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3
Jimmy Carter, plain man’s man from Plains 

‘Here was a breed of politician new to Georgia’s big contest: subdued, 
frank even about his deficiencies, refusing to torture the traditional 
whipping boys.’1

Bruce Galphin 

Inleiding

immy Carter nam zijn afwachtende houding mee naar de Senaat in 
Atlanta. Als senator en partijpoliticus koos hij tijdens zijn twee 
termijnen (1963-1967) steeds de veilige weg, zeker  in politiek 

beladen kwesties als de desegregatie. Omdat zo weinig politici het 
voortouw namen, trad de federale regering volgens de journalist Robert 
Sherrill in deze tijd op als ‘the governor of southern morals’: er bleef 
Washington niets anders over dan het Zuiden in een keurslijf te dwingen 
met burgerrechtenwetten als de Civil Rights Act en de Voting Rights Act.2
Afkomstig uit een conservatief kiesdistrict in het zuiden, kwam Carter in 
Atlanta in aanraking met de gematigde vleugel van de Democratische 
Partij van Georgia. Carter zocht aansluiting bij die noordelijke 
partijgenoten, maar waakte er voor zijn kiezers in Sumter en omliggende 
districten niet van zich te vervreemden. De situatie in Georgia was nog 
altijd zo dat politici die luidkeels om desegregatie riepen binnen de kortste 
keren hadden afgedaan. 
     Dit hoofdstuk analyseert naast de twee campagnes die Carter in 1966 
voerde ook zijn initiatieven en stemgedrag als senator in het staatscapitool 
van Georgia. Carters loopbaan als staatssenator dient mede te worden 
gezien tegen de achtergrond van de presidentsverkiezingen van 1964, 
waarin het Zuiden een bijzondere rol speelde. Bij die verkiezingen won de 

1 Bruce Galphin, ‘Jimmy Carter: a New Breed’, Atlanta Constitution, 2 juli 1966.
2 Robert Sherrill, Gothic Politics in the Deep South. Stars of the New 
Confederacy (New York: Grossman Publishers, 1968) 314. 
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conservatieve Republikeinse senator Barry Goldwater vijf zuidelijke 
staten, waaronder Georgia. Er leek nu een einde te gaan komen aan wat 
Bartley en Graham paradoxaal stemgedrag onder zuidelijke Democraten 
noemen: ondanks de spanningen rond de desegregatie waren zij bij 
presidentsverkiezingen op noordelijke, liberale kandidaten blijven 
stemmen. Zo hadden zij in 1960 Kennedy gesteund, in plaats van de wat 
de rassenkwestie betreft veel conservatievere Republikein Richard Nixon. 
Goldwater wist vier jaar later niet alleen in het diepe Zuiden door te 
dringen, maar in zijn kielzog won een aantal zuidelijke Republikeinen ook 
een zetel in het Congres in Washington.3
     Volgens de politicoloog William Schneider sloeg het conservatisme 
aan omdat steeds meer blanken in het Zuiden hun sociaal-economische 
positie bij het stemmen als uitgangspunt gingen nemen. Zij zagen die 
positie bedreigd door de desegregatie. Tevens verwachtten zij op het 
niveau van federaal bestuur meer economische vooruitgang onder een 
Republikeinse dan onder een Democratische president.4 Een argument van 
de conservatieven dat bij veel kiezers in de jaren zestig aansloeg was dat 
het land geleidelijk aan afgleed naar het socialisme.5 In dit hoofdstuk 
wordt onderzocht hoe Carter zich als Democratisch politicus in het 
spanningsveld tussen links en rechts bewoog. Had Carter het expliciete 
doel om de Republikeinen, die volgens Bartley en Graham de zuidelijke 
‘citadels of Democratic solidarity’ met enig succes aan het bestormen 
waren, de voet dwars te zetten?6

     Het jaar 1964, met de aanval van Goldwater op het Zuiden en de 
aanname van de Civil Rights Act, is volgens Nie cruciaal geweest voor de 
Democraten in de regio. Voor die tijd waren het vooral migranten die 
Republikeinse opvattingen meebrachten naar het Zuiden, maar na 1964 
‘the native southerners changed’.7 De rassenkwestie verstoorde de rust aan 
het electorale front. Stemgewoonten die sinds de New Deal vastlagen 
werden verlaten. Veel oudere kiezers verloren in dat proces hun 
partijtrouw, terwijl jongeren zich niet meteen vast aan de Democraten of 
de Republikeinen wilden binden.8 Bartley en Graham menen dat een 
aanzienlijk deel van de blanke zuidelijke politici begin jaren zestig 

3 Numan V. Bartley and Hugh Davis Graham, Southern Politics and the Second 
Reconstruction (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1976) 95. 
4 William Schneider, ‘Realignment: The Eternal Question’, PS, Vol. 15, No. 3 
(Summer 1982) 449, 451. 
5 Lou Cannon, Governor Reagan. His Rise to Power (New York: Public Affairs, 
2003) 125. 
6 Bartley and Graham, Southern Politics and the Second Reconstruction, 187. 
7 Norman H. Nie, Sidney Verba and John R. Petrocik, The Changing American 
Voter (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979) 221. 
8 Idem, 45-46. 
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aanzette tot raciale hysterie, waarbij zij een wig probeerden te drijven 
tussen zwarten en blanken met lage inkomens. Welgestelde blanke 
Democraten in de steden, van wie gouverneur Carl Sanders in Georgia een 
exponent was, gingen daarop coalities met de zwarten aan.9 Terwijl 
miljoenen zwarten zich na de aanname van de Voting Rights Act in 1965 
als kiezer lieten registreren, werden de politiek-maatschappelijke 
gevolgen van het federale overheidsingrijpen steeds duidelijker. Volgens 
de historicus David Horowitz liet de regering de Amerikaanse 
samenleving in de vorm van ‘profound class resentment and social 
hostility’ een hoge prijs betalen voor de burgerrechtenwetten.10 Deze anti-
liberale kritiek is niet geheel terecht, want het was juist de segregatie 
geweest die tientallen jaren voor onaanvaardbare klassenscheidingen en 
sociale spanningen in de maatschappij had gezorgd. Dat een correctie van 
die situatie tot een schok zou leiden was onvermijdelijk. 
     De maatschappelijke spanningen raakten Carter niet alleen als 
politicus, maar ook als gelovig christen. Net als andere blanken was 
Carter belast met de erfenis waarbij inwoners van het Zuiden hun 
geschiedenis, de Burgeroorlog en de Reconstruction waren gaan 
vergelijken met de dood en wederopstanding van Christus. Volgens de 
historicus David Goldfield waren geschiedenis en geloof in het Zuiden 
volledig in elkaar verweven en rekten blanke zuiderlingen bijbelteksten 
ver op om de segregatie vanuit hun religie te rechtvaardigen.11 ‘Carter had 
learned to accommodate psychologically opposing views on race’, aldus 
zijn biograaf Peter Bourne, en hij wilde geen ‘political suicide’ begaan 
door publiekelijk te laten merken dat hij de rassenscheiding afkeurde.12 In 
de jaren zestig werd die houding voor veel gematigde gelovigen als Carter 
echter steeds moeilijker vol te houden. Net als anderen begon hij te 
beseffen dat zijn vroegere acceptatie van de segregatie was voortgekomen 
uit wat de historicus Mark Newman ‘custom and an acceptance of the 

9 Bartley and Graham, Southern Politics and the Second Reconstruction, 186. 
10 David A. Horowitz, ‘White Southerners’ Alienation and Civil Rights: The 
Response to Corporate Liberalism, 1956-1965’, The Journal of Southern History,
Vol. LIV, No. 2 (May 1988) 197-198. 
11 David Goldfield, ‘God Bless the South. The Burdens of Religion in the 
American South Today’, in Religion in America. European and American 
Perspectives, Hans Krabbendam and Derek Rubin eds. (Amsterdam: VU 
University Press, 2004) 43-45. 
12 Bourne, Jimmy Carter, 143. De historicus Tony Badger noemt zuidelijke 
politici die niet voor desegregatie uit durfden te komen closet moderates. Zie: 
Tony Badger, ‘‘Closet Moderates’: Why White Liberals Failed, 1940-1970’ in: 
Ted Ownby (ed.), The Role of Ideas in the Civil Rights South (Jackson: 
University Press of Mississippi, 2002) 105.  
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existing social order’ noemt.13 Na de aanname van de federale 
burgerrechtenwetten achtte Carter de tijd dan ook rijp om bij het 
campagnevoeren in 1966 actief stemmen te gaan werven onder zwarten. 
Carter zag de zwarten als belangrijke kiesgroep, maar naast politieke 
motieven was er ook de drijfveer van zijn overtuiging dat hij zich als 
christen diende in te zetten voor mensen aan de onderkant van de 
samenleving. 
     De desegregatie en het conservatisme waren belangrijke achterliggende 
thema’s in de twee verkiezingscampagnes die Carter in 1966 ondernam. 
Nadat hij aanvankelijk in de race was voor een zetel in het Huis van 
Afgevaardigden in Washington, besloot Carter alsnog een gooi te doen 
naar het gouverneurschap van Georgia. In het gouverneurschap zag hij het 
instrument om de Democraten en de politiek-maatschappelijke 
ontwikkelingein in Georgia te sturen, maar er waren ook andere motieven, 
die in dit hoofdstuk aan de orde komen. Een vijftal politieke vrienden die 
Carters inschrijfgeld voor de kandidaatstelling voor het Congres hadden 
betaald, waren onaangenaam verrast door zijn ommezwaai.14 Carters 
besluit paste echter in zijn optreden als een kandidaat die onafhankelijk 
van het partijbestuur opereerde, een benadering die hem in 1962 de 
overwinning had opgeleverd. In tegenstelling tot dat jaar stelde Carter in 
1966 een staf aan en koos hij bewust voor een strategie, wat een 
professionalisering in zijn manier van campagnevoeren betekende. Carter 
verklaarde in de campagne zijn persoonlijke integriteit tot middelpunt en 
gebruikte tactische elementen uit 1962 opnieuw. Hij hanteerde een 
campagnestijl die financiers aantrok en die hem behoedde voor situaties 
waarin hij als een zwak politicus gezien kon worden.15

     Na de realignment die de New Deal teweeg had gebracht waren de 
issues in de Amerikaanse politiek drie decennia lang partijgebonden 
geweest. Maar met de opkomst van de candidate-centered-campagnes 
werden de kwesties in de jaren zestig steeds meer een zaak van de 
politieke kandidaten zelf.16 Een  politicus als Carter, die zich in een 
ideologische spagaat bevond, kwam dat goed uit omdat hij zo heikele 
thema’s uit de weg kon gaan. Bartley en Graham constateren dat Carter in 
1966 een ‘progressive ‘go forward’ image’ uitstraalde.17 Toch leek Carter 
niet in de eerste plaats de nadruk te leggen op zijn vooruitstrevendheid. 

13 Mark Newman, Getting Right with God. Southern Baptists and Desegregation, 
1945-1995 (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2001) 21. 
14 Betty Glad, Jimmy Carter. In Search of the Great White House (New York: 
W.W. Norton & Company, 1980) 99. 
15 Idem, 103-104. 
16 Nie, Verba and Petrocik, The Changing American Voter, 194. 
17 Bartley and Graham, Southern Politics and the Second Reconstruction,148. 
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Hij nam het in de voorverkiezingen om het gouverneurschap op tegen de 
liberal Ellis Arnall en de conservatief Lester Maddox en maakte van zijn 
centrumcampagne zelf het belangrijkste issue. 

1. Het verkiezingsjaar 1964 

De conservatieve aanval 

Jimmy Carters gouverneurscampagne van 1966 kan niet los worden 
gezien van de presidents- en Congresverkiezingen van 1964, verkiezingen 
die op hun beurt de invloed ondervonden van de aanname van de Civil
Rights Act. In Georgia leidde deze burgerrechtenwet tot een diepe 
scheuring binnen de Democratische Partij en een opleving van het 
conservatisme. Op één na alle senatoren en afgevaardigden uit Georgia 
stemden in 1964 tegen de Civil Rights Act en daarmee tegen de liberale 
Democratische vleugel van president Lyndon Johnson. Johnson kreeg bij 
de presidentsverkiezingen 44 staten achter zich, goed voor 486 electoral
votes. Zijn Republikeinse uitdager Barry Goldwater won, naast zijn eigen 
staat Arizona, in het Deep South de staten Georgia, South Carolina, 
Alabama, Mississippi en Louisiana.18

     Goldwater bediende zich van een Southern Strategy, met als doel een 
conservatief Zuiden bij een conservatief Westen te voegen. De strategie 
mislukte, maar Goldwaters overwinning in vijf zuidelijke staten wees op 
een dieperliggende electorale ontwikkeling.19 Georgia brak voor het eerst 
uit de Democratische rijen en de conservatieve aanval op het Zuiden was 
dit keer structureler dan het experiment van de Dixiecrats in 1948. De 
Democraten vielen Goldwater aan als een extremistische reactionair, een 
politicus die proteststemmen kon trekken, maar die met zijn ideologie de 
kiezer niet lang vast zou kunnen houden.20 Na de nederlaag van 
Goldwater concludeerden de Democraten te vroeg dat de Republikeinse 
Partij was overgenomen door militanten en dat daardoor de absolute 
versplintering van de GOP dreigde.21 De conservatieven bleken immers in 
staat tot een hergroepering die ten koste ging van liberale Republikeinen 

18 Martin Walker, Makers of the American Century. A Narrative in Twenty-six 
Lives (Londen, Chatto & Windus, 2000) 254-255. 
19 Kevin P. Phillips, The Emerging Republican Majority (Garden City, NY: 
Doubleday Anchor, 1970) 204. 
20 Vaughn Davis Bornet, The Presidency of Lyndon B. Johnson (Lawrence: 
University of Kansas Press, 1983) 104. 
21 Vgl. Stephen Hess en David S. Broder, The Republican Establishment. The 
Present And Future Of The G.O.P. (New York: Harper & Row Publishers, 1967) 
260. 
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en die hen in 1966 bij de Congresverkiezingen grote winst opleverde.22

Volgens de historica Mary Brennan legden de conservatieven in de hele 
Verenigde Staten op dat moment de basis voor een ‘complex, organized, 
and effective political force that dominated the GOP by 1968 and 
eventually secured the election of a staunch conservative as president in 
1980’.23 Kevin Phillips concludeerde dat arme blanken in het Deep South,
die tot dan toe niets van de Republikeinen moesten weten, rond 1966 
gedesillusioneerd raakten omdat de nationale Democratische Partij steeds 
liberalere standpunten innam. Deze kiesgroep dreef dan ook in de richting 
van conservatieve kandidaten.24

     In 1964 waren er volop aanwijzingen die de Democratische Partij tot 
nadenken moesten stemmen. Bij de verkiezingen op 3 november wonnen 
tien Republikeinse senatoren en afgevaardigden voor het eerst een zetel in 
de Georgia Assembly. De krant Atlanta Constitution sprak van een ‘big 
step toward cracking the long-time Democratic monopoly’.25 Van de 54 
leden in de Senaat van Georgia was nu twintig procent Republikeins. 
Daarnaast waren er verspreid over Georgia sympathiegroepen opgedoken 
als Democrats for Goldwater, onder meer geleid door de segregist en 
politiek agitator Lester Maddox uit Atlanta.26 Dergelijke groepen vormden 
in 1964 en latere jaren vluchthavens voor conservatieve Democraten, 
terwijl radicale bewegingen aan de linkerkant eveneens hun aandeel 
zouden leveren in het verscheuren van de partij. 
     De politieke strijd woedde fel in Carters eigen district, het 
conservatieve Sumter County. In het district kreeg Goldwater 952 
stemmen, terwijl Johnson bleef steken op 382.27 Carter moest toezien hoe 
sommige van zijn vrienden, onder wie John Pope, de man aan wie hij 
mede zijn senaatszetel te danken had, zich aansloten bij de Sumter County 
for Goldwater Club. In Americus, de districtshoofdstad, bleef het kantoor 
van de Sumter County Johnson for President Campaign aanvankelijk leeg. 
Uiteindelijk nam Lillian Carter, Jimmy’s liberale moeder, de 
campagneleiding op zich en trotseerde zij vele beschimpingen.28

22 Lee Edwards, The Conservative Revolution. The Movement That Remade 
America (New York: The Free Press, 1999) 136-139. 
23 Mary C. Brennan, Turning Right in the Sixties. The Conservative Capture of 
the GOP (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1995) 1. 
24 Phillips, The Emerging Republican Majority, 206. 
25 William O. Smith, ‘GOP Puts Nine in House, 6 in Senate; 2 Possibles’, Atlanta 
Constitution, 4 november 1964. 
26 Bob Short, Everything is Pickrick. The Life of Lester Maddox (Macon: Mercer 
University Press, 1999) 169. 
27 Atlanta Constitution, 4 november 1964. 
28 Peter G. Bourne, Jimmy Carter. A Comprehensive Biography from Plains to 
Postpresidency (New York: A Lisa Drew Book/Scribner, 1997) 142. 
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Carter voert campagne voor anderen 

Carter stak zijn tijd niet in het campagnevoeren voor Lyndon Johnson, 
maar voor een andere Democraat, zijn vriend en staatssenator Garland 
Byrd. Byrd was in het 3rd Congressional District in de race voor een zetel 
in het Huis van Afgevaardigden in Washington. Carter kon zijn politieke 
hart volledig ophalen, want de tegenstander van Byrd was de Republikein 
Howard ‘Bo’ Callaway, die uit een familie van textielbaronnen stamde. 
Callaway verliet in 1964 de Democratische Partij, waar hij tot de 
Talmadge-factie had behoord. Met Callaway liepen veel zuidelijke 
Democraten over naar de Republikeinen, omdat zij vonden dat president 
Johnson hun regio had verraden.29 Onder de ontstemde Democraten die in 
1964 van partij wisselden waren ook landelijke kopstukken als de 
Dixiecrat Strom Thurmond, die zijn besluit als volgt motiveerde: ‘We had 
all been Democrats but times had changed, and the Democratic party no 
longer stood for what we had stood for in the past...the Republican party 
was nearer our thinking’.30

