouden immers ook de 
blanken van profiteren.99

     Carter rekte naar eigen zeggen de normen op door zaken te doen met 
de communeboerderij Koinonia (Grieks: gemeenschap) op vijftien 
kilometer van Plains, waar de blanke dominee Clarence Jordan in 1942 
blanken en zwarten had samengebracht. Koinonia zorgde voor spanningen 
in de regio, onder meer door het besluit van Jordan eind jaren veertig om 
met alle bewoners gezamenlijk baptistische kerkdiensten te bezoeken. De 
onrust wakkerde aan na het Brown-vonnis, dat Jordan aangreep om zwarte 
studenten te begeleiden die zich aan het Georgia State College of Business
in Atlanta wilden inschrijven.100 In de tijd daarna werden Koinonia en de 
bewoners doelwit van blanke segregisten. Soms kwam het tot 
gewelddadige acties tegen de boerderij of de bewoners, een ander 
beproefd middel was de handelsboycot. ‘They had to turn to distant 
markets to buy farm supplies and sell their produce to passing interstate 
motorists or by mail’, aldus Carter.101 Hij weigerde aan de boycot mee te 
werken en zegt zelfs een stap verder te zijn gegaan: ‘We sold them our 
certified peanuts, and we processed their seed in our shelling plant. Also, 
as a member of the Board of Education, I did everything possible to 
guarantee equal services to the Koinonia students in the public school 
system’.102 Bewoners van Koinonia konden zich echter niet herinneren dat 
de commune ooit zaken met Carter had gedaan of dat hij er ooit geweest 
was.103

     Zijn status als boer en zakenman was voor de campagne van 1962 
belangrijker dan zijn voorzitterschap van het schoolbestuur, maar Carter 
hanteerde in het eerste deel van zijn pamfletten opvallend genoeg een 
chronologische volgorde: geboren in Plains, opleiding en carrière in de 

98 Idem, 21. 
99 Elizabeth Jacoway and David R. Colburn, eds., Southern Businessmen and 
Desegregation (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1982) 3. 
100 Dallas Lee, The Cotton Patch Evidence. The Story of Clarence Jordan and the 
Koinonia Farm Experiment (1942-1970) (Americus: Koinonia Partners, 1971) 
74-77, 105-106. 
101 Jimmy Carter, Turning Point, 16. 
102 Idem, 21. 
103 Betty Glad, Jimmy Carter, 84. 
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marine, actief in het gemeenschapsleven en tegelijkertijd succesvol 
ondernemer. Hierna stapte hij van de chronologie af, maar de navolgende 
punten waren zeker van groot belang in zijn conservatieve kieskring. 

5. Director Foundation Seeds Inc., and past President Ga. Crop 
Improvement Association 

‘My own father’s life was a pattern I had in mind’, zo lichtte Carter zijn 
activiteiten in Plains en elders in Georgia toe.104 Niet alleen met het 
voorzitterschap van de Sumter County School Board trad hij in de 
voetsporen van zijn vader Earl. Jimmy Carter werd ook bestuurslid van de 
Sumter County Hospital Authority. Voorts hielp hij bij het opzetten van de 
Plains Development Corporation, een organisatie die de ontwikkeling van 
Plains moest stimuleren en onder meer de bouw van een polikliniek in het 
stadje financierde. Carter was tevens lid van de Sumter County Library 
Board. Op zakelijk gebied werd Carter voorzitter van Foundation Seeds
en de Georgia Crop Improvement Association, verenigingen van 
ondernemers die zich bezighielden met de veredeling van zaaigoed. Het 
ging daarbij niet alleen om pindazaden, maar om een heel scala aan 
planten. Als voorzitter van de Kamer van Koophandel in Sumter ijverde 
Carter voor een goed zakelijk klimaat in het district en de regio. 
     Door in de campagne te wijzen op zijn ervaring als bestuurder en 
zakenman wilde Carter de kiezers duidelijk maken dat hij als senator in 
Atlanta alles zou doen om de werkgelegenheid en economische groei in 
het zuidwesten van Georgia te stimuleren. 

6. Married – three sons   

Een ander belangrijk punt in zijn opsomming was Carters gezins- en 
familieleven. In de zomer van 1945, tijdens verlof van de marine, kreeg 
hij in Plains verkering met Rosalynn Smith. Ze was drie jaar jonger dan 
hij en een vriendin van zijn zus Ruth. Al na hun eerste avond uit wist 
Carter dat hij met Rosalynn wilde trouwen en later verwoordde hij die 
gevoelens met ‘Rosalynn has never had any competition for my love’.105

Rond Kerstmis van dat jaar deed Carter een huwelijksaanzoek, maar 
Rosalynn wees dit af omdat zij eerst haar opleiding aan het Georgia State 
College for Women wilde afmaken. In februari 1946, bij haar eerste 
bezoek aan Annapolis, nam Rosalynn het aanzoek wel aan. Liefde voor 
Jimmy Carter was evenwel niet haar enige motief om ‘ja’ te zeggen: ‘I 

104 Interview with former President Jimmy Carter, Georgia Government 
Documentation Project. 1. 
105 Jimmy Carter, Why Not the Best, 60. 
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think I had always secretly wanted to get out of Plains, and now I couldn’t 
wait’.106