     Carter kwam met de populistische aantijging dat Callaway nog nooit 
had hoeven werken voor zijn geld en daardoor ver verwijderd was van de 
problemen van de ‘gewone’ inwoners van Georgia. Carters grootste 
drijfveer vormde echter de politieke en persoonlijke rivaliteit tussen hem 
en Callaway. Als lid van de University System Board of Regents had 
Callaway geprobeerd het four-year college te blokkeren, een initiatief van 
Carter om in Zuidwest-Georgia een volwaardige universiteit te stichten.31

Carter zag in Callaway een Republikein die zich vastklampte aan de 
slippen van Goldwater. Door steeds zijn conservatieve ideologie uit te 
dragen – waarbij hij net als andere Republikeinen wijselijk economische 
en binnenlandse kwesties op de voorgrond stelde in plaats van de 
desegregatie – won Callaway inderdaad steeds meer aanhang. Carter 
vermoedde dat Callaway uiteindelijk senator in Washington of gouverneur 
van Georgia wilde worden en zag in de kandidatuur van Byrd een middel 
om de Republikein de voet dwars te zetten.32 Byrd, een conservatieve 
Democraat, voerde echter een slechte campagne. Hij durfde zich niet 
openlijk uit te spreken voor president Johnson, waardoor hij veel 

29 Hess and Broder, The Republican Establishment, 339. 
30 Interview with Strom Thurmond, John C. Stennis Oral History Project, 
Mississippi State University, 1992. 2.  
31 ‘Charges Still Flying In Callaway-Carter Barrage’, Americus Times-Recorder,
14 oktober 1964. Newspaper Archive, Lake Blackshear Regional Library, 
Americus, Georgia. 
32 Jimmy Carter, Why Not the Best? The First Fifty Years, 1996 Edition 
(Fayetteville: University of Arkansas Press) 96, 98. 
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partijgetrouwe Democraten van zich vervreemdde. Het gevolg was dat 
Callaway op 3 november won en als eerste Republikein uit Georgia sinds 
1875 naar het Huis van Afgevaardigden in Washington ging. 
     ‘The early powerful Republicans were all former Democrats, 
disenchanted because of racial things. (...) The Republicans you saw rise 
then cast aside the old Taft Republicans, who had been the post office 
Republicans around, the token Republicans’, zo beschreef de journalist 
Bill Shipp de opkomst van een nieuwe orde politici die zich net als 
Callaway ideologisch niet meer gebonden voelde aan het gematigde 
Modern Republicanism van de jaren vijftig.33 Het Modern Republicanism
was volgens Schulman een ‘gentle corrective to New Deal liberalism’ 
geweest ‘that nonetheless accepted the necessity of the welfare state and 
the existence of the labor movement’.34 Politici als Callaway, voor wie die 
vorm van Republicanism nooit voldaan had, waren nu bereid een 
conservatieve ideologie uit te dragen en zich in te spannen voor het 
bereiken van een tweepartijendemocratie in Georgia en andere zuidelijke 
staten.
     Naast Byrd voerde Carter in 1964 campagne voor Ralph Balkcom, een 
neef van zijn vrouw Rosalynn. De politieke boss Joe Hurst weerde 
Balkcom in het district Quitman van de kieslijst. Twee jaar eerder was 
Carter in Quitman zelf geconfronteerd geweest met onrechtmatigheden 
rond verkiezingen. Carter zei Balkcom te vertegenwoordigen namens 
‘concerned voters’. Uiteindelijk kwalificeerde Balkcom zich toch als 
kandidaat voor het ambt van staatsafgevaardigde, een race die hij nipt won 
van de echtgenote van Hurst.35 Carter had daarmee voor de tweede maal 
in zijn korte politieke carrière een overwinning behaald op de door hem zo 
verafschuwde machine, de praktijk waarbij een kliek politici in districten 
de dienst uitmaakte en naar believen kandidaten naar voren schoof. 
     Carter had in 1964 tijd om campagne te voeren voor Byrd en Balkcom 
omdat hij geen uitdager had voor zijn eigen senaatszetel in het 14th 
Senatorial District. Zijn herverkiezing op 3 november was derhalve een 
formaliteit. De senator uit Plains was unopposed, naar zijn eigen 
inschatting omdat hij als onderwijsspecialist van de hogescholen Georgia
Southwestern en Columbus College één four-year college had weten te 

33 Oral History Interview with Bill Shipp, Georgia State University, Special 
Collections, 1987. 61-62. 
34 Bruce J. Schulman, The Seventies. The Great Shift in American Culture, 
Society, and Politics (Cambridge: Da Capo Press, 2002) 195.  
35 John Pennington, ‘Carter Beat ‘Stuffed’ Boxes, Battles Again in Quitman’, 
Atlanta Constitution, ongedateerd. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-
1976. Box 8, Folder: Correspondence-Incoming-Outgoing 1963-1964 (1). Jimmy 
Carter Library. 
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maken. Studenten uit de streek hoefden daardoor niet meer naar andere 
delen van Georgia voor een volledig universitaire studie.36 ‘So by using a 
lot of political leverage, I finally got approval from the governor and from 
the board of regents to put in a 4-year college’, zo beschreef Carter zijn 
grootste politieke succes tot dan toe.37

     Ondanks zijn eigen herverkiezing in de Senaat en zijn succesvolle 
interventie voor Balkcom was het duidelijk dat Carter en andere 
Democraten in 1964 een gevoelige nederlaag leden omdat zij er niet in 
slaagden de Republikeinse opmars in Zuidwest-Georgia te stuiten. Zijn 
campagne voor Byrd had niet het gewenste resultaat, maar Carter deed 
wel waardevolle ervaring op in het kader van zijn heimelijke voornemen 
het bij de Congresverkiezingen in 1966 zelf op te nemen tegen Callaway. 
Carter, die met zijn steun aan de conservatieve Byrd geen politieke averij 
had opgelopen, kwalificeerde Callaway als de ‘leader of the young 
Republicans’38 en wilde hem politiek uitschakelen. Inmiddels was Carter 
zichzelf gaan zien als de leider van de jonge Democraten in Zuidwest-
Georgia. Het moet de peanut farmer39 ongetwijfeld gestoken hebben dat 
Callaway vanuit Washington beleefd liet weten dat hij Carter op federaal 
niveau van dienst wilde zijn bij het uitvoeren van zijn plannen voor het 
stimuleren van de economie in Zuidwest-Georgia.40 Georgia was nog 
overwegend een eenpartijdemocratie, maar niet Carter als lid van de 
machtspartij, maar Callaway als politicus van de opkomende partij 
profiteerde van de reactie van de kiezers op het vastgeroeste stelsel.  
Een Republikein uit zijn district schreef Carter dat een tweepartijen-
democratie zou leiden tot ‘honest representative government in our 
state’.41 Carter liet in het midden of Georgia beter af zou zijn met twee 
rivaliserende partijen.  

36 Campagnebrochure 1966, klad. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-
1976. Box 1, Folder: Advertising-Brochures, Cards, Posters, Stationary, 
Envelopes, Fliers. Jimmy Carter Library. 
37 National Park Center Interviews, Jimmy and Rosalynn Carter (11-12 mei 
1988). 53. Jimmy Carter Library. 
38 Jimmy Carter, Why Not the Best?, 98. 
39 Carter beschreef zichzelf als ‘a leading peanut farmer, warehouseman, cotton 
ginner and seedsman’. Samenvattend noemde hij zichzelf ‘a success in business’. 
Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 1, Folder: Advertising-
Brochures, Cards, Posters, Stationary, Fliers. Jimmy Carter Library. 
40 Brief van Howard H. Callaway aan Jimmy Carter, 27 juli 1965. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 8, Folder: Correspondence-Polite. 
Jimmy Carter Library.  
41 Brief van J. Roy Dillon aan Jimmy Carter, 12 maart 1964. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 8, Folder: Correspondence-Incoming-
Outgoing, 1963-1964 (1). Jimmy Carter Library.  
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Carters ideologische positie 

Biograaf Bourne meent dat de verkiezingen van 1964 aantoonden dat het 
leven van Carter ‘increasingly schizophrenic’ werd.42 Carters ene leven 
speelde zich af in Atlanta, waar hij enkele maanden per jaar verkeerde als 
senator tijdens de parlementaire zitting en waar hij daarnaast veelvuldig 
kwam voor overleg. Atlanta richtte zich niet langer op het Deep South,
want een progressief stadsbestuur brak onder het motto City Too Busy to 
Hate de segregatie steeds verder af. Het stadsbestuur begon in 1963 met 
het integreren van het openbaar vervoer, restaurants, bioscopen en andere 
openbare gelegenheden. Carters andere leven lag in Sumter County. Daar 
was hij niet langer onder de ‘like-thinking people who were liberal and 
had a broad worldview’, maar zag hij zich geconfronteerd met racisme en 
een diepgeworteld conservatisme, aldus Bourne.43

     De verkiezingen van 1964 toonden aan dat de rassenkwestie een heter 
hangijzer was dan Carter had willen aannemen. Ronduit uitkomen voor 
integratie zou voor Carter, die zijn steunbasis nog altijd alleen in het 
conservatieve Zuidwest-Georgia had, het einde van zijn politieke carrière 
hebben betekend. Volgens Bourne ontwikkelde Carter ‘a strategy that 
would deflect attention away from direct confrontation and buy time, in 
the belief that reconciling the conflict was ultimately possible’. Door zich 
in de rassenkwestie op de vlakte te houden en zich sterk te maken voor de 
economische ontwikkeling van Zuidwest-Georgia, wist Carter de goodwill 
van veel segregisten te behouden.44

     De twee werelden waarin Carter zich bevond en de verkiezingen van 
1964 waren aanleiding voor de staatssenator om nog meer dan voorheen 
te putten uit verschillende ideologieën. Hij behield daardoor de 
manoeuvreerruimte die hij nodig had als hij zich wilde onderscheiden in 
een veld waarin zich kandidaten bevonden met denkbeelden die 
uitgesproken liberal of conservatief waren. Zijn kansen op herverkiezing 
of verkiezing voor een ander ambt konden in 1966 toenemen als hij niet 
eenvoudigweg de zoveelste liberal of conservatief was, zo redeneerde 
Carter. In deze gedachtengang paste ook zijn grote stilzwijgen over de 
rassenonlusten in Zuid-Georgia in de zomer van 1963. Americus, tot 
dusver gespaard gebleven van geweld, was dat jaar het toneel van 
grimmige confrontaties tussen de politie en overwegend zwarte 
demonstranten. Veel conservatieve politici uit de streek veroordeelden 
niet alleen het geweld, maar ook de zwarte burgerrechtenbeweging, die 
volgens hen tot de onlusten had aangezet. 

42 Bourne, Jimmy Carter, 142. 
43 Idem, 142-143. 
44 Idem, 143. 
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     Evenmin als hij zwarte leiders veroordeelde, moedigde Carter openlijk 
aan tot desegregatie. In zijn latere politieke carrière, waarin Carter juist 
een pleitbezorger van burger- en mensenrechten werd, kreeg hij het 
verwijt niet reeds in de jaren zestig in de bres te zijn gesprongen. Maar 
juist zijn toenmalige zwijgen is door sommigen uitgelegd als een teken 
van moed, omdat van een blanke politicus uit Sumter County doorgaans 
felle tirades tegen desegregatie werden verwacht.45 Anderzijds was de 
gematigdheid van Carter bij de inwoners van Sumter bekend en zou het 
juist ongepast zijn geweest als hij fel van leer was getrokken tegen zwarte 
leiders als Martin Luther King jr. of zwarte burgerrechtenorganisaties.  

2. Staatssenator Jimmy Carter  

Politieke ambitie 

Carters optreden in 1963 en 1964 illustreert dat hij als politicus in staat 
was snel te leren en te calculeren. Nadat hij tot staatssenator gekozen was 
nam Carter twee besluiten: hij wilde gaan behoren tot de beste 
volksvertegenwoordigers en hij wilde werken in de geest van de nieuw 
aangetreden gouverneur, Carl Sanders. Sanders stond te boek als 
progressief omdat hij nieuw economisch kapitaal naar Georgia wilde 
trekken en niet ijverde voor het terugdraaien van de desegregatie. Hij was 
één van de partijleiders in de staat en een Democraat met nationale 
ambities. Carter wist dat hij Sanders moest imponeren, wilde hij verder 
komen in de politiek. Niet toevallig kon Carter zich volledig vinden in de 
programmapunten die Sanders bij de opening van de parlementszitting 
van 1963 aan de orde stelde: herziening van de grondwet van Georgia, 
reorganisatie van het staatsbestuur en meer geld voor onderwijs, 
geestelijke gezondheidszorg en het gevangeniswezen. Tevens wilde 
Sanders door een reorganisatie de corruptie in het ministerie van verkeer 
in Georgia te lijf gaan.46

     Carter verwierf al snel een reputatie dat hij alle wetsvoorstellen die in 
de Senaat ter stemming kwamen volledig las. Deze werkwijze – de vrucht 
van een cursus snellezen – diende een tweeledig doel. In de eerste plaats 
wilde Carter naam maken als een senator die in het geweer kwam tegen 
special interest groups, belangengroepen die via politici probeerden het  
wetgevingsproces te beïnvloeden. In de tweede plaats wilde Carter 
opgemerkt worden door de partijleiders, met in het achterhoofd zijn 
toekomstige politieke carrière. 

45 Idem, 136. 
46 Idem, 134. 
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     Carter zei een antipathie te hebben tegen het maken van deals in de 
wandelgangen van het State Capitol, maar uit brieven in zijn archief blijkt 
dat hij wel degelijk meedeed aan het politieke bedrijf en belangen diende. 
Zo zette Carter zich net als andere politici onvermoeibaar in voor mensen 
die zijn voorspraak nodig hadden voor een benoeming of voor bedrijven 
die voet aan de grond probeerden te krijgen in Atlanta. In een 
dankbetuiging van de Manhattan Shirt Company uit Americus, een bedrijf 
in zijn eigen district waarvan hij de directie aan een onderhoud met 
gouverneur Sanders had geholpen, werd Carter uitgenodigd de fabriek 
eens te bezoeken met de geruststelling: ‘it would not hurt you 
politically’.47 Carter moest niettemin om zijn conservatieve achterban 
denken, want de werknemers bij het bedrijf waren georganiseerd in de 
Garment Workers Union en in het Zuiden golden vakbonden nog altijd – 
in Carters eigen woorden – als ‘heavily suspect’.48

     Als voorspreker correspondeerde Carter ook buiten Georgia. Hij 
wisselde brieven met E.L. Forrester, afgevaardigde in Washington namens 
het 3rd Congressional District van Georgia, met het doel een contract 
voor het ontwerpen van een nieuw federaal gebouw in Americus in de 
wacht te slepen voor zijn vriend, de architect Hugh Gaston.49 Daarnaast 
richtte Carter veel verzoeken aan Carl Sanders. De gouverneur riep Carter 
al in december 1963 uit tot één van zijn beste vrienden, een compliment 
met een duidelijke politieke ondertoon.50 Hiermee had Carter na het eerste 
jaar reeds zijn tweede doel bereikt: de partijleiders hadden hem 
opgemerkt. Carter sprong eveneens in het oog bij zijn collega-senatoren, 
die hem veelvuldig raadpleegden vanwege zijn omvangrijke detailkennis. 
Dit leverde hem waardevolle contacten op. 

Mythe en werkelijkheid rond Carter 

Al lang voordat Carter toetrad tot de Senaat van Georgia wist hij hoe de 
politiek werkte en eenmaal zelf in het métier toonde hij zich bedreven in 

47 Brief van George B. Marcil aan Jimmy Carter, 24 februari 1964. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 11, Folder: Requests from Cities and 
Counties. Jimmy Carter Library. 
48 Jack Bass and Walter de Vries, Interview with Jimmy Carter, Southern Oral 
History Program Collection, University of North Carolina at Chapel Hill, 1974. 
30-31. http://docsouth.unc.edu. 
49 Brief van E.L. Forrester aan Jimmy Carter, 6 maart 1964. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 8, Folder: Correspondence-Personal. 
Jimmy Carter Library. 
50 Brief van Carl Sanders aan Jimmy Carter, 11 december 1963. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 11, Folder: Requests from Cities and 
Counties. Jimmy Carter Library. 
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het vragen om en verlenen van gunsten. Carter bouwde aan een netwerk 
dat zich uitstrekte van de hoogste partijleiders tot de ‘kleinste man’ onder 
zijn kiezers. Biograaf Bourne meent dat Carter die ‘kleine man’ in 
bescherming wilde nemen tegen ‘bankers, paving contractors, insurance 
executives, and other wealthy businesspeople’. Maar de stelling van 
Bourne ‘To the extent that he had a political ideology, it was a perception 
of himself as David against Goliath’51 is een oversimplificatie van het 
politieke gedachtegoed van Carter. De stelling kan tevens tot de valse 
veronderstelling leiden dat Carter geen politicus was of zichzelf niet als 
een politicus beschouwde, maar alleen dacht vanuit de kiezer die van tijd 
tot tijd zijn stem mocht uitbrengen en verder geen macht had. 
     Carter droeg zelf aan de David-mythe bij. In zijn memoires over de 
verkiezingen van 1962 beschrijft hij hoe hij zich eind november, nog 
voordat zeker was of hij zijn senaatszetel wel mocht innemen, in het State
Capitol aandiende bij Peter Zack Geer. Geer was de aantredende vice-
gouverneur, die als voorzitter van de Senaat besliste over de samenstelling 
van de commissies. ‘To me, having been in the state capitol only a few 
times concerning certified seed or other farm issues, Peter Zack Geer 
seemed like a potentate presiding over his high council and receiving 
supplications from his subjects’, zo vatte Carter zijn indrukken samen.52

Wat Carter vooral opviel was dat Geer een jonge, ambitieuze Democraat 
was die hoger in de partijhiërarchie stond dan hijzelf, een politicus die hij 
wilde inhalen. In zijn memoires zegt Carter Geer slechts te hebben 
gevraagd om het lidmaatschap van de onderwijscommissie, waarop Geer 
verbaasd reageerde omdat de meeste senatoren kozen voor de commissies 
Orde, Justitie, Appropriations (een commissie die uitgaven goedkeurt) of 
Industrie en Handel. Uit Carters archief blijkt echter dat hij Geer verzocht 
om toe te mogen treden tot de commissies Onderwijs, Landbouw en Orde, 
en niet slechts als lid. ‘I consider myself qualified to serve as chairman of 
either the Education or Agriculture Committee, and I request that you give 
me this responsibility if it does not interfere with committments which 
you may already have made’, schreef Carter.53 Aangezien de 
voorzittershamers al waren uitgedeeld, werd als compromis voor Carter de 
subcommissie Hoger Onderwijs gecreëerd, waarvan hij wel het 
voorzitterschap kreeg. Carter trad tevens als lid toe tot de 
Landbouwcommissie. Orde, de commissie waarin Carter zich graag had 

51 Bourne, Jimmy Carter, 134. 
52 Jimmy Carter, Turning Point. A Candidate, a State and a Nation Come of Age
(New York: Times Books, 1992) 177. 
53 Brief van Jimmy Carter aan Peter Zack Geer, klad, ongedateerd. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 8, Folder: Correspondence-Incoming, 
Outgoing, 1963-1964 (1). Jimmy Carter Library. 
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willen profileren om mee te kunnen beslissen over de procedureregels, de 
agenda voor het behandelen van wetsvoorstellen en het toekennen van 
debatteertijd in de nieuwe Senaat, bleef echter gesloten terrein. 
     Zijn eerste jaar in de Senaat – de sessie begon in januari en duurde 
volgens gebruik 45 werkdagen – viel Carter niet op met wetgevend 
initiatief. Met zijn vriend Brooks Pennington diende hij slechts één 
wetsontwerp in, ‘to regulate the registration, labeling, analysis and sale, 
and application of agricultural limestone’.54 Carter nam op wetgevend 
gebied voorlopig genoegen met een low profile, maar achter de schermen 
werkte hij hard aan zijn netwerk. Door de afschaffing van het county unit-
systeem bij de verkiezingen voor de Georgia Assembly was de 
samenstelling van het Huis van Afgevaardigen en de Senaat van de staat 
compleet veranderd. De grote steden, waar relatief meer zwarten als 
kiezer geregistreerd stonden, hadden hun electorale achterstand op het 
platteland ingehaald. In de Assembly waren niet minder dan 89 nieuwe 
leden gekozen en met de progressieve Sanders als gouverneur heerste het 
gevoel dat in Georgia een nieuw politiek tijdperk was aangebroken.55

Onder zijn collega-senatoren vond Carter niet alleen een geestverwant in 
Brooks Pennington, eigenaar van een graszadenbedrijf met wie hij zaken 
had gedaan, maar ook in Robert Rowan, Robert Smalley, Paul Broun, 
Ford Spinks en Lamar Plunkett. Opvallend was Carters vriendschap met 
senator Billy Blair, zoon van de eigenaar van de Americus Times-
Recorder, de belangrijkste krant van Sumter County. Blair wilde ‘young, 
idealistic, Kennedylike men’ aanmoedigen hogerop te gaan in de politiek 
en in Carter zag hij zo’n politicus.56

     Een gepaste afstand hield Carter aanvankelijk tot Leroy Johnson, in 
1962 gekozen als de eerste zwarte senator in Georgia sinds de 
Reconstruction. Johnson, afkomstig uit één van de kiesdistricten van de 
hoofdstad Atlanta, was daarvoor de eerste zwarte districtsaanklager 
geweest in het Deep South. Carter herinnerde zich hoe hij en andere 
senatoren twijfelden of zij Johnson ‘colored’, ‘black’ of ‘Negro’ moesten 
noemen. Belangrijker was Johnsons bereidheid gematigde blanke 
senatoren, onder wie Carter, te helpen bij het leggen van contacten in de 
steeds groeiende groep van geregistreerde zwarte kiezers.57 Nadat Atlanta
Magazine Carter in 1965 had uitgeroepen tot één van de vijf beste 
senatoren van Georgia, prees Johnson hem voor ‘distinguishing yourself 

54 Glad, Jimmy Carter, 94. 
55 Vgl. Glad, Jimmy Carter, 93. 
56 Idem, 94. 
57 Jimmy Carter, Turning Point, 185-186. 
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as a leader’.58 Carter bedankte Johnson per brief  en zijn opmerking ‘I 
suspect that you will never fully realize how much your service (...) has 
meant to our whole state’ kan als een bedekte lofprijzing worden gelezen 
voor Johnsons inspanningen op het gebied van de desegregatie.59

     Carter werkte met Johnson samen in een onderwijscommissie en het is 
de vraag of hij daar meer voor de desegregatie had kunnen doen. Als 
gewezen voorzitter van de Sumter County School Board, een functie die 
hij na zijn verkiezing tot senator had opgegeven, beschouwde Carter 
zichzelf als een onderwijsspecialist. Hij had na het Brown-vonnis echter 
nooit geroepen om de onmiddellijke uitvoering van de desegregatieplicht 
in het openbaar onderwijs. Ook als senator deed Carter dit niet. Liever dan 
zijn politieke toekomst op het spel te zetten in zijn conservatieve 
kiesdistrict, koos Carter voor de geleidelijke weg, zonder uit te spreken 
dat hij een gradualist was. Met andere senatoren en afgevaardigden nam 
hij zitting in de door Carl Sanders ingestelde Commission to Improve 
Education,60 een adviesorgaan dat plannen moest uitwerken voor de 
verbetering van het gehele onderwijssysteem in Georgia. De commissie 
borduurde voort op het werk van de Commission On Goals For Higher 
Education In The South, een regionaal orgaan dat in november 1961 met 
een rapport over onderwijs in het Zuiden was gekomen. Eén van de 
passages die Carter in het rapport aankruiste luidde: ‘If this region fails to 
cultivate its intellectual resources, it must abandon hope of directing its 
own economic destiny’. In zijn politieke carrière had Carter al eerder laten 
blijken dat hij onderwijs voornamelijk bekeek vanuit een economische 
invalshoek en dat de rassenkwestie op het tweede plan kwam.61

     In 1966, twaalf jaar na het Brown-vonnis, heerste in Georgia nog 
steeds grote weerstand tegen de regelgeving die uit Washington kwam. 
Jack Nix, State Superintendent of Schools in Georgia, concludeerde dat de 
federale druk ‘has grown to the extent that additional pressures are 
growing on local school systems, creating an almost rebellious attitude on 
the part of local boards of education, system superintendents and members 

58 Brief van Leroy Johnson aan Jimmy Carter, 9 maart 1965. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 8, Folder: Correspondence-Polite. 
Jimmy Carter Library. 
59 Brief van Jimmy Carter aan Leroy Johnson, 22 maart 1965. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 8, Folder: Correspondence-Polite. 
Jimmy Carter Library. 
60 Members, Governor’s Commission to Improve Education. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 9, Folder: Education Issues (1). Jimmy 
Carter Library. 
61 ‘Within Our Reach’, Report of The Commission On Goals For Higher 
Education In The South. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 
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116 

of the General Assembly’. In zijn hoedanigheid als schoolinspecteur 
raadde Nix Washington aan de weg van ‘encourage, rather than demand’ 
te kiezen in de kwestie van de integratie van leerlingen en leraren in het 
openbaar onderwijs. Nix voorzag een ‘wall of resistance that will take 
years to overcome’.62

     Schoolbesturen in het Zuiden probeerden het opstellen van een eigen 
plaatselijk desegregatieplan, zoals de federale overheid dat voorschreef, 
zoveel mogelijk voor zich uit te schuiven. In zijn eigen district hoefde 
Carter hier niet de medeverantwoordelijkheid voor te dragen. De Sumter
County School Board kwam namelijk pas op 1 april 1966 met een brief 
aan de ouders, waarin het bestuur aankondigde een plan te hebben 
uitgewerkt dat inmiddels was goedgekeurd door de federale regering. ‘We 
will no longer have separate schools for children of different races’, luidde 
de mededeling aan de ouders.63 Net als andere schoolbesturen was de 
Sumter County School Board gehouden aan een bepaling in de Civil
Rights Act van 1964, waarin expliciet was opgenomen dat het verboden 
was federale toelagen voor onderwijs en andere gebieden aan te wenden 
om discriminatie of segregatie in stand te houden.64

     In de gouverneurscampagne van 1966 zette Carter zijn gedachten over 
het federale overheidsingrijpen op papier en verwierp hij het verzet 
daartegen: ‘There should be no necessity for Georgians to 
become...disturbed about outside interference because the problems which 
could bring it about will be solved at home. Instead of tilting with 
windmills and shouting invective at the United States Government, we 
must restore the voice and involvement of the people in determining their 
own destinies through solving local problems at the local level’.65 Carter 
schreef met zoveel woorden dat een grotere betrokkenheid van de burgers 
van Georgia de kans op federaal ingrijpen aanzienlijk zou verkleinen, 

62 Brief van Jack P. Nix aan U.S. Commissioner of Education Harold Howe II, 1 
februari 1966. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 9, Folder: 
Education Issues (1). Jimmy Carter Library. 
63 Brief aan ouders van de Sumter County Board of Education, Americus, 
Georgia, 1 april 1966. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 9, 
Folder: Education Issues (1). Jimmy Carter Library. Het schoolbestuur gebruikte 
voor de mededeling een voorbeeldbrief die in maart 1966 was verstrekt door het 
federale ministerie van Health, Education and Welfare.
64 Brief van U.S. Secretary of Health, Education, and Welfare John W. Gardner 
aan gouverneurs en leden van het Congres, ongedateerd. Jimmy Carter Papers-
Pre-Presidential, 1962-1976. Box 9, Folder: Education Issues (1). Jimmy Carter 
Library. 
65 Toespraak van Jimmy Carter, klad, ongedateerd. Jimmy Carter Papers-Pre-
Presidential, 1962-1976. Box 5, Folder: Speeches (1). Jimmy Carter Library. 
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maar het is niet duidelijk of hij deze uitspraken ooit publiekelijk heeft 
gedaan.

Dertig Vragen 

In zijn eerste toespraak tot de Senaat, tijdens een speciale zitting in de 
zomer van 1964, pleitte Carter tijdens een debat over een nieuwe kieswet 
voor de afschaffing van de Dertig Vragen, die burgers kregen voorgelegd 
als zij zich als kiezer wilden laten registreren. De beruchte vragen gingen 
onder meer over complexe wetsartikelen en vormden een 
onoverkomelijke barrière voor analfabeten en laaggeschoolde blanken en 
zwarten. Volgens Glad had de toespraak Carter in 1966 in verlegenheid 
kunnen brengen, maar de kranten in Atlanta en ook de Americus Times-
Recorder in zijn eigen district besteedden er geen aandacht aan.66

     Nader onderzoek wijst echter uit dat Carter zich geen moment op glad 
ijs begaf. Zijn positie was immers niet bijzonder omdat er in de Senaat 
consensus heerste over de afschaffing van de Dertig Vragen. Opmerkelijk 
is dat de Senaat aanvankelijk met een meerderheid van 35-2 een 
amendement van Leroy Johnson aannam, waarin nog slechts zes vragen 
aan aspirant-kiezers waren opgenomen. Omdat er geen hoofdelijke 
stemming was is niet te achterhalen wie de tegenstemmers waren, maar 
het is zeer onwaarschijnlijk dat Carter er toe behoorde, onder meer gezien 
zijn inmiddels goede relatie met Johnson.67 Onder druk van het Huis van 
Afgevaardigden van Georgia kwam er echter een compromis. Daarin 
werden twintig vragen verplicht gesteld, waarvan de aspirant-kiezer er 
vijftien goed diende te beantwoorden om geregistreerd te kunnen 
worden.68 De Senaat ging op 22 juni 1964 unaniem (47-0) akkoord met 
een nieuwe kieswet waarin een artikel over de twintig vragen was 
opgenomen.69 De nieuwe vragen hadden betrekking op actuele politiek en 
staatsinrichting en vormden ongetwijfeld nog altijd een belemmering voor 
de lagere klassen. In een later interview met de historicus Gary Fink zei 
Carter zich zijn toespraak te kunnen herinneren en merkte hij op: ‘It 
wasn’t a very profound speech...but anyway the Senate voted 
overwhelmingly to do away with the ‘thirty questions’’. Carter hield met 
deze opmerking de mythe in stand dat zijn toespraak doorslaggevend was 

66 Glad, Jimmy Carter, 96. 
67 Journal of the Senate of the State of Georgia at the Extraordinary Session, 4 
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geweest voor de stemming in de Senaat. Op vragen van Fink naar details 
van de speech of de reacties van collega-senatoren ging hij niet in.70

     Door verder te zwijgen over integratie deed Carter zijn morele 
overtuigingen geweld aan. De socioloog Kenneth Morris, die Carter 
beschreven heeft vanuit diens moralisme en rechtvaardigheidsgevoel, 
heeft terecht geconcludeerd dat ‘in the political arena of the 1960s, 
morality (...) had to be applied cautiously’.71 Niettemin vertoonde Carter 
in deze tijd een zeker vluchtgedrag, treffend verwoord door de journalist 
James Wooten: ‘His specialty was taxes, not race, waste in government, 
not voting rights, the abuse of privilege by state officials, not the abuse of 
black citizens in his senatorial district’.72

     Om zijn zwijgen over onrecht te compenseren hield Carter zich op het 
gebied van onderwijs voornamelijk bezig met de financiële kant. Zijn doel 
was scholen, binnen de mogelijkheden van extra belastingheffing, een zo 
ruim mogelijk budget te geven. Zo kon Georgia, althans op papier, gelijke 
kansen voor alle kinderen creëren. Carter kwam in het geweer toen 
gouverneur Sanders claimde dat hij bij zijn vertrek in 1967 een overschot 
van tussen de veertig en zestig miljoen dollar in de staatskas zou 
achterlaten. Volgens Carter, inmiddels lid van de commissie 
Appropriations, hadden de burgers dat geld grotendeels betaald in de 
vorm van hogere belasting voor onderwijs en moest het dus ook naar 
onderwijs gaan.73 Carter was, uit oogpunt van kostenbesparing, 
voorstander van het fuseren van scholen en onderwijsfaciliteiten als die 
vlak bij elkaar aan een districtsgrens lagen. Hij maakte daarbij duidelijk 
niet uit te zijn op de onmiddellijke fusie van districten zelf, een politiek 
gevoelig onderwerp. Toch liet hij doorschemeren dat wat hem betreft de 
portemonnee het uiteindelijk zou winnen van de emotie: ‘consolidation of 
counties is far in the future and will be done very slowly (...) much more 
slowly, perhaps, than many people would like’.74

     Behalve als onderwijssenator onderscheidde Carter zich als planner. 
Carter voelde in Atlanta niet alleen de meer liberale sfeer, maar was ook 
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onder de indruk van de economische vooruitgang in het noorden van de 
staat. In planning zag hij een middel om Zuidwest-Georgia, dat begin 
jaren zestig op economisch gebied ver achterliep bij de rest van de Peach
State, aansluiting te geven. Zijn diensttijd in de marine had Carters 
blikveld eveneens verruimd en hij was er van overtuigd geraakt dat de 
groeikansen in Zuidwest-Georgia veel groter waren dan plaatselijke 
bestuurders tot dan toe hadden aangenomen.75 Carter stichtte en werd 
voorzitter van de onafhankelijke West Central Georgia Planning and 
Development Commission, die behalve zijn kiesdistrict nog meer counties
omvatte. Hij wilde duurzame economische groei bereiken door een 
uitgebreide analyse te maken van factoren als ‘mineral resources, 
manufacturing possibilities, forestry utilization and development, labor 
force potentials, agricultural diversification’. Daarnaast moest het 
propageren van nauwere samenwerking tussen districten en het 
ontwikkelen van toeristische trekpleisters als Warm Springs of het 
voormalige Confederale krijgsgevangenkamp in Andersonville 
uiteindelijk geld op kunnen leveren.76

     Carter achtte de tijd om in te grijpen gekomen omdat Zuidwest-
Georgia een transformatie onderging door schaalvergroting en 
mechanisatie in de landbouw en automatisering in de industrie. Mensen 
kwamen daardoor zonder werk te zitten. Om te voorkomen dat werklozen 
naar de steden trokken en het platteland ontvolkte was een betere 
afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt nodig. In een 
toespraak tot een van de Rotary Clubs in Georgia, niet lang na zijn 
afscheid uit de Senaat, wees Carter zelfs op een ‘statewide need for long-
range planning’. ‘Project your thinking to the state level’,  luidde zijn 
oproep aan plaatselijke bestuurders en ondernemers.77

     Opmerkelijk is dat Carter in 1965-1966 probeerde met enkele 
vrienden, onder wie begrafenisondernemer John Pope, industrieel George 
Marcil en financier Jimmy Deriso een Nationale Bank te stichten in 
Americus. De bank zou een startkapitaal van 600.000 dollar krijgen en 
maximaal driehonderd aandeelhouders. Carter wilde de bank een groot 
deel van Zuidwest-Georgia laten bedienen en als financiële motor laten 

75 Lovelace Hair and Jane Hiers, ‘From Submarines to the Senate’, Sunday 
Ledger-Enquirer Magazine, 28 november 1965. Jimmy Carter Papers-Pre-
Presidential, 1962-1976. Box 8, Folder: Correspondence-Personal. Jimmy Carter 
Library.  
76 Brief van Jimmy Carter aan de hoofdredactie van de Columbus Ledger-
Enquirer, 5 april 1965. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 8, 
Folder: Correspondence-Personal. Jimmy Carter Library.  
77 ‘Jimmy Carter Speaks to Rotary And to South Fulton Chamber’, Suburban 
Reporter, april 1967. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 8, 
Folder: Correspondence-Polite. Jimmy Carter Library.  