     Jimmy en Rosalynn trouwden op 7 juli 1946 in Plains tijdens een 
sobere plechtigheid. Het echtpaar begon het marineleven in Norfolk, 
Virginia, waar Carter was ingedeeld op de USS Wyoming. In 1947 werd 
hun zoon John (roepnaam Jack) geboren. Een jaar later werd Carter 
overgeplaatst naar New London, Connecticut, om aan zijn opleiding tot 
onderzeebootofficier te beginnen. Tijdens Carters diensttijd op de USS
Pomfret, die in Hawaï lag, zag hun tweede zoon James Earl Carter III 
(roepnaam Chip) het levenslicht. Het gezin volgde de Pomfret later naar 
San Diego, een marinehaven die steeds belangrijker was geworden na het 
uitbreken van de Korea-oorlog in juni 1950. Carter vroeg en kreeg 
overplaatsing naar New London, waar hij betrokken was bij de bouw van 
de USS K-1. Hier kwam in 1952 de derde zoon van het echtpaar, Donnel 
Jeffrey, ter wereld. 
     In haar autobiografie zegt Rosalynn dat het leven als vrouw van een 
marineofficier haar vaak zwaar viel, vooral omdat haar echtgenoot weinig 
thuis was. Maar de nieuwe mensen die zij ontmoette en de vele plaatsen 
die zij zag maakten een en ander goed. Daarnaast zag zij een rol voor 
zichzelf als steun en toeverlaat voor Carter, zodat die zich volledig kon 
toeleggen op zijn carrière. ‘Jimmy was rising rapidly in the Navy and, 
always looking for a bigger challenge, he next applied for the nuclear 
submarine program, headed by the formidable Admiral Hyman Rickover’, 
aldus Rosalynn.107 Carter werd aangenomen en niets leek meer een 
briljante loopbaan in de weg te staan. Des te onbegrijpelijker was het voor 
Rosalynn dat Carter enkele maanden later, na de dood van zijn vader, 
ontslag nam uit de marine om terug te keren naar Plains. Het was een 
besluit dat Carter alleen nam en waar zijn vrouw mee diende in te 
stemmen. ‘I argued. I cried. I even screamed at him. I loved our life in the 
Navy and the independence I had finally achieved’, zo beschreef 
Rosalynn het ‘most serious argument’ uit hun huwelijk, een discussie die 
zij verloor.108 Volgens Rosalynn wilde Carter terug naar huis uit een 
schuldgevoel dat hij zijn vader, die na een kort ziekbed overleed, elf jaar 
lang in de steek had gelaten.109

     Tot dan toe had Rosalynn vooral een dienende rol in het huwelijk 
vervuld. Maar na een aanvankelijk ongelukkige periode in Plains raakte 
zij meer betrokken bij de gemeenschap, de kerk en het bedrijf van de 
Carters. ‘We grew together-as full partners’, heeft zij over die tijd 

106 Rosalynn Carter, First Lady from Plains, 15-18. 
107 Idem, 27. 
108 Idem, 29. 
109 Idem, 28. 
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geschreven.110 Rosalynn beschouwde zich als Carters gelijke, andersom 
was dat begin jaren zestig nog niet het geval. Carter nam veel beslissingen 
alleen, waaronder het voor het gezinsleven  ingrijpende besluit om de 
politiek in te gaan. Hij gaf daarover pas uitleg aan zijn vrouw op het 
moment dat hij op het punt stond naar Americus te rijden om zich als 
kandidaat voor de Senaatsverkiezingen van 1962 te laten registreren. In 
latere jaren zou een dergelijke eenmansactie binnen hun huwelijk volgens 
Carter ondenkbaar zijn geweest, een bekentenis dat hij Rosalynn op alle 
vlakken, ook intellectueel, slechts geleidelijk als een volwaardig partner 
ging beschouwen.111

     Met het campagnepunt ‘Married – three sons’112 benadrukte Carter dat 
hij een stabiel en gelukkig gezinsleven leidde, wat in zijn conservatieve 
kiesdistrict zeker een electoraal voordeel betekende.

7. Baptist 

Een plaats waar Jimmy en Rosalynn dichter naar elkaar groeiden en waar 
zij veel tijd doorbrachten was de First Baptist Church in Plains. Tijdens 
zijn diensttijd had Carter bijbellessen gegeven aan officierskinderen en 
eenmaal terug in Plains ging hij vrijwel onmiddellijk jongens en meisjes 
onderwijzen tijdens zondagslessen in de kerk. Carter werd voorzitter van 
de Rural Ambassadors, de baptistische tegenhanger van de scouts. Voor 
Jimmy Carter was de kerk in zijn jonge jaren de spil van het sociale leven 
geweest. Op 11-jarige leeftijd zei Carter tijdens een baptistische revival-
dienst tot de gelovigen dat hij Christus als zijn redder aannam. Een week 
later werd hij gedoopt.113 Rosalynn Carter ging in 1954 over van het 
Methodisme naar het geloof van haar man nadat zij tijdens een kerkdienst 
had gezien hoe de baptistische dominee het opnam voor Koinonia-leider 
Clarence Jordan, die eveneens onder de aanwezigen was.114

     Carter beschouwde de kerkgangers als één grote familie, die hem als 
het ware terug naar Plains trok. ‘My appreciation for the warmth and 
power of this Christian fellowship was a major factor in my decision to 
leave the Navy and return to live in Plains’, zo keek hij daar later op 
terug.115 Carter voelde dat hij in de marine politiek geremd was, maar ook 
zijn godsdienst kon hij als officier niet ten volle beleven zoals hij wilde. 
Na de dood van zijn vader gingen vragen op religieus gebied steeds 

110 Idem, 38. 
111 Jimmy Carter, Turning Point, 55-56. 
112 Het vierde kind van de Carters, Amy Lynn, werd geboren in 1967. 
113 Jimmy Carter, Living Faith, 18-20. 
114 Bourne, Jimmy Carter, 100-101. 
115 Jimmy Carter, Living Faith, 24. 
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sterker spelen bij Carter. Hij zocht naar antwoorden in boeken van 
theologen en filosofen als Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, Paul Tillich en 
Reinhold Niebuhr. Carter spreekt van ‘a torturous time of searching’, 
waarin hij probeerde evenwicht te brengen tussen zijn wetenschappelijke 
opleiding en zijn twijfel op sommige punten van het geloof, een twijfel 
die was gegroeid door de voor hem onbegrijpelijk vroege dood van zijn 
vader.116