120 

fungeren in zijn economische planningstrategie. Het federale ministerie 
van Financiën, waar de oprichters van de bank om een vergunning 
vroegen, verleende echter geen toestemming.78 Volgens Morris paste 
planning perfect in Carters kijk op de wereld en hoopte hij dat de 
economische groei een belangrijk moreel neveneffect zou hebben: 
‘Historically wedded to the progressive political impulse, planning 
assumes that moral uplift can be accomplished through rational-scientific 
social engineering’.79

Een completer politicus 

In 1966, Carters laatste jaar als staatssenator, waren de gemoederen in 
Sumter County nog steeds verhit. Hij kreeg brieven van kiezers waarin zij 
hem vroegen alle steun te geven aan de instelling van een Un-American 
Activities Committee in de Assembly. Een van de briefschrijvers zag in de 
onrust van de beginjaren zestig een ‘communist plan to cause race 
hatred’.80 In een standaardbrief antwoordde Carter sterk te twijfelen aan 
de haalbaarheid van zo’n commissie en liet hij met de verzekering ‘I will 
certainly give every consideration to your views when this matter reaches 
the Senate’ zijn verdere actie in het midden.81

     Carter zat ongetwijfeld niet te springen om zijn stem te geven aan de 
instelling van zo’n commissie, laat staan aan toetreding. Hij geloofde niet 
in het nut van een communistenjacht, maar wilde evenmin zijn staat van 
dienst als senator bezoedelen met een politieke commissie die een 
speelbal zou kunnen worden in handen van segregisten. Carters loopbaan 
als senator had in 1966 juist een hoogtepunt bereikt, getuige zijn 
lidmaatschap van diverse commissies. Hij was lid van Appropriations,
vice-voorzitter van Defensie en Veteranenzaken, secretaris van Landbouw 
en Natuurlijke Hulpbronnen en voorzitter van de subcommissie Hoger 
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Onderwijs. Zijn werk in de Commission to Improve Education had hem 
zowel aanzien opgeleverd in de staat en de Assembly, als een verruiming 
van zijn horizon door bezoeken aan Washington voor het bijwonen van 
conferenties over onderwijs.82 Carter was een completer politicus 
geworden, gevormd door de Senaat die hij zelf beschreef als ‘complicated, 
demanding and harder than I expected’.83

3. Twee campagnes 

Rijzende ster in de partij 

Met zijn stilzwijgende acceptatie van de langzame desegregatie en zijn 
nadruk op planning en een actieve overheid past Carter in een 
beschrijving die Schulman geeft van de eerste helft van de jaren zestig: 
‘Most Americans accepted the activist state, with its commitments to the 
protection of individual rights, the promotion of economic prosperity, and 
the establishment of some rudimentary form of political equality and 
social justice for all Americans’.84 De journalist Claude Sitton 
constateerde dat de zuidelijke Democraten steeds indringender te maken 
kregen met de kwestie burgerrechten versus partijtrouw. ‘Many 
Southerners believe they have been told, in effect, to accept the national 
party’s position on these matters or get out’, aldus Sitton.85

     Uit de partij stappen was voor Carter niet aan de orde. Hij sloot zich 
aan bij de Democraten rond gouverneur Sanders, van wie James Wooten 
zegt dat hij een ‘chamber-of-commerce approach to the question of 
integration’ had.86 Met Sanders was Carter er van overtuigd dat sociale 
onrust investeerders uit het Noorden en het Oosten, die steeds meer 
mogelijkheden zagen in Atlanta of andere delen van Georgia, zou 
afschrikken. Het moest anders dan in de buurstaat Alabama, waar de 
Democraat George Wallace in 1963 gouverneur werd met een programma 
van confrontatie en de belofte dat onder zijn bewind nooit desegregatie 
zou plaatsvinden. In Georgia had het gematigde deel van de partij, 
waarvan de leden zeker niet op alle fronten liberaal waren, het voorlopig 
voor het zeggen. 
     De Democraten rond Sanders waren er van overtuigd dat de 
overwinning van Goldwater bij de presidentsverkiezingen van 1964 in 
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Georgia niet de doodsteek voor hun partij hoefde te betekenen. ‘We lost a 
battle in the State, but we won the war’, zo refereerde Sanders in een brief 
aan Lillian Carter aan de ruime overwinning van president Johnson. 
Volgens Sanders, die toezei zijn ‘program of progress’ te zullen 
voortzetten, kon de Democratische Partij alleen maar sterker uit de strijd 
komen: ‘The fact that we are able to lose, without becoming bitter toward 
those of our fellow citizens who did not see fit to cast their lot with us in 
this election, will be a plus instead of a minus in the history of our 
party’.87 Ondanks zijn geruststellende woorden zal ook Sanders met lede 
ogen hebben aangezien hoe de Democratische Partij in Georgia, gemeten 
over de gouverneursverkiezingen en de verkiezingen voor senatoren en 
afgevaardigden in Washington, tussen 1962 en 1966 terugviel van 93 
procent van het aantal stemmen tot iets boven de 70 procent.88

     Door zijn optreden in de Senaat en zijn nauwe samenwerking met 
Sanders rees Carters ster in de partij. In 1964 trad Carter toe tot het State
Democratic Executive Committee, het partijbestuur van Georgia. Carter 
werd tevens benoemd in de commissie die de partijregels moest 
herschrijven. Door dat werk maakte hij kennis met twee invloedrijke 
Democraten, de advocaten Marvin Shoob en William Gunter, die een rol 
zouden spelen in zijn gouverneurscampagne van 1966. In 1965 meende 
Richard Russell, de invloedrijke, conservatieve senator uit Georgia, Carter 
‘as a leader in our state’ te moeten inlichten over zijn eigen plannen tot 
herverkiezing. De door Russell gebruikte zin ‘I would value and 
appreciate any suggestions or advice that you may feel free to give me’, 
zou in bijna letterlijke vorm terugkomen in veel van Carters latere 
campagnebrieven.89

     Als voorspreker van de Young Democrats of Georgia richtte Carter 
zich hetzelfde jaar in een tot nu toe niet in de literatuur besproken brief tot 
Edward Kennedy, de jongste van de Kennedy-broers die in 1962 in de 
Senaat gekozen was. Carter liet Kennedy weten dat de partij in Georgia 
alle steun van Democraten in Washington kon gebruiken: ‘We here in 
Georgia are plagued with Goldwater and John Birch Society influence and 
we desperately need your help. I don’t believe there is anyone else who 
could do so much to help our young Democrats as you, and at the same 
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time help the image of our other party members throughout the state’. 
Carter schreef verheugd te zijn geweest dat hij deel had uitgemaakt van 
het escortecomité dat Kennedy bij diens recente bezoek aan Atlanta had 
begeleid. Hij prees de senator uit Massachusetts met de al dan niet 
gemeende woorden: ‘Your performance in the U.S. Senate has been a 
source of pride to us all’.90 Een jaar later, met zijn gouverneurscampagne 
in volle gang, koos Carter er uit politiek oogpunt voor afstand te bewaren 
tot de liberale Kennedy’s. De aantijging dat zijn campagne op enigerlei 
wijze werd gesteund door Edwards broer Robert Kennedy, wees Carter als 
‘ridiculous’ van de hand. ‘I do not know any of the Kennedys, and I am 
sure they do not know me’, verzekerde Carter.91 Hij verzette zich tegen 
het idee dat Robert Kennedy en Lyndon Johnson de verkiezingen in 
Georgia gebruikten als testing ground voor 1968, waarbij Kennedy Carter 
zou steunen en de president achter de liberaal Ellis Arnall stond. 
     Volgens Carter ging de gouverneursrace van 1966 in de eerste plaats 
om de Democratische Partij van Georgia en niet om de facties in de 
nationale partij. In een campagnebrief aan zijn ‘Dear Fellow Democratic 
Office Holders’ waarschuwde Carter dat de Democraten alleen als een 
gesloten front en met hem als voorman een overlevingskans hadden. ‘Join 
me as the only Democratic candidate that can turn the Republican tide in 
Georgia’, aldus Carter, zichzelf ‘The Answer to Georgia’s Future’ 
noemend.92 Carter richtte zich tevens tot Richard Russell en de tweede 
senator van Georgia in Washington, Herman Talmadge, met een verzoek 
om raad voor het voeren van een campagne tegen Callaway als die zich 
kandidaat zou stellen voor het gouverneurschap.93 Naarmate het einde van 
de termijn van Sanders in zicht kwam – volgens de grondwet van Georgia 
mocht een gouverneur geen twee aaneengesloten termijnen dienen – 
probeerde Carter steeds duidelijker op de voorgrond te treden, zowel in 
Georgia zelf als door contacten met partijgenoten in Washington. Carter 
zag zichzelf als de man die een vacuüm in de partij kon opvullen en die 
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met zijn recente ervaring als senator bovendien het best gekwalificeerd 
was voor het gouverneurschap.94

Campagne voor het Congres 

De krant Sunday Ledger-Enquirer tipte Carter al in november 1965 als ‘a 
possible candidate for Lieutenant Governor or 3rd District Congressman’. 
Carter wenste zich op dat moment nog niet bloot te geven: ‘On these 
speculations Carter grins and declines comment’.95 Zich herkiesbaar 
stellen als senator was voor Carter zeker geen optie, want in de Georgia
Assembly lag voor hem geen uitdaging meer. Als hij senator bleef zou hij 
bovendien moeten afwachten of hij met het beleid van de opvolger van de 
in 1967 aftredende Sanders uit de voeten kon. Carter besloot dat het reces 
in maart 1966 tevens zijn afscheid uit de Senaat zou zijn. 
     Volgens zijn biograaf James Wooten speelde bij Carters beslissing ook 
een karaktertrek mee. Als Carter langere tijd iets deed, raakte hij verveeld 
en ging hij op zoek naar iets nieuws. Carter had een aangeboren drang tot 
zelfontwikkeling en bevond zich het liefst in wat Wooten een ‘process of 
becoming’ noemt.96 De politicoloog William Lee Miller heeft er op 
gewezen dat Carter over een sterke individuele wil beschikte, die hem 
persoonlijk succes bracht in de vorm van een carrière en rijkdom. Maar 
voor Carter voldeed dat persoonlijke succes niet. Hij wilde ook 
waarmaken wat Miller een ‘underlying Puritan theme’ noemt, want naast 
individuele ontwikkeling streefde hij naar de ontwikkeling van de hele 
gemeenschap waarin hij leefde.97

     Carter was er in het voorjaar van 1966 van overtuigd dat hij zich als 
afgevaardigde in Washington persoonlijk verder kon ontwikkelen en zich 
tegelijkertijd dienstbaar kon maken aan zijn gemeenschap in Zuidwest-
Georgia. Hij kondigde op 3 maart zijn kandidatuur aan voor een zetel in 
het Huis van Afgevaardigden. In het 3rd Congressional District in 
Georgia ging hij de strijd aan met Howard Callaway, die een tweede 
termijn ambieerde. Carter zei dat het Third District een Democratische 
afgevaardigde nodig had en hij wilde zich in Washington gaan 
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bezighouden met onderwijs, belastingwetgeving, defensie en landbouw.98

Waarnemers zagen in Carters besluit een logische en doordachte stap voor 
een volksvertegenwoordiger met zoveel aspiraties. De journalist Jim 
Wynn volgde Carter op het campagnepad en ontwaarde rond de ex-
senator een ‘unmistakable aura of confidence’ als die over zijn kansen 
tegen Callaway sprak.99 Carter voelde zich gesteund door zijn vriend 
James Mackay, die zelf was opgeklommen van staatssenator tot lid van 
het Huis van Afgevaardigden. ‘You belong here in Washington fulltime 
and I want to help you get here’, zo had Mackay Carter in 1965 
aangemoedigd de sprong te wagen.100

     Carter bouwde in zijn campagne voort op zijn ervaringen van 1962 en 
1964, waarin hij had geleerd kiezers en kiesgroepen persoonlijk te 
benaderen. In zijn campagne voor een Congreszetel ging hij echter 
planmatiger en systematischer te werk. Bourne spreekt niet voor niets van 
een ‘courthouse-to-courthouse campaign’. Carter ging daarbij langs 
politieke leiders in steden en districten, vooral om andere kandidaten te 
ontmoedigen in de race te stappen.101 Achteraf bedankte Carter alle 
gesprekspartners in een persoonlijke brief en schreef hij minutieus de 
namen op van vooraanstaande burgers die hem genoemd waren.102

Een tweede belangrijke component van Carters campagnestrategie was het 
doelgericht benaderen van vooraanstaande zakenlieden om hen te 
overtuigen van de economische slagingskansen van zijn programma. 
Verder schudde Carter duizenden handen en overal waar hij een publiek 
vond stak hij een stump speech af, een korte toespraak met voorbereide 
elementen, die ruimte liet voor improvisatie naar gelang de 
omstandigheden en het publiek. 
     Bij gebrek aan concurrentie in de Democratische primary – één van de 
kandidaten die Carter had ontmoedigd was Garland Byrd – richtte Carter 
zijn pijlen al vroeg op Callaway. In de wetenschap dat Callaway vooral 
conservatieve stemmen zou trekken, wilde Carter voorkomen dat de 
Republikeinen zijn eigen naam in verband brachten met president Johnson 
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en diens Great Society. Het bracht Carter tot bijzondere uitspraken, zoals 
‘I consider myself a conservative. I’m a Dick Russell Democrat’. Op het 
eerste gezicht schaarde Carter zich hiermee onder het conservatieve en 
segregistische gedachtegoed van de oud-gouverneur en voormalig 
presidentskandidaat uit Georgia.103 Russell, senator van 1933 tot aan zijn 
dood in 1971, was in 1956 immers een van de opstellers geweest van het 
Southern Manifesto. Door zich op te werpen als een Russell-Democraat 
impliceerde Carter dat hij net als de senator pal stond voor states’ rights,
zonder dit met zoveel woorden te hoeven uitspreken. Het was evenwel 
niet Carters bedoeling de rechten van de staten en de desegregatie tot 
thema van zijn campagne te maken. Hij wilde slechts inspelen op 
conservatieve kiezers en profiteren van de populariteit van Russell, die bij 
zowel Democraten als Republikeinen de meest geliefde politicus van 
Georgia was. De journaliste Margaret Shannon merkte op dat Callaway 
zich een ‘Dick Russell Republican’ noemde en dat hij en Carter het er wel 
heel dik bovenop legden: ‘This is coat-tail riding, 1966 style’.104

     Carter hoefde zich in 1966 geen zorgen meer te maken dat hij met zijn 
invocatie van Russell liberals radicaal van zich zou vervreemden. Volgens 
zijn biograaf Gilbert Fite had Russell er na de aanname van de Civil
Rights Act namelijk in berust dat hij niets kon doen ‘to keep the changing 
mood from spilling over into the South’. Verzet had bij Russell 
plaatsgemaakt voor een ‘stoic resignation’ en hij riep de inwoners van 
Georgia al in 1964 op de federale wetten uit Washington niet met geweld 
te beantwoorden.105 In plaats van de rassenkwestie op de voorgrond te 
brengen wilde Carter zich voornamelijk identificeren met de politieke stijl 
van Russell, die net als hij – althans publiekelijk – niets moest weten van 
het opplakken van ideologische labels. Net als Russell hield Carter van de 
rol van underdog en voerde hij  grassroots-campagnes, waarbij hij 
probeerde zoveel mogelijk kiezers persoonlijk te ontmoeten en netwerken 
van vrijwilligers op te bouwen. Fite zegt dat Russell reeds in zijn 
gouverneurscampagne van 1930 ageerde tegen belangengroepen, een 
imago als harde werker van arme komaf kweekte en in zijn 
campagnefolders meer de nadruk op zijn persoonlijkheid en karakter 
legde dan op issues. Russells succesvolle campagnes konden zeker een 
leerschool voor Carter zijn. Russell wierp zich in 1930 tevens op als ‘a 
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new leader who was free from the old politics and factional alignments’, 
een thema dat steeds zou terugkeren in de campagnes van Carter.106

     Terwijl Callaway door het Third District trok met een boodschap tegen 
desegregatie, voerde Carter vooral campagne tegen de politiek van de 
Republikeinse textielbaron. Hij legde de nadruk op Callaways stemgedrag 
als afgevaardigde, dat vooral bepaalde groepen gediend zou hebben en 
niet de bevolking van het kiesdistrict als geheel. Op de vraag van de 
belangenvereniging Associated Industries of Georgia aan kandidaten 
welke belangrijke kwesties er die zomer in de campagnes in Georgia 
dienden te spelen, antwoordde Carter dat mensen alleen op politici 
moesten stemmen die in staat waren wetgeving te analyseren en bewezen 
hadden ‘experienced, capable legislative talent’ te zijn.107 In latere 
campagnes kwam Carter steevast op dit thema van detailkennis terug. Op 
de vraag wat de komende jaren de grootste problemen in Georgia en de 
Verenigde Staten zouden zijn, signaleerde Carter spanningen tussen de 
federale regering en de staat bij ‘the application of existing laws 
concerning sociological changes at the local level with minimal disruption 
of schools and other vital community services’. Het was een verwijzing 
naar de noodzaak om federale desegregatiewetten en gerechtelijke 
uitspraken na te leven.108 Afgevaardigde W. Randall Bedgood, in de race 
voor het vice-gouverneurschap, zat op dezelfde lijn als Carter, maar sprak 
zich veel krachtiger uit met de oproep aan collega-politici het ‘racial 
issue’, het ‘liberal-conservative issue’ en het ‘rural-urban issue’ niet uit te 
buiten voor het winnen van stemmen.109 Carter waarschuwde er voor dat 
de staat Georgia en de bevolking zelf teveel op de federale overheid 
dreigden te leunen; gemeenschappen dienden in eerste instantie te 
proberen hun problemen zelf de baas te worden. Carter riep daarnaast 
andere ondernemers op om politiek actief te worden en met ‘workable 
solutions’ te komen.110   
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Campagne voor het gouverneurschap 

Terwijl hij in de race was voor een zetel in het Huis van Afgevaardigden, 
volgde Carter aandachtig de ontwikkelingen rond de 
gouverneursverkiezingen. Twee politieke zwaargewichten, de voormalige 
Democratische gouverneurs Ernest Vandiver en Ellis Arnall, golden als de 
belangrijkste kanshebbers. In een brief aan de parlementsleden van 
Georgia vroeg Arnall ook de steun van Carter ‘in this crusade to move 
Georgia forward’.111 Vandiver, die op dat moment zijn kandidatuur nog 
niet aangekondigd had, richtte zich begin mei 1966 persoonlijk tot Carter. 
Vandiver wees op opiniepeilingen, waaruit hij afleidde dat hij met 
overmacht zou winnen als hij zich in de strijd zou mengen. Herinnerend 
aan zijn eerdere en zeer recente termijn, schreef Vandiver aan Carter: ‘So 
many Georgians like yourself have expressed to me their desire to see 
continued in this state the kind of responsible, forward-looking, yet 
economical, state government that we provided in Georgia from 1959 to 
1963’. Ondertekenend als ‘your friend’ zei Vandiver te rekenen op Carters 
‘enthusiastic support’.112

     Vandiver was achter de schermen al maanden intensief bezig met zijn 
campagne, maar gezondheidsklachten dwongen hem uiteindelijk op te 
geven. Vandiver wilde zijn vriend, senator Herman Talmadge, de fakkel 
laten overnemen, maar de conservatieve Democraten in Georgia wilden 
dat Talmadge in Washington bleef om daar hun belangen te behartigen.113

De journalist Robert Sherrill hoorde een geweeklaag onder Democraten 
die het veld niet braak wilden laten liggen voor de ‘liberal (northerners 
should read that moderate-conservative) Arnall’.114 Zij zochten naarstig 
naar een alternatief voor Vandiver. Uiterst rechts bevond zich kandidaat 
Lester Maddox, de segregistische restauranthouder uit Atlanta die nog 
nooit een politiek ambt had bekleed en kansloos werd geacht. De 
Talmadge forces vonden hun kandidaat in de journalist en historicus 
James Gray, voormalig voorzitter van de Democratische Partij in de staat. 
De politicoloog Joseph Bernd noemt Gray een vertegenwoordiger van 
‘statisch’ Georgia, het conservatieve zuiden van de staat. Dat stilstaande 
zuiden kwam in de jaren zestig in botsing met het meer vooruitstrevende – 
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en daarmee meer ‘dynamische’ – noorden rond de hoofdstad Atlanta.115

Gray kreeg onverwachte concurrentie in het conservatieve stemmenveld 
toen Callaway na de terugtrekking van Vandiver aankondigde zijn zetel in 
het Huis in Washington op te geven om in de gouverneursrace te stappen. 
Callaway had in 1964 een groot electoraal succes behaald en oordeelde 
dat Georgia in 1966 rijp was voor een Republikeinse gouverneur. 
     Op 11 juni maakte Carter bekend dat ook hij overschakelde naar een 
gouverneurscampagne. Dit besluit kwam niet uit de lucht vallen, maar was 
zorgvuldig voorbereid met een draft, een beproefd politiek middel waarbij 
een groep aanhangers al dan niet spontane druk uitoefent op de kandidaat. 
De kandidaat kan uiteindelijk zeggen dat hij wel in de race moet stappen 
om zijn achterban tevreden te stellen. Carter en zijn kring van politieke 
vrienden beheersten dit via de media gespeelde spel tot in de finesses.116

Zo sprak staatssenator Paul Broun van een sneeuwbal die steeds groter 
werd, terwijl Carter tactisch besloot geen commentaar te geven.117 Broun 
zei dat Carter met zijn ‘middle of the road philosophy’ appelleerde aan 
gematigde Democratische kiezers die hun stem niet kwijt wilden aan 
‘extremisten’ als de liberal Arnall of de conservatieven Byrd, Maddox en 
Gray.118 Behalve Broun waren ook de andere senatoren van de 
progressieve groep rond Brooks Pennington bij de draft betrokken. 
     De Americus Times-Recorder schreef dat de organisatoren van de 
draft, ‘top leaders in the State Senate and important officials in state 
education circles’, Carter beschouwden als een ‘compromise candidate 
since it was learned that many of the leading party members have not been 
able apparantly to agree on a single choice for the nomination. It is their 
belief that Carter can ultimately unify the party’.119 Later zei Carter in 
eerste instantie geweigerd te hebben toen zijn achterban hem vroeg 
gouverneurskandidaat te worden, maar dit lijkt niet geloofwaardig, mede 
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gezien de verkennende gesprekken die hij al in 1965 met enkele 
medestanders voerde. In zijn campagnebiografie van 1976 verwees Carter 
naar de draft van 1966 om aan te tonen dat hij als politicus door het volk 
werd gedragen en sprak hij van een ‘tough decision’.120 Maar het is 
aannemelijker dat Carter weinig tijd nodig had om tot zijn besluit te 
komen. Voordat hij in de gouverneursrace stapte voerde Carter immers 
intensief overleg met vooraanstaande Democraten in Georgia, onder wie 
toezichthouder voor het verzekeringswezen Jimmy Bentley en minister 
van verkeer Jim Gillis. Zij gingen echter niet in op Carters ‘verzoek’ zich 
kandidaat te stellen voor het gouverneurschap of een andere Democraat 
naar voren te schuiven om de leemte in het midden op te vullen. Carter 
kwam uiteindelijk tot de slotsom dat hij dan zelf die kandidaat moest 
zijn.121 Hij gaf later ook toe dat hij een soort ‘natural competitiveness’ 
voelde met Callaway, een relatief jonge politicus die hij als zijn 
Republikeinse tegenhanger zag.122

     Bij talloze aanhangers van Carter sloeg het nieuws van de 
campagnewisseling in als een bom. In een standaardbrief  aan zijn kiezers 
schreef Carter op 7 juli: ‘It is my sincere belief that I can at the present 
time serve our own community and the Third District better here in state 
government’. Carter zei zichzelf tevens te zien als een attractievere 
gouverneurskandidaat voor Zuidwest-Georgia dan de overige politici die 
op dat moment in de race waren.123 De plaats die Carter probeerde in te 
nemen lag volgens Glad in het centrum van de Democratische Partij, want 
‘He identified himself with the major forces in Georgia politics, referring 
favorably to the significant progress under the Vandiver and Sanders 
administrations, both considered moderate in Georgia politics, and 
promising to continue that progress’.124

     Hoewel zelfs een conservatieve Democraat als Richard Russell de 
desegregatie inmiddels leek te accepteren, was het voorbarig te 
concluderen dat het verzet onder de blanke inwoners van Georgia geheel 
gebroken was. Een groot deel van de vooruitgang was immers het gevolg 
van door de federale overheid opgelegde wetten en tegen die inmenging 
heerste de nodige weerstand. Bernd heeft bovendien gewezen op het 
‘sharp urban-rural cleavage’ tussen het noorden en zuiden van de staat.125
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Carter was er in elk geval van overtuigd dat ‘a great majority of the people 
are thinking people who take pride in advances for Georgia’ en hij 
kritiseerde de ‘extremists’ onder de kandidaten die volgens hem niet de 
meerderheid van het volk konden vertegenwoordigen. Tussen de 
Democratische kandidaten aan de linker- en rechterkant, met als uitersten 
Arnall en Maddox, was een vacuüm dat hij wilde vullen, liet Carter 
weten.126

4. Naar een professionele campagne 

Hoofdkwartier en staf 

Carters besluit om gouverneurskandidaat te worden dwong hem tot een 
campagne met een nieuwe dynamiek. Waar Carter eerder als plaatselijk 
bekend politicus een rondgang door het 3rd Congressional District had 
gemaakt, moest hij nu proberen zijn naam te vestigen in alle uithoeken 
van Georgia. Het scherp regisseren en professionaliseren van de 
campagne was daarom noodzakelijk. Carter bereidde dit zelf grotendeels 
voor, want een dag na de bekendmaking dat hij in de gouverneursrace 
stapte richtte hij een gedetailleerd memo over de organisatie aan 
campagnecoördinator Bob Short. Carter zei dat het hoofdkwartier in 
Atlanta al op 15 juni open zou gaan en hamerde op kostenbesparing en het 
genereren van gratis publiciteit. Hij riep zijn medewerkers op tot 
geheimhouding rond de strategie. Dat hij zelf de absolute 
eindverantwoordelijkheid had benadrukte hij met de instructie: ‘No public 
statements shall be issued unless approved by Carter’.127

     Short, die de medewerkers in de campagnestaf waarschuwde dat 
negativisme omtrent Carters kandidatuur niet werd geduld – ‘morale must 
be high’128 – werkte een plan uit waarin het opzetten van 
campagneorganisaties in de districten van Georgia centraal stond. 
Daarmee bedoelde hij de Senatorial Districts, de kiesdistricten die telkens 
uiteenvielen in meerdere counties. Zogenoemde area managers kregen de 
opdracht in elke county in hun Senatorial District een plaatselijk 
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campagnebestuur in te stellen met aan het hoofd een county chairman. Op 
hun beurt regelden de county chairmen de werkelijke campagnevoering, 
uiteenlopend van het aantrekken van vrijwilligers tot het inzamelen van 
geld.129

     Naast Short trad Brooks Pennington aan als algemeen directeur van de 
campagne. Op het hoofdkwartier, gevestigd in kamer 562 van het Dinkler 
Motor Hotel, waren de opvallendste medewerkers verder David Gambrell, 
advocaat en voormalig partner van King & Spalding; Steve Dugan, 
directeur van Teenagers for Carter; en Hamilton Jordan, een eerstejaars 
politicologiestudent aan de University of Georgia in Athens die zich als 
vrijwilliger had gemeld. Jordan kreeg de functie van Young People’s 
Director en zijn taak was het winnen van stemmen onder jong-
volwassenen.130 Zoals zovelen was Jordan niet meteen enthousiast 
geweest over Carter. ‘I was thoroughly unimpressed’, zo herinnerde hij 
zich de eerste keer dat hij Carter zag, tijdens een niet al te vlotte 
spreekbeurt van de kandidaat in de vroege zomer. Jordan, geboren in 
North Carolina maar opgegroeid in Albany in Zuidwest-Georgia, 
veranderde echter van gedachten op het moment dat Carter vragen ging 
beantwoorden uit het publiek en dat een uur lang volhield. ‘I realized that 
this was a man of considerable intelligence who had a commonsense 
approach to Georgia’s problems. He struck me as different from the other 
Georgia politicians, and I became intrigued by the idea of his candidacy’, 
aldus Jordan, die besloot dat hij voor Carter wilde werken.131 Na het 
schrijven van een brief, waarin hij zei onder de indruk te zijn van de vaart 
in Carters campagne en toelichtte dat hij eerder had gewerkt in de 
gouverneurscampagne van Carl Sanders, werd Jordan aangenomen.132

Zijn eerste opdracht was het rondrijden van de kandidaat in een open 
limousine tijdens de parade op 4 juli in Atlanta. Meebeslissen over 
strategie en het lobbyen onder belangrijke politici, taken waarvan Jordan 
onderweg in de bus naar Atlanta had gedroomd, zou hij pas in de 
campagne van 1970 doen. Glad beschrijft Jordan in de campagne van 
1966 als een ‘factotum’, maar tevens als ‘smart, tough, and through his 
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strategy skills, a major factor in Jimmy Carter’s future political 
successes’.133

     Niet opererend vanuit het Dinkler Motor Hotel, maar vanuit de 
achtergrond trad Charles Kirbo op als Carters belangrijkste adviseur en 
strateeg. De jurist, die na de campagne van 1962 een goede vriend van 
Carter was geworden, was aanvankelijk sceptisch over Carters 
kandidatuur voor het gouverneurschap en sprak van een ‘big gamble’.134

Maar nadat hij zich had laten overtuigen overlegde Kirbo eens per week 
onder vier ogen met Carter. Tijdens één van die bijeenkomsten besloten 
Carter en Kirbo dat zij politici als Eugene Talmadge, Ernest Vandiver en 
Carl Sanders, maar ook juristen als Jack Spalding, iedere week een 
verslag zouden zenden over de voortgang van de campagne.135 Door het 
sturende werk dat Kirbo verrichtte had de advocatenfirma King & 
Spalding directe invloed op Carter. 
     Kirbo’s netwerk van politici, advocaten en ondernemers in Georgia 
was van onschatbare waarde voor Carter. Kirbo legde contacten met 
aanhangers in talloze districten en liet zich tevens door hen informeren 
over de thema’s die Carter in zijn toespraak ter plaatse diende te noemen. 
Een treffend voorbeeld is de voorbereiding op de rede die Carter hield in 
Bainbridge, een plaats, aldus Kirbo, ‘infested with many people of the 
John Birch variety’. Carter kon hier de lastige vraag verwachten waarom 
hij in 1964 zijn steun had uitgesproken voor de liberalen Lyndon Johnson 
en Hubert Humphrey. Hierop moest Carter antwoorden dat hij nu eenmaal 
partijtrouw gezworen had, maar dat hij ook besefte dat de inwoners van 
Georgia zich niet over presidentskandidaten konden uitspreken omdat er 
geen primary was in de staat. Daarom had hij in zijn 
verkiezingsprogramma het voorstel opgenomen ook bij 
presidentsverkiezingen voortaan zo’n voorverkiezing te houden.136 Bij het 
voeren van zijn lobby deed Kirbo overigens de nodige beloftes. In een 
verzoek aan een rechter actief te worden in de campagne van Carter zei 
Kirbo: ‘I am close to Jimmy, and if he is elected I will have some 
influence in his administration, in particular the judicial appointments’. 
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Kirbo zei zich de bevordering van de rechter tot een van de gerechtshoven 
van Georgia goed voor te kunnen stellen.137

     Behalve Kirbo, Gunter en Shoob speelden andere juristen een 
belangrijke rol in de campagne van Carter. Gunter wierf actief onder zijn 
beroepsgenoten en haalde onder meer Philip Alston en Robert Lipshutz, 
invloedrijke advocaten uit Atlanta, over aan Carters campagne mee te 
werken. Via Kirbo raakte Bobby Troutman jr. bij de campagne betrokken. 
Troutman had als advocaat bij de firma King & Spalding gewerkt en was 
daarna gaan handelen in onroerend goed. Als campagneleider voor John 
F. Kennedy in Georgia had Troutman in 1960 de politiek nader leren 
kennen. Troutman, die in Carter een nieuwe Kennedy zag, groeide in 1966 
uit tot de grootste geldschieter van de campagne.138 Met het binnenhalen 
van Troutman had Kirbo een absolute prioriteit van de campagne, de 
financiering, zeker gesteld.139

     Met het Carter Progress Report ging een wekelijkse nieuwsbrief 
circuleren onder alle campagnemedewerkers. ‘This little publication can 
become a valuable link between Carter headquarters and the great army of 
you workers out there close to the voters’, schreef de campagnedirectie.140

De nieuwsbrieven deden verslag van Carters campagne en zijn 
toespraken, maar waren tevens een middel voor de directie om niet te 
controleren boodschappen te verspreiden, zoals ‘Because of his 
youthfulness and his tremendous drive on the campaign trail, Senator 
Carter has been dubbed the ‘young people’s candidate’ and the only one 
who is genuinely aware of the special problems and opportunities of 
young people’. Dergelijke boodschappen hadden niet alleen het doel 
vrijwilligers in een bepaalde richting te sturen, maar waren zeker ook 
gericht op de media.141

137 Brief van Charles Kirbo aan rechter Robert Culpepper, 26 juli 1966. Jimmy 
Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 4, Folder: Correspondence-
Charles Kirbo. Jimmy Carter Library. 
138 Bourne, Jimmy Carter, 152, 160. 
139 In zijn pogingen financiers te vinden sloot Kirbo in zeker één geval een 
weddenschap over de primary-uitslag af met een andere advocaat. Kirbo verloor 
de honderd dollar die hij had ingezet op Carter en vroeg zijn collega het geld over 
te maken naar Carter, die een grote campagneschuld had. Brief van Charles Kirbo 
aan James Smith, 21 september 1966. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 
1962-1976. Box 4, Folder: Correspondence-Charles Kirbo. Jimmy Carter Library. 
140 Carter Progress Report, Issue No. 1, 18 juli 1966. Jimmy Carter Papers-Pre-
Presidential, 1962-1976. Box 2, Folder: Carter Progress Report Newsletters. 
Jimmy Carter Library. 
141 Carter Progress Report, Issue No. 2, 25 juli 1966. Jimmy Carter Papers-Pre-
Presidential, 1962-1976. Box 2, Folder: Carter Progress Report Newsletters. 
Jimmy Carter Library. 