     Carter ging een vooraanstaande rol spelen in de kerk, wat inhield dat 
hij tevens een sociale leidersrol onder zijn blanke plaatsgenoten kreeg. 
Ook op religieus gebied was de segregatie nog strikt, ondanks acties van 
burgerrechtenleiders waarbij zwarten toegang probeerden te krijgen tot 
blanke kerkdiensten. Volgens Carter waren die acties pas op de lange duur 
succesvol: ‘There was an evolutionary, unpublicized conversion of most 
white Southerners by the civil rights leaders concerning the compatibility 
of their cause with the teachings of Jesus. But this was a slow process’.117

Carter behoorde tot de baptisten die de overtuiging hadden dat de Bijbel 
segregatie propageerde, noch veroordeelde. Deze gematigde baptisten, 
zoals de historicus Mark Newman ze noemt, accepteerden de 
rassenscheiding ‘because it posed no threat to their religious beliefs’.118

Het sterk individuele karakter van het baptistische geloof paste bij Carter, 
evenals het uitgangspunt dat een christen gehoorzaam diende te zijn aan 
de wet en de autoriteiten. Voorts is de volgende omschrijving van 
Newman zeker van toepassing op Carter in de jaren vijftig en begin jaren 
zestig: ‘Baptists also desired order, peace and stability, which inclined 
them toward social conservatism’.119

     Dat Carter zijn geloofsovertuiging op zijn campagnepamflet aangaf 
beperkte hem geenszins tot de stemmen van baptisten. In Plains waren 
ook Methodistische en Lutheraanse kerkgenootschappen en in veel 
families, waaronder die van Carter en zijn vrouw Rosalynn, behoorden 
echtgenoten tot verschillende kerken. In sommige gevallen namen 
echtgenoten elkaars geloof aan, of bezochten zij om de week de andere 
kerk. Carter beschouwde alle christelijke geloofsovertuigingen als 
‘fundamentally compatible’ en zag religie in zijn campagne dan ook nooit 
als een issue.120

116 Idem, 24-25. 
117 Idem, 120. 
118 Newman, Getting Right with God, 21. 
119 Idem, 110. 
120 Jimmy Carter, Living Faith, 195-196. 
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8. Former Deputy District Governor Lions 

‘He was always the leader of everything he got into’, zo karakteriseerde 
John Pope, ondernemer in Plains, Jimmy Carter in de jaren vijftig.121

Aanvankelijk had Carter geen ambitie om, ondanks zijn grote en 
veelzijdige betrokkenheid bij organisaties in Plains en daarbuiten, policus 
te worden.122 Volgens Bourne was Carter met name geïnteresseerd in 
sociale en economische kwesties en speelde bij hem een ‘civic pride with 
a desire to emulate his father’s role in the community and encourage the 
awareness of social responsibility’.123

     De doelstellingen van de Lions Club, waaronder het bevorderen van 
dienstbaarheid aan de samenleving en goed overheidsbestuur, pasten in 
Carters opvattingen van gemeenschapszin. Hoewel hij zich zeker 
belangeloos inzette, kleefden aan Carters werk voor de gemeenschap 
zeker ook zakelijke overwegingen. Carter had zich als doel gesteld rijk te 
worden en zag in het opzetten van netwerken een middel daartoe. Begin 
jaren zestig riep de Republikeinse senator Hugh Scott uit Pennsylvania 
Amerikaanse ondernemers op om, ‘in their own enlightened self-interest’, 
actief te worden in de politiek.124 Carter had zo’n aansporing niet nodig. 
     Door de kiezers in zijn campagne te wijzen op zijn activiteiten voor de 
Lions Club onderstreepte Carter dat hij het als een persoonlijke plicht zag 
gemeenschapswerk te doen zonder geldelijk gewin. Daarmee drukte hij 
zakelijke motieven om netwerken op te bouwen naar de achtergrond. 

4. Botsing met de courthouse gang 

Geen liberale kandidatuur 

Bourne zegt dat Carter in 1961 zijn zakelijke doelen had bereikt en goed 
had verdiend. De Carters lieten een huis bouwen, het symbool ‘that they 
had fully arrived in Plains’. Bourne concludeert bovendien dat Carter een 
‘respected leader of the community and his church’ was.125 Pas vanuit dit 
solide fundament ging Carter nadenken over de actieve politiek, 
gestimuleerd door partijgenoten die een politicus in hem zagen. 

121 Geciteerd in: Bourne, Jimmy Carter, 90. 
122 Interview with former President Jimmy Carter, Georgia Government 
Documentation Project. 2. 
123 Bourne, Jimmy Carter, 88-89. 
124 Hugh Scott, ‘How to Go into Politics’, in Politics U.S.A., James M. Cannon, 
ed. 10. 
125 Bourne, Jimmy Carter, 101-102. 
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     Dat Carter zich in de jaren vijftig niet verkiesbaar had gesteld als 
volksvertegenwoordiger had alles te maken met de politieke realiteit. 
Thad Jones, de vriend van de familie die de senaatszetel van Carters vader 
had ingenomen, won steeds moeiteloos zijn herverkiezing voor een 
nieuwe tweejaarlijkse termijn. ‘I did not think it appropriate for me to 
challenge him, and I would not have been succesful if I had. Ours was a 
racially segregated society, and Thad was one of its most fervent 
champions’, aldus Carter.126 In de herfst van 1961 kwam Carter voor het 
eerst dicht bij een kandidatuur. De vooruitstrevende Democraten Warren 
Fortson en Charlie Smith vroegen hem in de race te stappen tegen E.L. 
Forrester, een Democratische afgevaardigde in Washington. Forrester 
wilde herkozen worden met een programma dat gericht was tegen de 
desegregatie. Fortson meende in Carter een kandidaat te zien die net als 
hij en Smith ‘a little more liberal’ was. Maar Carter wilde zijn bedrijf niet 
opgeven om naar Washington te gaan en hij twijfelde of hij tegen 
Forrester kon winnen. ‘Warren, Charlie, and I were a small minority in a 
totally segregated community and I knew this’, zo lichtte Carter zijn 
besluit toe.127 Carter wist dat de Democratische politieke bazen in de 
districten hun eigen kandidaten aanwezen en dat hij mede daardoor 
kansloos zou zijn.128 Hij zou bovendien verliezen als de kandidaat met de 
liberale achterban, wat in het conservatieve Sumter County een slechte 
uitgangspositie zou betekenen voor een eventuele latere campagne. Carter 
was geen uitzondering in Georgia, waar politici hun campagnes zo 
inkleedden dat zij konden vermijden publiekelijk stelling te moeten 
nemen in de rassenkwestie. Charles Weltner, de Democraat uit Atlanta die 
in de jaren zestig in het Huis van Afgevaardigden in Washington diende, 
illustreerde dit met de opmerking dat zijn carrière ten einde was zodra de 
desegregatie hem ‘inhaalde’ en hij zijn liberale overtuigingen moest 
toegeven.129

Een haastige campagne   

De afschaffing van het county unit-systeem opende nieuwe perspectieven 
voor Carter. In 1962 verklaarde het federale Hooggerechtshof eenzelfde 

126 Jimmy Carter, Turning Point, 20. 
127 Bourne, Jimmy Carter, 105-106. 
128 Leonard Hall, voormalig voorzitter van de Republikeinse Partij, schreef al in 
1960 dat er in de Verenigde Staten geen political bosses meer waren: ‘He has 
become as extinct as the dodo bird’. Deze conclusie was wat betreft Georgia en 
andere zuidelijke staten echter veel te voorbarig. Zie: Leonard W. Hall, ‘How 
Politics Is Changing’, in Politics U.S.A., James M. Cannon, ed. 106. 
129 Weltner, Southerner, 57. 
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systeem in Alabama in strijd met de grondwet. Progressieve advocaten in 
Atlanta spanden na die uitspraak onmiddellijk een eigen zaak aan en 
wonnen: ook in Georgia diende voortaan het systeem van one man, one 
vote te gelden. Iedere stem telde daarbij even zwaar, ongeacht het district 
waarin iemand woonde. Steden als Atlanta, waar veel zwarten woonden 
en die in het oude systeem benadeeld waren, zouden vanaf nu een veel 
grotere rol spelen in verkiezingen. In een vervolgzaak luidde het vonnis 
dat het parlement van Georgia opnieuw gekozen diende te worden volgens 
het systeem van evenredige vertegenwoordiging.130 Er van uitgaande dat 
de macht van de politieke bazen nu te breken was, besloot Carter zich 
kandidaat te stellen voor een zetel in de nieuw te kiezen Senaat van 
Georgia. Hij kwam als gevolg van een herindeling uit in het 14th 
Senatorial District, waartoe naast Sumter ook de districten 
Chattahoochee, Stewart, Webster, Quitman, Randolph en Terrell 
behoorden. In september had de boer en zakenman Homer Moore uit 
Stewart de Democratische voorverkiezingen in het district al gewonnen, 
maar de gerechtelijke uitspraak dwong hem nogmaals campagne te voeren 
voor de voorverkiezingen, die nu gepland stonden op 16 oktober. 
     Carter stelde zich op 1 oktober formeel kandidaat door op het kantoor 
van de Democraten in Americus de nodige formulieren in te vullen. Hij 
zocht de publiciteit door langs de Americus Times-Recorder te gaan en de 
krant meldde in de middageditie dat Sumter met Carter een eigen 
kandidaat had.131 Carter had slechts twee weken om media-aandacht en 
aanhangers te zoeken. Hij bezocht kranten en radiozenders en liet 
visitekaartjes en campagneposters drukken. Na het werk reed hij door het 
kiesdistrict om vrienden, zakenrelaties en politieke bestuurders te 
bezoeken en zijn posters op bomen te spijkeren. Hij maakte duidelijk dat 
hij geen persoonlijke campagne voerde tegen Moore.132 In een brief richtte 
Carter zich tot de kiezers in ieder afzonderlijk district en prees hij zichzelf 
aan als ‘well trained and familiar with the people and the problems of this 
district’.133 Carter zag in Sumter County de basis van zijn campagne, maar 
benadrukte dat hij in de andere districten familie en zakenrelaties had. In 
Sumter zelf vond hij een groep vrienden bereid om op 15 oktober 
telefonisch kiezers te benaderen met de boodschap dat Carter de enige 

130 Grant, The Way It Was in the South, 372. 
131 ‘Carter To Run For Ga. Senate From Sumter’, Americus Times-Recorder, 1 
oktober 1962. Newspaper Archive, Lake Blackshear Regional Library, Americus, 
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132 Jimmy Carter, Turning Point, 62. 
133 Brief van Jimmy Carter aan de kiezers van het 14th Senatorial District, 11 
oktober 1962. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 11, Folder: 
Senate Campaign Material-1962 (1). Jimmy Carter Library. 
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kandidaat uit het district was en als senator zeker voor de belangen van de 
inwoners zou opkomen.134 Met het inschakelen van vrienden en bekenden 
probeerde Carter in de korte tijd die hij had een grassroots-campagne op 
te bouwen, een campagne met een brede basis onder de bevolking en 
grotendeels gedragen door vrijwilligers. Carter ruimde geen tijd in om 
politieke bijeenkomsten of toespraken te houden, terwijl zijn 
onervarenheid hem parten speelde als groepjes mensen hem tijdens 
discussies in winkels klem praatten. 
     Moore wees de kiezers er op dat hij eigenlijk al gekozen was, maar 
door de herindeling van de districten opnieuw campagne moest voeren. 
Carter antwoordde daar in een advertentie in de Americus Times-Recorder 
van 13 oktober op dat Moore was gekozen in een voormalig kiesdistrict, 
bestaande uit slechts drie van de zeven districten die na de herindeling het 
14th Senatorial District vormden. Moore kon daarom niet beweren dat hij 
de vertegenwoordiger was van de 75.000 inwoners van het nieuwe 
district, aldus Carter in zijn eerste felle politieke aanval van de 
campagne.135 In de ochtend van 16 oktober riep Carter de 
kiesgerechtigden in een advertentie in de Americus Times-Recorder op
naar de stembus te gaan. In deze advertentie lanceerde hij tevens een 
verkiezingsthema: hij prees zichzelf aan als de kandidaat die voor ‘good, 
clean government’ en ‘honesty in government’ zou zorgen. Daarnaast 
vroeg hij kiezers die niet in Sumter woonden en die zijn naam wellicht 
niet op het stembiljet aantroffen, alsnog ‘Jimmy Carter’ op het biljet te 
schrijven en daar een ‘X’naast te zetten, het zogeheten kiezen via een 
write in-stem. De advertentie was betaald door ‘friends of Jimmy Carter’, 
wat de indruk wekte dat er een groep Democraten of andere burgers achter 
hem stond.136