135 

Strategie en tactiek 

In tegenstelling tot zijn campagne van 1962 had Carter nu wel een 
strategie. Hij positioneerde zich ideologisch in het midden van het 
kandidatenveld en zijn doel was in het noorden en zuiden van Georgia 
genoeg stemmen van gematigden te trekken om de primary te winnen. 
Een belangrijk punt, de financiering, dekte hij enerzijds af met het 
netwerk van Kirbo, terwijl hij anderzijds direct geld wilde inzamelen 
onder het volk. Dat deed hij met een grassroots-campagne, die hij nu over 
heel Georgia opzette. Daarnaast maakte hij intensiever gebruik van de 
media en selecteerde de campagnestaf enkele kiesgroepen om daar gericht 
onder te werven. 
     Illustratief voor Carters ideologische middenpositie was de oprichting 
op 14 juli van de Carter for Governor Club in Sumter County, Carters 
eigen district. Het bestuur vormden Billy Smith, advocaat; Frank Chappell 
jr., boer en districtspoliticus; en Russell Thomas, boer. Voorts waren 
procureur Frank Myers en zakenman en geldschieter Jimmy Deriso, een 
ver familielid van Carter, nauw bij de organisatie betrokken. De eerste 
opgave van de Club lag in het overhalen van Republikeinse kiezers die in 
het district wilden deelnemen aan de Democratische voorverkiezingen om 
op Carter te stemmen.142 Het moest mogelijk zijn Republikeinen aan te 
spreken, want Smith en Chappell stonden bekend als behoudend. Smith, 
die gold als aartsconservatief, was zelfs secretaris geweest van de 
Americus States’ Rights Council, een pressiegroep die zich tegen de 
overheidsbemoeienis uit Washington keerde.143 Thomas en Myers 
daarentegen waren gematigd op het gebied van desegregatie en Myers had 
in Sumter County veel kritiek gekregen omdat hij in 1964 als 
afgevaardigde voor president Johnson naar de Democratische conventie 
was gegaan. Bourne ziet in die samensmelting van links en rechts een 
voorbeeld van Carters ‘ability as a conciliator in getting people of 
opposite extremes to unite behind him’.144 Mogelijk beschikte Carter over 
die politieke gave, maar zijn opportunisme stond hier evenzeer op de 
voorgrond. Als hij zich wilde voordoen als de kandidaat van het midden, 
had hij immers medestanders nodig die links en rechts stemmen konden 
binnenhalen. Door veel publiciteit te geven aan de Club kon die als 
voorbeeld dienen voor aanhangers van Carter die zich elders in Georgia 
wilden organiseren. 

142 ‘Democrats Organize For Carter Campaign’, Americus Times-Recorder, 14 
juli 1966. Newspaper Archive, Lake Blackshear Regional Library, Americus, 
Georgia. 
143 Glad, Jimmy Carter, 101. 
144 Bourne, Jimmy Carter, 154. 



136 

     Carter besefte dat hij het element media in zijn gouverneurscampagne 
naar een hoger niveau moest tillen om impact te hebben in heel Georgia. 
De radiospots en -jingles die hij aanvankelijk liet uitzenden voldeden niet 
aan dat doel. Gerald Rafshoon, eigenaar van een reclame- en PR bureau in 
Atlanta, velde er een hard oordeel over: ‘I had heard some commercials 
and they were bad’.145 Rafshoon bood zijn diensten aan en kreeg na een 
ontmoeting met Carter en leden van diens staf de vrije hand in het bepalen 
van de mediastrategie. Rafshoon besloot vrijwel al het beschikbare geld, 
70.000 dollar, in televisiespots van tien, twintig en zestig seconden te 
steken. Hij kocht daarvoor zendtijd tijdens of tussen populaire 
programma’s als Peyton Place en de Today Show.146 De filmpjes toonden 
onder meer hoe Carter aan het werk was op het land rond zijn bedrijf in 
Plains. Net als Jordan was Rafshoon onder de indruk geraakt van Carter. 
‘I had seen Jimmy Carter on TV and I was impressed. He was earnest and 
honest and by no means racist. I decided to vote for him’, zo motiveerde 
hij zijn besluit.147 Naast dit politieke motief zag Rafshoon onmiddellijk 
een potentiële klant in Carter.148

     Een reportage in het tijdschrift Atlanta Magazine beschreef hoe 
Rafshoons bureau Carter een imago had aangemeten: ‘They cast him as a 
hardworking underdog, a handsome, sophisticated but down to earth 
fellow with a touch – and in Georgia politics it had to be just a touch – of 
the Kennedy flair’.149 De boodschap bij de filmpjes luidde steeds dat 
gevestigde politici zeiden dat Carter niet kon winnen, maar dat de kiezer 
aan de stembus zou beslissen. Rafshoon besloot tot deze insteek om de 
nieuwsgierigheid van de inwoners van Georgia te wekken, want de 
meesten zei de naam Jimmy Carter niets. De spots prikkelden de kiezers 
Carter uit te nodigen voor een toespraak en hem aan de tand te voelen.150

Rafshoon maakte dankbaar gebruik van het stempel ‘Jimmy Who?’ dat 
een journalist Carter had gegeven. De campagneleiders namen dit etiket 
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over om Carter als een onbekende, maar dynamische en vernieuwende 
politicus in de samenleving van Georgia te catapulteren. Carter gebruikte 
de uitdrukking zelf in een toespraak tot leden van de Press Club in 
Atlanta. ‘During this campaign you may well ask ‘Jimmy Who’ about my 
last name...but you will never have to ask ‘Jimmy What’...I will say the 
same thing at every time and in every place’, aldus de kandidaat.151 Rond 
latere campagnes zou ‘Jimmy Who’ terugkeren, maar nam Carter er zelf 
afstand van. 
     Een ander onderdeel van de strategie was het direct benaderen van 
kiesgroepen. De campagnestaf besloot dat Carter zich zou richten op 
jongeren, vrouwen en zwarten. Voor jongeren kon Carter zonder al te veel 
risico in de bres springen. Hij had gezien hoe jeugdige Democraten, van 
tieners tot adolescenten, vier jaar eerder bij de campagne van Carl Sanders 
betrokken waren en daar de nodige dynamiek hadden ingebracht. Carter 
had vastgesteld dat meer dan de helft van de kiesgerechtigden in 1966 
jonger dan dertig jaar was en zijn campagnestaf diende daar een 
afspiegeling van te zijn. Jongeren moesten de kans krijgen politieke- en 
bestuurservaring op te doen wilden zij goede leiders worden en kunnen 
bijdragen aan de vooruitgang van Georgia. ‘Our youths want to be able to 
go anywhere in the United States and say proudly, ‘I am from Georgia’’, 
aldus Carter, verwijzend naar het potentieel van zijn thuisstaat.152 Carters 
jeugdleiders riepen de inwoners van Georgia op te kiezen voor ‘continued 
progress instead of political pollywaggin, decent conservatism instead of 
destructive conversation’ (...) ‘We await the election of the plain man’s 
man from Plains, Jimmy Carter’.153 Onder leiding van Steve Dugan belden 
tieners mogelijke kiezers op. Ook gingen jongeren van deur tot deur in 
zogeheten crusades for Carter. Zij zamelden daarbij geld in of 
verspreidden folders met de slogan ‘Be smarter, back Carter’.154 Carter 
richtte zich daarnaast doelbewust tot vrouwen als kiesgroep. In zijn 
regering, maar ook in de Democratische Partij, zou plaats zijn voor 
gekwalificeerde vrouwen, ‘including posts in policy making, as members 
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of the Executive Committee, and as delegates to the National 
Convention’.155 Met leuzen als ‘Coffee, Cake and Carter’ en ‘Carter’s 
Moving! And The Ladies Are With Him’ voerde Mrs. Merle Meacham, 
women’s director van de campagne, vanuit het hoofdkwartier in Atlanta 
de regie en liet zij richtlijnen uitgaan aan vrijwilligsters in heel Georgia.156

     Opmerkelijker dan zijn toenadering tot jongeren en vrouwen was 
Carters besluit om openlijk stemmen te werven onder de zwarte inwoners 
van Georgia. De theoloog en politicoloog William Lee Miller verklaart 
dat vanuit Carters morele overtuigingen, die voor een deel terug te voeren 
waren op zijn religieuze beleving. De burgerrechtenwetten van begin jaren 
zestig leidden volgens Miller tot het barsten van de zuidelijke ‘korst’ die 
was gevormd door armoede, racisme, een gekweld geweten en afkeuring 
door het Noorden. Onder die korst was het ‘Puritan substratum of 
American culture’ geconserveerd, een religieuze traditie van compassie en 
gelijkheid. ‘Brother Jimmy, the Puritan-Yankee deacon and warehouse 
owner, was ready to step forth into the world bearing the marks of an 
older, almost forgotten America’, zegt Miller.157 Maar Carter had ook hier 
politieke motieven, want hij naderde zwarten nooit zo dicht dat hij tactisch 
geen afstand meer kon nemen. 
     Na zijn besluit zich niet verkiesbaar te stellen voor het Congres liet 
Carter nieuwe folders drukken om zijn gouverneurscampagne te 
ondersteunen. Hij handhaafde daarin wel de paragraaf over zijn ervaring 
als senator, waarin hij benadrukte dat ‘a lawmaker must have been 
intimately involved in the affairs of his people’.158 Wie geen bestuurlijke 
achtergrond had was niet geschikt voor een zware taak als het 
gouverneurschap, meende Carter. Hij bedoelde daarmee outsiders als 
Maddox. Het campagnemateriaal moest niet alleen Carters ervaring als 
gemeenschapsleider, zakenman, senator, actief kerklid en zijn status als 

155 For the Women and Youth of Georgia, Jimmy Carter Will:.... Paragraaf uit het 
verkiezingsprogramma van Jimmy Carter betreffende vrouwen en jongeren. 
Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 2, Folder: Campaign 
Headquarters, Bob Short etc. (1). Jimmy Carter Library. 
156 Richtlijnen van Mrs. James F. (Merle) Meacham aan vrouwen in de campagne 
van Jimmy Carter, ongedateerd. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-
1976. Box 1, Folder: Advertising etc. Jimmy Carter Library. 
157 William Lee Miller, Yankee from Georgia. The Emergence of Jimmy Carter
(New York: Times Books, 1978) 38. 
158 Campagnefolder, Carter for Congress. Klad, ongedateerd. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 1, Folder: Advertising-Brochures, 
Cards, Posters, Stationary, Envelopes, Fliers. Jimmy Carter Library. 
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‘devoted family man’ onderstrepen.159 Zeker zo belangrijk was de 
dynamiek die uit de leuzen, foto’s en biografieën sprak, een dynamiek die 
Georgia nodig had om economische en sociale kansen in de toekomst te 
kunnen grijpen. Carter prees zichzelf aan als ‘The Answer to Georgia’s 
Future’.  Bij slogans als ‘Good News: Carter’s Comin’’, ‘Let’s Keep 
Moving’ en ‘Progress + Experience + Common Sense’ stonden foto’s 
afgedrukt waarop Carter een ferme stap vooruit zette.160 Om conservatieve 
kiezers te verzekeren dat vooruitgang niet noodzakelijkerwijs links-
liberalisme betekende, stonden in de campagnefolders zinnen als ‘He 
quoted Edmond (sic) Burke to the effect that services should be 
centralized but power decentralized’, een verwijzing naar de achttiende-
eeuwse Britse conservatieve denker en filosoof.161 Foto’s die de 
campagneleiding naar de kranten stuurde toonden Carter terwijl hij aan 
het werk was op zijn pindabedrijf of tijd doorbracht met zijn gezin. 
Carter’s leven werd in één van de bijschriften een ‘mixture of politics and 
peanuts’ genoemd.162 Op briefhoofden van de campagne prijkte een 
geflatteerd portret van Carter, dat bij velen de herinnering aan John F. 
Kennedy moet hebben opgeroepen. 
     In de korte tijd dat hij campagne kon voeren – de primary was al in 
september – toerde Carter door heel Georgia om spreekbeurten te houden 
en zoveel mogelijk kiezers te ontmoeten. Hij stond ’s morgens vroeg aan 
fabriekspoorten om arbeiders een hand te geven en met hen te 
discussiëren, een tactiek waaraan de campagneleiding veel publiciteit gaf 
in persverklaringen. Daarbij deed Rafshoons PR-machine 
oncontroleerbare beweringen, waaronder de melding dat mensen Carter de 
‘sunrise candidate’ waren gaan noemen omdat hij voor dag en dauw in de 
weer was.163 De symbolische lading was dat met Carter een nieuw tijdperk 
voor Georgia zou aanbreken. Op dezelfde manier werkte de 
campagneleiding mee aan de JFK-mythe rond Carter: ‘Some folks say his 

159 Campagnepamflet, Jimmy Carter, Georgia’s Next Governor, ongedateerd. 
Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 1, Folder: Advertising-
Brochures, Cards, Posters, Stationary, Envelopes, Fliers. Jimmy Carter Library. 
160 Campagnefolder, Good News: Carter’s Comin’. Jimmy Carter for Governor,
ongedateerd. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 1, Folder: 
Advertising etc. Jimmy Carter Library. 
161 Campagnefolder, Elect Jimmy Carter Governor, ongedateerd. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 1, Folder: Advertising etc. Jimmy Carter 
Library. 
162 Begeleidend schrijven bij foto’s van de campagne van Jimmy Carter,
ongedateerd. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 1, Folder: 
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163 Persverklaring van de campagneleiding, 16 juli 1966. Jimmy Carter Papers-
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ruggedly handsome face, his mop of hair, and his modest smile remind 
them of the late President John F. Kennedy’.164 Deze vergelijking met JFK 
werd getrokken in de officiële campagnebiografie van Carter, die in 
wezen een verdieping was van de persoonlijke eigenschappen, 
beroepservaring, leefomstandigheden en politieke interesses die hij ook in 
1962 naar voren had gebracht. Het grote verschil was dat hij in 1966 de 
nadruk legde op zijn ervaring als staatssenator en duidelijk wilde 
overkomen als een politieke insider.
     Carter betrok in tegenstelling tot 1962 zijn vrouw Rosalynn actief bij 
de campagne. Enerzijds deed zij campagnewerk, anderzijds trad zij naast 
Carter op als echtgenote, vele handen schuddend met de bedoeling de 
inwoners van Georgia bekend te maken met het mogelijke nieuwe 
gouverneursechtpaar. Het hoofdkwartier in Atlanta was tevens de 
uitvalsbasis van de drie zoons van de Carters, Jack (19), Chip (16) en Jeff 
(13). Het drietal had de taak verkiezingspamfletten te verspreiden in de 
kleinere steden van Georgia. Na het uitdelen van het materiaal probeerden 
de jonge Carters interviews te krijgen met plaatselijke radiozenders of 
kranten om zo publiciteit voor hun vader te genereren. Volgens Jack 
Carter werd met deze manier van campagnevoeren – het intensieve 
rondreizen om zoveel mogelijk kiezers te bereiken – de blauwdruk 
getekend voor Jimmy Carters presidentscampagne, tien jaar later.165 In een 
van Carters nieuwsbrieven stond dat hij de drukste agenda van alle 
kandidaten had, maar dat nodig achtte ‘because he wants to meet with the 
people all over Georgia, discuss his candidacy with them, and listen to 
their ideas’.166 Dit uitgangspunt zou hij eveneens toepassen op zijn 
gouverneurscampagne van 1970 en zijn presidentiële campagne van 1976.  