     In Turning Point. A Candidate, a State, and a Nation Come of Age, het 
enige boek dat hij ooit over een van zijn campagnes heeft geschreven, 
zegt Carter dat de strijd tussen hem en Moore eigenlijk draaide om 
‘whether the conservative political establishment would be preserved 
against a total newcomer to politics who was known to be at least 
moderate on the segregation question. In the extremely abbreviated 
campaign, we never had a chance to debate or to confront each other in a 

134 Instructie van Jimmy Carter aan vrienden voor telefonische benadering van 
kiezers, 15 oktober 1962. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 
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135 Jimmy Carter, Turning Point, 70. 
136 Vote for Jimmy Carter for State Senator. Advertentie namens Jimmy Carter in 
de Americus Times-Recorder, 16 oktober 1962. Newspaper Archive, Lake 
Blackshear Regional Library, Americus, Georgia. 
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public forum of any kind’.137 Carter suggereert hiermee dat hij zijn 
gematigde of zelfs liberale denkbeelden publiekelijk zou hebben 
toegelicht in een rechtstreekse confrontatie met zijn tegenstander, als daar 
tijd voor geweest zou zijn. Het lijkt echter zeer onwaarschijnlijk dat Carter 
dat gedaan zou hebben, want hij wist dat een te grote liberale inslag 
destijds de doodsteek voor alle politieke carrières in Georgia betekende. 
Bovendien had Carter alle gelegenheid in zijn schriftelijke 
campagnemateriaal of in advertenties te wijzen op de onrechtvaardigheid 
van de segregatie. Hij deed dit niet, maar kwam in plaats daarvan met een 
veilig, neutraal thema als good government. Met dat thema sloot hij 
overigens aan bij gouverneurskandidaat Carl Sanders. Carter kreeg de 
openlijke steun (endorsement) van de Americus Times-Recorder en zegt in 
Turning Point dat de krant hem prees omdat hij de moed had voor zijn 
overtuigingen uit te komen, ook als daar grote oppositie tegen bestond. 
Carter vermeldt er niet bij dat de krant doelde op de kwestie van de 
afgeketste scholenfusie en niet op eventuele initiatieven die iets met 
integratie te maken hadden.138

King & Spalding 

In eerste instantie verloor Carter de voorverkiezingen, waarbij de oorzaak 
lag in stembusfraude in Quitman County. In dat district maakte de 
politieke baas Joe Hurst, die achter Moore stond, de dienst uit. In Quitman 
had Moore gewonnen, maar vrienden en familieleden van Carter maakten 
hem op de fraude attent. Carter besloot de uitslag aan te vechten bij het 
bestuur van de Democratische Partij, te beginnen bij de afdeling in 
Quitman. Hij klopte aan bij journalisten en vond John Pennington, 
onderzoeksjournalist van de Atlanta Journal, bereid in de zaak te duiken. 
Penningtons eerste artikel toonde aan dat er in Georgetown, de hoofdstad 
van Quitman, meer stembiljetten in de stembus waren beland dan er 
kiezers waren.139 Met het artikel raakte de kwestie bekend in heel Georgia 
en latere publicaties zorgden er voor dat de druk op Hurst en consorten 
groot bleef. 
     Zeker zo belangrijk als de media-aandacht was de juridische bijstand 
die Carter vond. Warren Fortson, al jaren Carters advocaat, adviseerde de 
politicus uit Plains raad te vragen aan Charles Kirbo, partner in de 
prestigieuze firma King & Spalding in Atlanta. Kirbo had zich al eerder 
over verkiezingskwesties gebogen. Hij was afkomstig uit Bainbridge in 
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het zuiden van Georgia en daardoor kende hij de maatschappelijke en 
politieke gewoontes van de streek. Mede door de inspanningen van Kirbo 
schreef het Hooggerechtshof van Georgia op 6 november een nieuwe 
kiesronde voor. Carter won met 3.013 tegen 2.182 stemmen, voornamelijk 
door steun in Sumter. Belangrijker dan die stemmen telde voor hem zijn 
zege in Quitman, waar hij won met 448 tegen 23 stemmen en de oude 
garde van Hurst wegvaagde.140 Door het ontbreken van Republikeinse 
tegenkandidaten – de Republikeinse invloed stelde in het 14de kiesdistrict 
nog niet veel voor – was de algemene verkiezing daarna slechts een 
formaliteit. Carter kon zich gaan opmaken voor de nieuwe Senaat in 
Atlanta, die in januari 1963 bijeen zou komen. 
     Carter dankte zijn zege voor een niet onbelangrijk deel aan de 
vasthoudendheid van Kirbo. De advocaat werd een goede vriend van de 
familie en voor Carters politieke carrière was dat van grote betekenis. 
King & Spalding vertegenwoordigde immers niet alleen grote en kleine 
bedrijven, maar mengde zich, onder meer door het adviseren van 
gemeentebesturen, ook in de plaatselijke politiek. ‘The firm’s partners 
agreed that it was vital for a business law firm to monitor significant 
developments in local and national politics and have access to the 
appropriate politicians in order to protect and further their clients’ 
interests’, schreef de advocate Della Wager Wells over het kantoor.141 Bij 
het besluit om Carter al dan niet als cliënt te nemen toen hij in oktober 
1962 het kantoor in Atlanta binnenstapte woog King & Spalding niet 
alleen zijn juridische kansen op succes. Ook Carters politieke 
overtuigingen en uitgangspunten werden tegen het licht gehouden en in 
orde bevonden. Over het feit dat de firma Kirbo ‘toewees’ aan Carter zegt 
Wells: ‘Charles Kirbo too played a vital role on the fringes of the political 
scene, forming a lasting relationship with rising political star James Earl 
Carter, which foreshadowed a more extensive involvement for the whole 
firm in years to come’.142