5. Politicus van het centrum  

Ideologisch meersporenbeleid 

Terwijl in Georgia en de Verenigde Staten het debat rond liberalisme en 
conservatisme woedde, bediende Carter zich in 1966 van de ideologie die 
hem uitkwam. In zijn campagne voor het Congres, waarin hij het opnam 
tegen Callaway, had Carter de kiezers voorgehouden dat hij zeker zo 

164 Persverklaring van de campagneleiding, 8 juli 1966. Jimmy Carter Papers-
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behoudend was als zijn Republikeinse tegenstrever. Carter wees hen zelfs 
op zijn ‘statewide reputation as a successful and conservative 
lawmaker’.167 Eenmaal in de race om het gouverneurschap en op jacht 
naar stemmen van links en rechts zwakte Carter dit enigszins af, maar 
appelleerde hij in brochures nog altijd aan conservatieve sentimenten met 
slogans als ‘he [Carter] has fought to retain local control of government 
and the schools’, een overduidelijke afwijzing van federale inmenging.168

Tegelijkertijd ging Carter de nadruk leggen op ‘progressive 
government’.169 Dat thema kon liberals aantrekken, maar hoefde hem niet 
per se het stempel liberal te bezorgen. Carter legde ‘progressive 
government’ immers in de eerste plaats uit als economische en niet als 
sociale vooruitgang. 
     Al bij de formele opening van zijn gouverneurscampagne bleek dat 
Carter een ideologisch meersporenbeleid wilde voeren. Leemtes die 
daarbij ontstonden vulde hij met populistische uitspraken. 170 Zo gaf hij 
zijn aanhangers in Sumter County geen toestemming voor het organiseren 
van een barbecue voor het spekken van de campagnekas. ‘No longer can 
votes in Georgia be bought by plates of barbecue’, zo deed Carter 
voorkomen alsof hij volledig brak met de gangbare politiek in Georgia. In 
een ‘modern-day political race’ dienden kandidaten volgens Carter niet te 
wachten tot het volk naar hen toe kwam, maar moesten politici naar alle 
uithoeken van Georgia gaan om zich ter plaatse van de problemen op de 
hoogte te stellen.171

     Het populisme moest Carter bij de ‘gewone’ kiezer in de gunst 
brengen. Tegelijkertijd probeerde hij zijn contacten onder de politieke 
elite in Atlanta uit te breiden. Eind juni ontmoette Carter tijdens een diner 
in de gesegregeerde Piedmont Driving Club het establishment van de 
hoofdstad. Carter voelde zich niet op zijn gemak onder zijn rijke en 
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machtige tafelgenoten. Op hun beurt zag de elite in de kandidaat uit Plains 
niet direct de politicus die voor stabiliteit zou kunnen zorgen, Carters 
conservatieve opmerkingen ten spijt.172 Volgens Bourne constateerde de 
elite dat ‘Jimmy Carter in 1966 represented a new generation of young 
Georgians from rural or small-town backgrounds who had acquired good 
education and who identified with what he was and what he symbolized 
more than with what he said. They knew social change was inevitable and 
needed’.173 Carter behoorde tot een nieuwe lichting van realistische 
politici, die zich niet onwrikbaar afzetten tegen de oude garde. Zij wilden 
de geleidelijke veranderingen die zij waarnamen of verwachtten echter 
niet tegenhouden en zochten politieke macht om invloed te hebben op die 
maatschappelijke ontwikkelingen. 
     In deze geest paste het verkiezingsprogramma dat Carter op 23 juli 
toelichtte op een persconferentie in Atlanta. Het stuk had de titel 
‘Blueprint for a Greater Georgia’ en Carter noemde het ‘a program of 
progress essential to Georgia’s entry into the Twenty-first Century in 
equal rank with the other 49 states’.174 De eerste paragraaf in het 
programma besloeg onderwijs, waarbij de openingszin, ‘[Jimmy Carter 
will] Guarantee to every child in this State an excellent education 
regardless of his station in life’ zo opgevat kon worden dat Carter ook de 
onderwijsmogelijkheden voor zwarte kinderen wilde stimuleren.175 Verder 
ging Carter niet in op de onderwijsongelijkheid in Georgia, maar beloofde 
hij hogere docentensalarissen en wees hij op het veel te hoge percentage 
leerlingen dat de middelbare school niet afmaakte.176 De 
onderwijsparagraaf kon Carter zowel links als rechts stemmen opleveren 
en dat gold eigenlijk voor het merendeel van de overige punten die hij aan 
de orde stelde, waaronder een eerlijke verdeling van het geld op de 
verkeersbegroting en aanpassing van de kieswet met voorrondes zodat de 
inwoners van Georgia een stem zouden krijgen in de selectie van 
presidentskandidaten. Verder beloofde Carter meer geld voor 
misdaadbestrijding en uitbreiding van het politiekorps en speciale 
aandacht voor de grote steden en het platteland. 
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     Over de financiering van zijn plannen was Carter duidelijk: ‘Finance 
every item in my platform through the prudent expenditure of the present 
State surplus together with the anticipated income of the next four 
years’.177 Carter was voorstander van een sluitende begroting, een eerder 
conservatieve opvatting van het omgaan met overheidsfinanciën. Hij vond 
het echter ook niet nodig dat er grote overschotten in de staatskas 
achterbleven. Georgia moest immers een grote inhaalslag maken om de 
voorzieningen op het gemiddelde Amerikaanse peil te brengen. Volgens 
Carter was de situatie in zijn staat ernstig en hij noemde het een ‘sobering 
question’ of de generatie van zijn kinderen wel goed voorbereid was op de 
uitdagingen, problemen en kansen van de komende eeuw. Eén van de 
oplossingen zag hij in ‘an unprecedented program of industrial 
development to bring plants and business to Georgia’ om zo voor 
werkgelegenheid te zorgen.178 Carter vond dat een staat net zo geleid 
moest worden als een bedrijf. ‘I will apply the sound business principles I 
have learned as a successful farmer, warehouseman, cotton ginner and 
seedsman’, zei hij daarover. Verder zei hij dat zijn ervaring als 
duikbootofficier, waarbij een zware verantwoordelijkheid op zijn 
schouders had gerust, een garantie was dat hij ook als gouverneur 
besluiten zou durven nemen.179

     In zijn toespraken noemde Carter zichzelf steeds de redelijke politicus 
van het midden. Over de andere kandidaten zei hij: ‘I do not believe the 
majority of Georgians want any of those extremes’.180 Allereerst wilde 
Carter zich distantiëren van Ellis Arnall, die links in het partijspectrum 
stond en werd geassocieerd met president Johnson en de bemoeienissen 
vanuit Washington. Als gouverneur van 1943-1947 had Arnall de 
gerechtelijke afschaffing van de Democratische white primary, waardoor 
zwarten zich voortaan konden laten registreren als kiezer, niet 
aangevochten. Daarnaast verdween onder Arnalls bestuur de poll tax en 
ging de kiesgerechtigde leeftijd omlaag van 21 naar 18 jaar. Arnall dacht 
dat de inwoners van Georgia die verworvenheden positief zouden 
waarderen in zijn campagne van 1966.181 Onder Carl Sanders had Georgia 
begin jaren zestig immers een gematigd, naar toenmalige omstandigheden 
zelfs progressief bestuur, dat Arnall wilde voortzetten. Arnall had echter 
niet gerekend op een centrumkandidaat als Jimmy Carter. Vrijwel meteen 
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na de start van zijn gouverneurscampagne opende Carter frontaal de 
aanval op Arnall. Volgens Carter wilde Arnall, die na zijn termijn als 
gouverneur een succesvolle praktijk als advocaat had opgebouwd, de 
macht in de handen van een kleine kliek houden en de belasting 
verhogen.182 Carter beschuldigde Arnall ervan in de jaren veertig 
onevenredig veel geld voor wegenbouw naar zijn thuisdistrict Coweta te 
hebben gesluisd. Hiermee refereerde Carter aan de ‘oude’ politiek van 
Georgia, die sinds de opkomst van de auto decennia lang gedraaid had om 
de belofte van kandidaten wegen aan te leggen in ruil voor stemmen.183

Carter probeerde ook op andere manieren te benadrukken dat Arnall een 
kandidaat van het verleden was, die geen recente ervaring met het 
staatsbestuur had en de voeling met volk en partij kwijt was. Een van de 
sterkste uitingen van dit verwijt was een met hulp van Kirbo geschreven 
toespraak, waarin Carter Arnall beschreef als ‘an albatross around the 
necks of the Democratic Party and its candidates’. Arnall zou nooit 
kunnen rekenen op de steun van ‘a majority of the responsible Negro and 
white voters’, aldus Carter. ‘Shake off Ellis Arnall and let us unite the 
party’, zo riep hij de Democraten dan ook op.184

     Arnall voerde campagne onder het motto ‘Move Georgia Forward’. De 
journalist Bruce Galphin concludeerde dat Arnall en Carter beiden uit 
waren op de kiezer ‘who would rather hear what the state can do than 
what the federal government has done, who would rather move forward 
than backward, who are optimists and believers in excellence’.185 Galphin 
voorspelde dat het Carter wel zou lukken stemmen bij Arnall weg te 
trekken. Grotere problemen verwachtte hij bij het beïnvloeden van kiezers 
van de rechtervleugel, waar James Gray en Lester Maddox kandidaat 
waren. Media-ondernemer Gray propageerde een ‘progressive 
conservatism’. Hij ging er prat op dat hij in 1960 als voorzitter van de 
Democratische Partij van Georgia op de nationale conventie had 
voorkomen dat de noordelijke liberale partijgenoten het Zuiden 
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opzadelden met ‘oppressive administrative regulations in the field of race 
relations such as the current ‘school guidelines’’. Met vrienden als de 
senatoren Richard Russell en Herman Talmadge maakte Gray zich sterk 
voor ‘re-casting the Georgia Democratic Party in a conservative mould’, 
aldus zijn campagnebiografie.186

     In tegenstelling tot andere kandidaten is over Maddox weinig te vinden 
in Jimmy Carters campagnearchief. Dit kan er op wijzen dat hij of zijn 
campagneleiding het niet de moeite waard vonden de restauranthouder uit 
Atlanta grondig door te lichten. In dat geval was er sprake van een zware 
inschattingsfout, die andere kandidaten overigens ook maakten en 
waarvan Maddox als outsider dankbaar gebruik maakte. Maddox was van 
arme afkomst en had zich opgewerkt tot eigenaar van de Pickrick, een 
eetgelegenheid in Atlanta waar alleen blanken welkom waren. Na het 
aannemen van de burgerrechtenwetten, die Maddox terugvoerde op de 
‘socialistic programs’ van John F. Kennedy ‘and his liberal disciples’,187

probeerden zwarten herhaaldelijk het restaurant als klant binnen te komen. 
Maar de zichzelf een trotse segregist noemende Maddox joeg ze weg, 
desnoods zwaaiend met een bijl. Door de rechter veroordeeld tot het 
bedienen van klanten ongeacht hun ras, sloot Maddox zijn restaurant met 
het argument dat de regering hem het grondwettelijke recht ontzegde een 
bedrijf op te richten en dat te leiden naar eigen inzicht. 
     Belangrijk in het verweer van Maddox was het verschil dat hij maakte 
tussen racisme en segregisme. Hij omschreef dit als volgt: ‘A 
segregationist is an individual – black, white, or any other color – who has 
enough racial pride and racial integrity and love for his fellow human 
beings to want to see all races protected and preserved’.188 Een racist, 
aldus Maddox, wilde andere rassen juist vernietigen. Veel inwoners van 
Georgia gebruikten dit argument om hun geweten in het reine te brengen 
als zij hun weerstand tegen integratie dienden uit te leggen. De 
diepreligieuze Maddox voegde er een dimensie aan toe door te zeggen dat 
hij in de Bijbel nooit over de integratie van de rassen had gelezen, terwijl 
burgerrechtenactivisten juist beweerden dat de Schrift over één 
samenleving sprak. ‘Both sides called on God to witness the cause’, 
schreef de politicoloog James Morone. Maddox en zijn volgers behoorden 
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daarbij tot de ‘implacable segregationists who stormed back at the 
marchers with their own twisted moral arguments’.189

     Maddox verspreidde zijn gedachtegoed op slimme wijze via de 
kranten, waarbij hij advertenties voor zijn restaurant liet uitgroeien tot 
controversiële politieke columns onder de titel Pickrick Says. De columns 
en zijn uitgebreid door de media belichte rechtszaken leverden Maddox 
bij de gouverneursrace in 1966 een belangrijk voordeel op in de vorm van 
naamsbekendheid. Maddox, die inmiddels een meubelzaak was begonnen 
onder de naam Pickrick Furniture Store, was een outsider omdat hij niets 
te maken wilde hebben met de elite van de Democratische Partij in 
Georgia. Andersom gold dat even goed. Vanaf september 1965 voerde 
Maddox een eenvoudige campagne, waarbij de nadruk lag op 
spreekbeurten, bezoeken aan winkelcentra en andere plaatsen waar veel 
mensen bijeenkwamen. Vanuit de achterbak van zijn eigen wagen 
verspreidde Maddox zijn drukwerk. Inwoners van Georgia die een poster 
met de boodschap ‘This is Maddox country’ zagen, wisten onmiddellijk 
op welke kandidaat en ideologie dat sloeg.190 Maddox was de 
volkskandidaat bij uitstek, die er geen geheim van maakte dat hij streed 
tegen het ‘political establishment’. Hij wilde de staat niet besturen vanuit 
de politiek, maar vanuit zijn ervaring als ondernemer.191 Gray oefende 
grote druk uit op Maddox om uit de race te stappen, zodat de 
conservatieve Democratische stemmen niet versplinterd zouden raken. 
Maar Maddox was onvermurwbaar. 

Religie en moraliteit

Net als Maddox benaderde Carter het rassenvraagstuk vanuit zijn religie. 
Carter was medio jaren zestig echter tot de slotsom gekomen dat de 
segregatie moreel en religieus verwerpelijk was. Hij volgde de Southern 
Baptist Convention, de koepelorganisatie van de zelfstandige 
baptistenkerken, die in 1965 een resolutie had aangenomen voor ‘peaceful 
compliance with laws assuring equal rights for all’.192 In hetzelfde jaar had 
Carter moed getoond door als enkeling tegen een resolutie te stemmen 
waarmee de leiding van zijn kerk in Plains ‘Negroes and other civil rights 
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agitators’ de toegang tot het gebouw ontzegde.193 Hoewel hij het niet eens 
was met de gang van zaken, bleef Carter actief in de kerk. Volgens de 
historicus Numan Bartley wilde Carter alle opties openhouden: ‘During 
these troubled years, Carter consistently refused to join the resistance 
front; at the same time he never got too far ahead of popular opinion’.194

Carter wilde compassie tonen en daar over spreken, maar niet zover gaan 
dat zijn politieke plannen in gevaar kwamen. Hij nam die houding bewust 
aan, hoewel hij al meer dan twintig jaar de overtuiging had dat de 
segregatie afgeschaft moest worden. ‘It was only after I entered the navy 
in my late teens that I came to understand that black and white people 
should be treated with complete equality’, zo lichtte hij zijn standpunt 
later toe in een boek over zijn geloof.195 In het onderscheid dat Newman 
maakt tussen onverzettelijke, gematigde en progressieve baptisten, valt 
Carter in de categorie van de gematigden. Deze grote groep liet zich 
beïnvloeden door de progressieven, die segregatie op bijbelse gronden 
verwierpen. Na de aanname van de Civil Rights Act in 1964 gold voor de 
gematigden: ‘Although they did not seek integration, most rejected overt 
discrimination’.196

     Carter was al vele jaren een lezer van theologische, filosofische en 
theologisch-politieke werken. In die boeken las hij tot zijn geruststelling 
dat geloof ruimte kon bieden aan twijfel.197 Carter gold als een 
bewonderaar van de theoloog Reinhold Niebuhr, een neo-orthodox denker 
en vooraanstaand lid van de liberal-organisatie Americans for Democratic 
Action (ADA). Op dezelfde manier als Niebuhr ging Carter uit van een 
pessimistisch mensbeeld, van geleidelijkheid en pragmatisme en nam hij 
afstand van het idealisme dat het liberalisme een generatie eerder had 
uitgedragen.198 Volgens de theoloog Niels Nielsen kwam Carter midden 
jaren zestig tot het inzicht dat ‘the evangelical tradition did not provide 
detailed categories for dealing with many complicated issues’.199 Levend 
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704. 
194 Numan V. Bartley, ‘Jimmy Carter and the Politics of the New South’, The 
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vanuit de baptistentraditie van persoonlijke verantwoordelijkheid en 
afkeer van de staat, besefte Carter dat mensen desnoods ook bereid 
moesten zijn politicus te worden als zij een samenleving wilden creëren 
die voldeed aan hun christelijke verwachtingen.200 Hierbij liet Carter zich 
leiden door het Social Gospel, dat een prominente rol voor de kerk zag 
weggelegd in het initiëren van sociale hervormingen. 
Onrechtvaardigheden in de samenleving waren niet langer goed te maken 
door individuele bekering of boetedoening, maar vroegen om collectieve 
maatregelen.201 Die maatregelen zouden van de staat kunnen komen, maar 
Carter wees altijd op de individuele verantwoordelijkheid van de burger 
en de beperkte middelen in de schatkist, waarmee hij de boodschap van 
het Social Gospel in de praktijk weer afzwakte. 
     Zoekend naar de verenigbaarheid van zijn bestaan als politicus met zijn 
religieuze identiteit gaf Carter in de gouverneurscampagne toe niet geheel 
tevreden te zijn met de manier waarop hij zijn geloof beleefde. In een 
voorbereide toespraak voor een kerk in Preston ging hij in op zijn 
opvattingen en tekortkomingen. ‘It is almost a constant thought with me 
that I fail to utilize fully my God-given talents in His service’, zo schreef 
hij.202 Hij citeerde de theoloog Paul Tillich, die beweerde dat velen bang 
waren nader tot God te komen ‘because it may change our lives too much 
from what we selfishly desire, and because it also takes a great deal of 
humility and soul-searching effort’. Carter noemde de hechte persoonlijke 
band met God ‘the most precious and vital possession of a Christian’, 
maar stelde vast dat die band wat hem persoonlijk betrof leed onder de 
hectiek van een ‘modern frantic society’. Carter prees zich gelukkig dat 
hij in de Bible Belt203 woonde, ‘where our fundamental religious beliefs do 
not change with every passing social fancy’. Volgens Carter voldeed de 
‘old-time religion’ uitstekend, maar was er meer dan ooit een combinatie 
met ‘courage, honesty, love, and humility’ nodig.204

200 Lawrence B. Davis, Immigrants, Baptists, and the Protestant Mind in America
(Chicago: University of Illinois Press, 1973) 136. 
201 E.J. Dionne, Jr., Why Americans Hate Politics (New York: Touchstone, 1992) 
213. 
202 Toespraak van Jimmy Carter voor de Preston Brotherhood, klad, ongedateerd. 
Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 5, Folder: Speeches (2). 
Jimmy Carter Library. 
203 Gebied dat staten in het Zuiden en Middenwesten van de Verenigde Staten 
beslaat en waar het evangelicale protestantisme als religieuze stroming de 
overhand heeft. 
204 Toespraak van Jimmy Carter voor de Preston Brotherhood, klad, ongedateerd. 
Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 5, Folder: Speeches (2). 
Jimmy Carter Library. 
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     J.R. Harris, dominee van de First Baptist Church in Plains, prees 
Carter in een rondschrijven aan collega’s in Georgia als een toegewijd 
christen die zijn principes niet opofferde voor politiek gewin. Carter was 
niet eerst in de politiek gestapt om daarna in een verkiezingscampagne 
zijn geloof uit te dragen. ‘Rather, it was his deep religious convictions that 
led him to become concerned about his fellow man’, schreef Harris.205

Carter zou dus door naastenliefde naar de politiek zijn gedreven, in de 
hoop op die manier te kunnen bijdragen aan een rechtvaardige 
samenleving. In 1966 zocht Carter, net als in de politiek, ook in zijn 
religieuze beleving naar een middenweg. Biograaf Bourne zegt dat Carter 
nooit een allesomvattende politieke ideologie hoefde te formuleren, want 
‘to a large degree his religion was his politics’. Carter voelde niet de 
noodzaak zich aan te sluiten bij de grote politieke of sociale bewegingen 
van de jaren zestig, want ‘His politics were personal and his values and 
beliefs were enduring, unrelated to changing political circumstances’. En: 
‘He believed that government should aspire to the noblest ideals, and for 
Jimmy, that meant those taught by Jesus’.206