Conclusie: afwachten in het centrum 

Vijf tactische elementen 

Net als in vroegere tijden was de Democratische Partij in Georgia ook in 
1962 geen eenheid. Vergelijkbaar met de landelijke situatie heerste in ook 
Georgia een noord-zuid tegenstelling, waarbij conservatieve partijleden op 
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het zuidelijke platteland krampachtig probeerden vast te houden aan de 
macht en de segregatie. Carter kon niet om die situatie heen en voerde 
daarom een niet-ideologische campagne die ook de conservatieven in zijn 
zuidelijke kiesdistrict kon aanspreken.  
     ‘We were all amateurs, never having been in the inner circle of a 
candidate’s supporters or advisers’, zo beschreef Carter de haastige en 
lapidaire campagne van 1962.143 Carters campagne was inderdaad een 
aangelegenheid van familie, vrijwilligers, vrienden en zakenrelaties en 
niet van een staf, professionele adviseurs of een partij-apparaat. Carter had 
geen campagnestrategie. Zijn overwinning bij de Senaatsverkiezingen 
betekende niettemin dat hij een vooraanstaand Democratisch politicus in 
het conservatieve zuidwesten van Georgia werd. De campagne was tevens 
belangrijk voor zijn verdere politieke loopbaan, want in 1962 bracht 
Carter vijf tactische elementen in die in al zijn verdere campagnes zouden 
terugkeren.
     Het eerste opvallende element was de grassroots-campagne. Carter 
voerde gesprekken met Democratische politici in zijn kiesdistrict, maar hij 
wilde zijn kandidatuur niet alleen van de gevestigde politieke orde laten 
afhangen. Daarom zocht hij directe steun bij de kiezers en probeerde hij 
door het inschakelen van vrienden en vrijwilligers een politieke basis 
onder de bevolking van het district te krijgen. Het maakte hem minder 
afhankelijk van bestuurders in de Democratische Partij. In latere 
campagnes zou Carter grassroots steeds één van zijn uitgangspunten 
maken.
     Het tweede tactische element, het gebruiken en bespelen van de media, 
kwam vooral naar voren na de verkiezingsfraude in de primary, waarbij 
Carter steun kreeg van de pers in Atlanta en hij constant druk uitoefende 
op de media in zijn kiesdistrict. Zonder de media-aandacht zou Carter 
kansloos geweest zijn. Zijn ervaring met de media in 1962 zou waardevol 
blijken voor verdere campagnes, waarin hij zich van een mediastrategie 
zou gaan bedienen. Bij gebrek aan politieke kwesties – over de 
rassenscheiding wilde hij niet spreken – lanceerde Carter good
government, het derde tactische element. Het was een veilig thema dat 
hem nooit politieke schade kon berokkenen. Volgens voormalig senator 
Al Gore sr. stond good government oorspronkelijk voor ‘honest but 
minimal government’ en was het tot dan toe in het Zuiden geen recept 
gebleken voor bestrijding van de armoede.144 Niettemin kwam Carter al in 
1962 met dit thema en niet, zoals doorgaans in de literatuur vermeld, pas 
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tijdens zijn presidentscampagne van 1976 als reactie op het 
Watergateschandaal. 
     Naast deugdelijk politiek bestuur ontdekte Carter tevens het tactische 
element van de underdog, waarbij hij zichzelf in de positie 
manoeuvreerde van de moedige uitdager die het tegen de gevestigde 
politici durfde op te nemen. Het was een element dat ook al speelde bij 
Eugene Talmadge en dat uitstekend op het electoraat te projecteren was. 
Als underdog kwam de kandidaat immers op voor de ‘kleine man’, die net 
als de politicus vertrapt dreigde te worden door de elites. Nauw verbonden 
met de underdog is het vijfde element van de rechtvaardigheid en 
moraliteit, dat volop begon te spelen na de verkiezingsfraude. Carter 
schroomde niet om Democratische partijgenoten voor het gerecht te dagen 
en met zijn boek over de verkiezingen van 1962 wilde hij aantonen bij te 
hebben gedragen aan de ondergang van het oude politieke systeem in 
Georgia, gedomineerd door plaatselijke bazen en segregisten. 
Rechtvaardigheid, good government en de underdog waren elementen die 
ook het populisme van Talmadge hadden gekenmerkt. In latere 
campagnes zou Carter zich volop van dat populisme gaan bedienen. 
     Carter ontdekte dat vooral de elementen van de underdog,
rechtvaardigheid en grassroots bruikbaar waren om een campagne rond 
zijn persoon te laten draaien, een gegeven dat hij zou ontwikkelen tot een 
karakteristieke campagnestijl. Hij sloot daarmee aan bij het gebruik van 
zuidelijke politici om de desegregatie steeds te ontwijken. Zij spraken in 
campagnes weinig over thema’s, want dat zou uiteindelijk lastige vragen 
kunnen uitlokken van journalisten of tegenstanders over de rassenkwestie. 
Net als andere kandidaten legde Carter daarom de nadruk op de 
kwaliteiten van zijn eigen persoon. Hij was daarmee één van de politici 
die de trend van de candidate-centered-campagne, die destijds ook al 
zichtbaar was op het lagere politieke niveau in de Verenigde Staten, 
versterkten.145

Ambivalentie in het politieke debat 

Het voor een deel op zijn geloofsovertuiging gestoelde element van 
rechtvaardigheid gebruikte Carter in 1962 niet om te ijveren voor 
stemrecht voor zwarten in zijn kiesdistrict. ‘So this was a time of 
transition. I never did anything that was courageous about integration, but 
is was on my conscience and on my mind’, zo bekende Carter later.146

Carter heeft de jaren vijftig en zestig omschreven als een ‘ordeal’, een 
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pijnlijk proces dat alleen geleidelijk kon verlopen: ‘With each passing 
year during the 1950s and 1960s, more and more citizens in our town 
came to understand that “separate but equal” was compatible with neither 
the U.S. Constitution nor the teachings of Jesus Christ’.147 Bourne zegt dat 
de politicus uit Plains niet twijfelde dat de integratie er uiteindelijk zou 
komen, maar Carter ‘never allowed race to become an emotional issue or 
condemned those whose views differed from his own. As a result, he 
maintained the goodwill of many segregationists who shared his views on 
other matters’.148 Met een emotionele kwestie bedoelt Bourne een 
politieke kwestie. 
     In Sumter woonden meer zwarten dan blanken en Grant schaart het 
district onder de gebieden in Georgia die eind jaren vijftig ‘notorious for 
their extreme resistance to black advances’ waren.149 Sumter had een 
bloeiende afdeling van de extreemrechtse John Birch Society en in de 
hoofdstad Americus was een elite van artsen, bankiers en advocaten 
prominent in die organisatie actief.150 Conservatieve Democraten in 
Sumter en andere gebieden in het zuiden van Georgia stonden in 1962 
tegenover de meer gematigde factie die in Atlanta en andere steden 
opkwam en waarvan de dat jaar gekozen gouverneur Carl Sanders een 
vertegenwoordiger was. Jimmy en Rosalynn Carter stemden op Sanders, 
die de steun had van kiezers die in hem de persoon zagen die Georgia 
door de ‘dark tunnel of integration’ kon leiden.151 Volgens de politicoloog 
Joseph Bernd was Sanders ‘the progressive candidate, the businessman’s 
candidate’, een politicus die geen tijd meer wilde verliezen met 
achterhaalde debatten over segregatie en vol inzette op economische 
vooruitgang.152

     Jimmy Carter is in deze tijd te typeren als een Carl Sanders Democrat,
Democraten in Georgia die niet sociaal-reactionair waren, maar ook niet 
actief ijverden voor integratie. Zij wachtten af welke ontwikkelingen er – 
onder meer vanuit Washington – op hun staat afkwamen. Vervolgens 
pasten zij daar hun beleid op aan. Dat beleid was in eerste instantie gericht 
op het creëren van een goed investeringsklimaat. De gematigde 
Democraten beseften dat de liberale regering-Kennedy de desegregatie 
verder wilde doorzetten. Zij wilden zich daar niet tegen verzetten, maar 
hielden wel steeds hun politieke positie en achterban in het oog. Luid 
roepen om de herstructurering van de sociale orde, zoals aanhangers van 
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de New Left in jaren zestig in westerse landen begonnen te doen, was in 
Georgia en andere zuidelijke staten zeker niet opportuun voor politici die 
carrière wilden maken.153 De New Left was een beweging die het 
socialisme nieuw leven wilde inblazen met radicale kritiek op de 
geïndustrialiseerde samenleving en de nadruk legde op decentralisatie, 
participatie en persoonlijke vrijheden.154 In de Verenigde Staten draaide 
deze linkse kritiek voor een deel om wat de publicist E.J. Dionne de 
‘unkept promises of liberals’ op het gebied van burgerrechten noemt; voor 
politici als Sanders en Carter was het zaak te voorkomen openlijk bij zo’n 
debat betrokken te raken.155

     Carter zegt dat zijn belangstelling voor onderwijs hem de politiek 
indreef en volgens Bourne was hij zeker niet uit op macht. Omdat morele 
waarden in de politiek vaak opzij geschoven werden, wilde Carter alleen 
aan de actieve politiek deelnemen als hij daadwerkelijk een bijdrage aan 
maatschappelijke verandering kon leveren.156 Carters motieven waren 
echter niet alleen nobel. Glad wijst er immers op dat er in Americus een 
groep zakenlieden was ‘who were oriented toward good government, 
scientific management, and a rationalistic approach to politics and 
economic development. They also wished to put the issue of race behind 
them’.157 Carter had goede contacten in de zakenwereld wegens zijn 
activiteiten voor de Kamer van Koophandel en hij had zelf alle belang bij 
een stabiel zakenklimaat. Dit verklaart ook waarom King & Spalding, het 
advocatenkantoor dat altijd op zoek was naar gematigde politici en over 
goede contacten met de Kamers van Koophandel in Georgia beschikte, 
Carter in 1962 oppikte als een kandidaat van de toekomst. Daarmee ging 
Carter zijn eerste campagne in als vertegenwoordiger van een 
belangengroep uit de zakenwereld. Hij kende ongetwijfeld de reputatie 
van King & Spalding en voelde zich niet bezwaard bij dat 
advocatenkantoor aan te kloppen, zoals andere politici voor hem gedaan 
hadden. 
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Introductie van de centrumcampagne 

De verkiezing van Sanders tot gouverneur was één van de factoren die 
conservatieve Democraten in Georgia in de richting van de Republikeinse 
Partij dreef, waar inmiddels een ideologie werd uitgedragen die hen meer 
aansprak. Voor de conservatieve Democraten was het Brown-vonnis in 
1954 een schok geweest en in 1962 ging een andere pijler van de 
segregatie, het county unit-systeem, eveneens door federaal ingrijpen 
verloren. Met hun boodschap van een nieuw conservatisme appelleerden 
Republikeinse politici met succes aan deze ontevreden Democraten. In 
1961, het jaar waarin conservatieve Republikeinen een lobby begonnen 
om senator Barry Goldwater in 1964 tot  presidentskandidaat te kiezen, 
was conservatisme volgens de politicoloog Lee Edwards een ‘significant 
presence in American politics’ geworden. De Democraten, de regering-
Kennedy incluis, onderschatten de conservatieve Republikeinse 
onderstroom en legden steeds de nadruk op uitwassen van het 
conservatisme zoals de John Birch Society.158 De campagne van 1962 in 
het 14th Senatorial District in Georgia kwam voor de conservatieven 
evenwel te vroeg. Als gevolg van het machtsmonopolie van de 
Democraten in Georgia deden in de 54 senatoriale districten slechts 16 
Republikeinen mee tegenover 136 Democraten. In Carters eigen 
kiesdistrict waren geen Republikeinse kandidaten, zodat het winnen van 
de Democratische voorverkiezingen in wezen gelijk stond aan het winnen 
van de algemene verkiezingen. 
     In latere beschouwingen doet Carter het voorkomen alsof hij zich in 
1962 als een liberal geplaatst zag tegenover een conservatieve overmacht. 
Carter had zich echter zelf nog geenszins losgemaakt van de conservatieve 
traditie waarin hij was opgegroeid. Hij omarmde zeker niet een 
gedachtegoed als dat van de behoudende Southern Agrarians die in de 
jaren twintig en dertig de industrialisatie afwezen en hun regio als 
landbouwgebied wilden handhaven.159 Carter legde echter wel de nadruk 
op traditionele normen en waarden en probeerde, overeenkomstig de 
ideale conservatieve politicus die de politicoloog Clinton Rossiter al in 
1955 beschreef, ‘to steer a middle course between ultra-conservatism and 
liberalism’.160 Rossiter noemt een van Carters favoriete auteurs, Reinhold 
Niebuhr, als voorbeeld van een liberal ‘fascinated by the phenomena of 
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Conservatism’.161 In zijn zoektocht naar zijn politieke overtuigingen liet 
Carter zich door Niebuhr en andere denkers beïnvloeden. Bij zijn 
aantreden als politicus in 1962 handelde hij alsof hij een aanhanger was 
van het dynamic conservatism dat Eisenhower in de jaren vijftig uitdroeg. 
Die ideologie ging uit van de verworvenheden van de New Deal met de 
acceptatie van beperkt federaal overheidsingrijpen, maar legde tevens 
grote nadruk op eigen vrijheden van het individu en de staten.162 Het was 
een centrumideologie, die Carter vertaalde naar een centrumcampagne. 
Carter stapte de politiek binnen op een moment dat Arthur Schlesinger jr. 
in het liberalisme de oplossing voor de maatschappelijke problemen in de 
Verenigde Staten zag, maar ook onderkende dat het conservatisme een 
‘respectable social philosophy’ was geworden. Volgens Schlesinger deden 
‘fashionable intellectual circles’ het liberalisme inmiddels af als ‘naïve, 
ritualistic, sentimental, shallow’.163 Omdat niemand hem daartoe dwong 
besloot Carter tijdens zijn campagne niets over dat liberalisme of 
conservatisme te zeggen. Als kiezer liet Carter er echter geen misverstand 
over bestaan waar hij in de Noord-Zuid kwestie binnen de Democratische 
Partij stond: zowel bij de presidentsverkiezingen van 1960 als bij de 
gouverneursverkiezingen van 1962 stemde hij op een vertegenwoordiger 
van de vooruitstrevende vleugel. 
     De politieke en sociale omgeving waarin Carter was opgegroeid en zijn 
ervaringen als marineofficier en zakenman kwamen in zijn campagne van 
1962 terug in geleidelijkheid en realisme. Maatschappelijke veranderingen 
dienden niet schoksgewijs plaats te vinden en met hun afwijzing van ieder 
radicalisme stonden Carter en andere Democraten in het politieke debat 
tegenover politici die bereid waren het vuur aan te wakkeren. Zoals de 
historicus Steven Gillon zegt: ‘Adding to the problem was the appearance 
of a more militant younger generation who remembered neither the New 
Deal nor the Great Depression and were eager to assume moral leadership 
of the liberal movement’.164 Met die generatie had Carter in 1962 weinig 
op. Hij behoorde tot de gevestigde orde, niet in de laatste plaats op 
zakelijk gebied. Carter had alle belang bij maatschappelijke stabiliteit en 
een sterk centrum, een middengebied tussen de Democratische en 
Republikeinse ideologieën waar compromissen over politieke kwesties 
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mogelijk waren. De problemen van de tijd dienden zo opgelost te worden 
dat de ‘old order of private corporate enterprise’ in stand bleef.165

     Politici in Georgia hebben achteraf elkaars invloed op het afbouwen 
van de segregatie bestreden. Zo noemde oud-gouverneur Arnall de 
rassenkwestie het grootste probleem tijdens zijn regering in de jaren 
veertig. Hij zag die tijd als een overgangsperiode, waarin hij en enkele 
andere bestuurders de moed hadden gerechtelijke uitspraken te 
accepteren. Arnall uitte felle kritiek op politici die zich afwachtend 
opstelden en, op het moment dat zij zagen dat de ontwikkelingen 
onomkeerbaar waren, ‘advanced in public affairs on the sacrifices we 
made’.166 Jimmy Carter was één van die politici die Arnall bedoelde en 
die steeds een afwachtende houding aannamen, zich niet geroepen 
voelend enig initiatief te nemen tot integratie, ook niet vanuit hun 
geloofsovertuiging. Carter hield zich in 1962 in de rassenkwestie tactisch 
op de vlakte en legde daarmee een basis voor toekomstige 
verkiezingscampagnes. Het uitgangspunt voor die campagnes werd de 
persoon van Carter; het was een tactiek om de aandacht af te leiden van 
lastige kwesties waarover de kandidaat liever geen uitspraken deed. 

165 Matusow, The Unraveling of America, 314. 
166 Oral History Interview with Ellis Arnall, Georgia State University. 70. 