     Harris en Bourne schuiven in hun conclusies de persoonlijke politieke 
ambitie van Carter wat al te gemakkelijk naar de achtergrond. Carter was 
immers in een persoonlijke strijd verwikkeld met de Republikein 
Callaway, terwijl hij tevens de ambitie had de machtigste politicus in de 
Democratische Partij van Georgia te worden. Verder toont Carters 
omgang met de zwarte kiesgroep aan dat moraliteit en religie desnoods 
dienden te wijken voor politiek. Op 16 augustus voerde hij in de Wheat 
Street Baptist Church in Atlanta uitgebreid overleg met zwarte dominees. 
De meeste zwarte leiders en de zwarte Georgia Voters League hadden 
reeds hun steun uitgesproken voor Arnall, maar Carter wist dankzij een 
gemeenschappelijke religieuze achtergrond in ieder geval tot hen door te 
dringen.207 ‘In my campaign, I speak to white people and Negroes. I think 
they all realize that, as governor, I could be depended upon to treat every 
citizen fairly’, aldus Carter. Hij noemde vooral zijn kerkelijke activiteiten 
en zijn inzet voor het onderwijs als redenen waarom zwarten op hem 
moesten stemmen.208 Carter voerde tevens gesprekken met de zwarte 
leider dr. Horace Tate, die in 1961 gekozen was tot secretaris van de 

205 Brief van dominee J.R. Harris aan collega’s, 15 augustus 1966. Jimmy Carter 
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207 Idem, 159. 
208 ‘Sumter’s Carter Termed Unorthodox Politician’, Americus Times-Recorder,
24 augustus 1966. Newspaper Archive, Lake Blackshear Regional Library, 
Americus, Georgia.  
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Georgia Teachers and Educators Association.209 Tate maakte zich niet 
alleen sterk voor een fusie van de blanke en zwarte lerarenorganisaties in 
Georgia, maar ook voor de registratie van zwarte kiezers, waar Carter 
voluit achter stond. Carter was blijkbaar al over de angst heen waar een 
groot deel van de blanke bevolking van Georgia nog mee worstelde en die 
hij beschreef in een toespraak: ‘Long dormant and enthusiastic primarily 
about maintaining the status quo in the face of inevitable change, we have 
now begun to assimilate the shocks brought about by urbanization, 
industrialization and racial integration. Changes are fearsome. 
Dostoyevsky has said that ‘a new step is what man fears most’’.210

     In september dwongen onlusten in Atlanta en de arrestatie van Stokely 
Carmichael, de radicale leider van het SNCC, Carter er toe meer afstand te 
nemen tot de zwarte gemeenschap. Terwijl de andere 
gouverneurskandidaten de rellen meteen veroordeelden, kwam Carter pas 
met een reactie toen journalisten hem voor het blok zetten. Carter noemde 
de arrestatie van Carmichael terecht, maar verweet zijn concurrenten, die 
harde veroordelingen hadden uitgesproken, de situatie uit te buiten voor 
politiek gewin. De reactie was typisch voor Carters drang alle mogelijke 
morele invalshoeken van een situatie te moeten belichten. In zijn retoriek 
en zijn campagneprogramma legde Carter het fundament voor een 
moralistische benadering van de politiek die hij zijn hele verdere carrière 
zou uitdragen. In een toelichting op zijn campagnestrategie, gericht aan de 
hoofdredacties van kranten in Georgia, gebruikte Carter de zin ‘About all 
I can promise you is the truth, and with common sense and reason’.211 Een 
soortgelijke boodschap richtte hij aan het volk, waarbij hij zei geen 
beloften te doen ‘which I cannot truly expect to fulfill’.212

     Carters nadruk op eerlijkheid, rechtschapenheid en moraliteit dateert 
derhalve niet van na de campagne van 1966 en de religieuze 
wedergeboorte die hij in 1967 doormaakte, zoals sommige historici 
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hebben aangenomen.213 Al tijdens de campagne benadrukte Carter dat 
moraliteit de centrale kwestie in de gouverneursverkiezingen was. In een 
toespraak op 17 augustus wees hij er op dat eerlijkheid, fatsoen en 
moraliteit het in 1962 gewonnen hadden met de verkiezing van Carl 
Sanders tot gouverneur. Carter waarschuwde dat de ‘rejected elements’, 
Democraten die het niet nauw namen met de regels, het in 1966 opnieuw 
zouden proberen.214 Het besluit om moraliteit als thema in de campagne te 
brengen kwam tot stand in samenspraak met Kirbo. In een toespraak 
waaraan Kirbo meeschreef noemde Carter moraliteit de eerste voorwaarde 
voor deelname aan een verkiezingscampagne: ‘Regardless of all other 
qualifications, no candidate should be considered unless he or she is 
morally fit’.215 Persoonlijke moraliteit diende wat Carter betreft over te 
vloeien in politiek beleid en hij hield de inwoners van Georgia voor dat 
alleen hij zo’n ‘good, honest government’ tot stand kon brengen.216

Georgia verdiende volgens Carter ‘a competent, compassionate, caring 
government that is as good as its people’.217 In toekomstige campagnes 
zou Carter deze boodschap steeds herhalen om te onderstrepen dat hij een 
eerlijke kandidaat was die dicht bij het volk stond. 
     Maar in een campagne die slechts drie maanden duurde stoorde het 
Carter niet dat zijn medewerkers hun toevlucht namen tot wat Bourne 
omschrijft als ‘the traditional Georgia campaign practices that were out of 
keeping with the high moral ground the candidate was staking out’.218 Zo 
circuleerde in Georgia een steunbetuiging aan Carter die was ondertekend 
door ‘concerned friends of Dick Russell and Herman Talmadge’, wat de 
indruk wekte dat deze senatoren achter de politicus uit Plains stonden. De 
boodschap stond gedrukt op briefkaarten die vanuit Washington naar 
kiezers in Georgia werden gestuurd.219 De waarheid werd verder geweld 
aangedaan door opiniepeilingen van het niet-bestaande Voters Research 
Institute. De campagneleiding verspreidde die onder kranten, waar 

213 In zijn presidentscampagne van 1976 richtte Carter zich met het pakkende ‘I’ll 
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nietsvermoedende redacteuren ze vaak als nieuws afdrukten. De 
gefingeerde onderzoeken, een idee van Brooks Pennington, lieten zien dat 
Carter steeds beter in de gunst van de kiezer kwam te liggen. Op 31 
augustus, twee weken voor de primary, besloten de peilingen met 
conclusies als ‘Political observers now feel that there is no question that 
Senator Carter will be in a run-off’ en ‘Most polls now indicate that 
Senator Carter’s percent of voters is increasing each week faster than any 
other candidate in the race’. Het Voters Research Institute voorspelde dat 
Arnall niet van Callaway zou kunnen winnen: Arnall zou 37 procent van 
de stemmen krijgen, Callaway 51 procent. Maar in een race tegen Carter 
zou Callaway slechts 37 procent krijgen, terwijl Carter zou uitkomen op 
43 procent.220

     Hoewel hij zichzelf aanprees als de kandidaat met de hoogste morele 
waarden bezigde Carter zelf ook onwaarheden als ‘I am not backed by any 
political group or machine’, terwijl hij naar voren was geschoven door 
politici en zakenlieden rond Pennington en veel te danken had aan Kirbo 
en de firma King & Spalding.221 Daarnaast beweerde Carter steeds een 
kandidaat van het volk te zijn, maar in plaats van te wachten op geld van 
aanhangers stak hij een deel van zijn eigen vermogen in zijn campagne, 
wat zijn tegenstanders als moreel verwerpelijk bekritiseerden.222 Voorts 
toont de brief aan Edward Kennedy in het campagnearchief aan dat Carter 
loog toen hij beweerde dat hij nooit contact had gezocht met deze familie 
van invloedrijke noordelijke liberals.

6. Voorronde en algemene verkiezing 

Verlies in de primary 

In zijn laatste persverklaring voor de primary sprak Carter van zijn 
‘spectacular bid for the Democratic nomination for governor’ en 
concludeerde hij: ‘people were asking the question, ‘Jimmy Who?’ for a 
brief spell until his campaign began moving’. In de verklaring stond 
tevens dat Carter een nieuw soort campagne had geïntroduceerd, gericht 
op het ontmoeten van zoveel mogelijk kiezers, en dat hij zich van meet af 
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aan had geprofileerd als een ‘moderate middle-of-the-road candidate 
without any leanings whatever toward the extremes on the left or the 
right’. Carter vond tevens dat het gouverneurschap alleen vervuld kon 
worden door iemand die net als hij beschikte over ‘integrity, rigid 
honesty, seasoned experience, and a clear conception of progressive 
government demanded by the changing times’.223

     Carters strategie, met daarin de tactische benadering van specifieke 
kiesgroepen en de inzet van het moderne middel televisie, werkte 
uiteindelijk onvoldoende. Op 14 september brachten Democraten in de 
voorronde de meeste stemmen uit op Arnall (29,4 procent). Op de tweede 
plaats eindigde Maddox met 23,5 procent, gevolgd door Carter met 20,9 
procent en Gray met 19,4 procent.224 Omdat geen van de kandidaten een 
meerderheid had, was een tweede ronde nodig tussen Arnall en Maddox. 
Politici en journalisten vroegen zich af welk stemadvies Carter zijn 
achterban zou geven, want in zijn centrumcampagne had hij beiden 
immers uitgemaakt voor extremist. Ging hij nu achter Arnall of Maddox 
staan, dan zou zijn campagne slechts een schijnvertoning zijn geweest 
omdat hij toch uitgesproken links of rechts was. Carter wilde ook 
voorkomen dat de namen Arnall of Maddox in toekomstige campagnes 
aan hem bleven kleven. Hij liet daarom weten noch Arnall, noch Maddox 
openlijk te zullen steunen in de tweede ronde op 28 september. 
     De segregist Maddox won de tweede ronde doordat aanhangers van 
Gray op de overgebleven conservatieve kandidaat stemden. Negentien 
districten waar in de voorronde op Carter was gestemd, waaronder 
Sumter, gingen naar Maddox.225 Omdat de reglementen dat toelieten 
stemden Republikeinen tevens op grote schaal in de Democratische 
tweede ronde, waarbij zij massaal achter Maddox gingen staan. Hun 
gedachte was dat de onervaren Maddox, in tegenstelling tot de 
doorgewinterde politicus Arnall, in de algemene verkiezing een 
gemakkelijke prooi zou zijn voor Callaway.226 Maddox zei zich in de 
aanloop naar de tweede ronde niet specifiek op de achterban van Carter en 
Gray te hebben gericht. ‘I just kept campaigning and shaking hands and 
telling the people over and over and over that I wanted to provide them 
the most open, honest, efficient government of twentieth century Georgia 
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and that if anybody wanted something special, to vote for one of my 
opponents’, aldus Maddox, wiens stijl en retoriek opvallende 
overeenkomsten vertoonden met die van Carter.227

     Carter slikte de kritiek van aanhangers van Arnall, die vonden dat hij 
zijn gematigde achterban had moeten oproepen voor een liberaal-
progressief bestuur te stemmen. ‘Through your unwillingness to endorse 
Ellis Arnall, you have helped to deliver not only the Democratic Party, but 
probably the state of Georgia, into the hands of an ignorant paranoid 
[Maddox]. I’m frightened, and I hope you are, too’, luidde het verwijt in 
één van de bittere brieven die Carter ontving.228 Aanhangers van Arnall 
gaven het niet op en startten een write-in campagne, de achterban 
oproepend bij de algemene verkiezing de naam van de oud-gouverneur 
eigenhandig op het stembiljet te schrijven en zo alsnog op hem te 
stemmen. Ook de achterban van Carter, gesteund door de 
campagneleiding, begon een write-in. In een analyse die Philip Alston de 
campagnedirectie overlegde stond dat Carter zeker een kans had omdat hij 
stemmen bij Arnall kon wegkapen. Maddox en Callaway zouden de 
‘reactionary vote’ delen.229 Studenten begonnen op 7 oktober met een 
write-in-campagne voor Carter, maar lieten hem al na een week in de 
steek voor Arnall. Arnall genoot meer steun onder de bevolking, had meer 
geld in zijn campagnekas en wist de vakbonden achter zich. 

Carters hoop op een special election 

Op 8 november ging Georgia naar de stembus en de verwarring was 
compleet toen bleek dat Maddox en Callaway geen van beiden een 
meerderheid hadden gehaald.230 Volgens de grondwet van Georgia 
besliste in zo’n geval de Georgia Assembly. Tegen deze bepaling werden 
meerdere rechtszaken gevoerd, die leidden tot de speculatie dat er wellicht 
een special election zou komen waaraan ook andere kandidaten mee 
mochten doen. In wat een kopie leek van de draft eerder dat jaar, meldde 
een bron binnen Carters campagneleiding dat hij zeker in aanmerking 
kwam voor deelname aan een eventuele nieuwe ronde. Carter speelde het 
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tactisch en was niet bereikbaar voor commentaar.231 Hij probeerde de 
ontwikkelingen echter ook te sturen, zo blijkt uit zijn campagnearchief. 
Zijn nauwe banden met advocaten kwamen hem nu goed van pas en hij 
informeerde bij meerdere juristen naar de kansen op een special
election.232 In een brief van 12 december aan de advocaat David Heinsma 
schreef Carter: ‘I am certainly interested in the subject of another 
gubernatorial election within the next few months’. Hij gaf zelfs opdracht 
te beginnen met het contacteren van vooraanstaande functionarissen uit de 
campagne van Arnall.233 Carter verstuurde de brief echter nooit, want 
dezelfde dag bepaalde het federale Hooggerechtshof dat de Assembly van 
Georgia inderdaad het recht had een gouverneur aan te wijzen. Na negen 
maanden campagnevoeren, eerst voor het Congres en later voor het 
gouverneurschap, viel hier het doek voor Carter.  

Conclusie: Nederlaag en vooruitgang  

Inschattingsfouten 

Op 10 januari 1967 kozen de Senaat en het Huis van Afgevaardigden van 
de Georgia Assembly Lester Maddox in een gezamenlijke zitting tot 
gouverneur. De Democratische meerderheid in de assemblee gaf daarbij 
de doorslag. Carter had een gematigde campagne gevoerd en als ervaren 
politicus om de steun van de bevolking van Georgia gevraagd. Hij moest 
echter toezien hoe een uitgesproken racist en politieke outsider het 
hoogste staatsambt veroverde. 
     Het was het dieptepunt in een tijd van wisselende successen in het 
campagnevoeren van Carter. Zijn eigen herverkiezing in 1964 was 
probleemloos verlopen en door zijn stem aan Johnson te geven had hij op 
de winnende presidentskandidaat gestemd. Carter had de verkiezing van 
de Republikein Callaway in het Huis van Afgevaardigden in Washington 
echter niet kunnen verhinderen. Met zijn besluit Callaway te volgen in een 
gouverneurskandidatuur waagde Carter in 1966 de grootste gok uit zijn 
politieke carrière. ‘Proud and self-righteous, Carter simply overestimated 
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his abilities. He may even have already had his eye on the White House’, 
oordeelt Kenneth Morris.234 Achteraf redenerend is er natuurlijk altijd wel 
een moment te definiëren waarop Carter zijn vizier voor het eerst op het 
Witte Huis richtte. Belangrijk is wel dat Carter in 1966 onderkende dat de 
mogelijkheden voor politici die het hogerop zochten beperkt waren in 
Georgia. ‘Disfranchisement, the one-party system, legislative 
malapportionment, and the pervasive and debilitating ethos of Jim Crow 
segregation shackled southern politics and ensured the rule of relatively 
insulated elites’, schreef Numan Bartley.235 Carter meende te kunnen 
bouwen op een centrumelite die een opvolger zocht voor Sanders, maar 
liever niet teruggreep op Arnall. Die elite, zo ondervond Carter, was 
echter nog niet voldoende georganiseerd om genoeg stemmen bij de 
liberals weg te kunnen trekken. Carter worstelde als senator en als 
gouverneurskandidaat, net als andere politici in Georgia, met de sociale 
veranderingen die de burgerrechtenwetten veroorzaakten. Hij maakte in 
zijn campagne een strategische fout door ervan uit te gaan dat de inwoners 
van zijn staat die veranderingen in 1966 al hadden geaccepteerd. ‘This 
will be the first election in 100 years in which race is not an issue’, had 
een optimistische Carter in juli nog gezegd.236

     Met dergelijke uitspraken liet Carter zien dat hij geen oog had voor een 
opkomend fenomeen als issue voting, waarbij kiezers hun stem steeds 
vaker lieten afhangen van kwesties in plaats van partijtrouw. Eén van die 
kwesties, die de politicoloog Donald Strong een ‘party-splitting issue’ 
noemt, was de desegregatie.237 Carter dacht de zwarte kiezers in zijn 
coalitie te kunnen trekken, een coalitie waarin tevens plaats zou zijn voor 
blanke arbeiders en hogeropgeleiden. Hierin ging hij voorbij aan een 
ontwikkeling die in de jaren vijftig in Georgia en andere zuidelijke staten 
inzette en waarvan de verkiezing van Sanders in 1962 een voorbeeld was 
geweest: de rassenkwestie dreef zwarten en arme blanken verder uit 
elkaar. Zwarten zochten hun heil bij ‘verlichte’ blanke kandidaten als 
Sanders, terwijl blanke arbeiders aansluiting zochten bij de conservatieve 
Democraten en Republikeinen. Sanders had een campagne gevoerd die 
voornamelijk gericht was op de steden, terwijl Carter in 1966 zowel de 
steden als het platteland bestreek, op zoek naar een coalitie die niet meer 
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te vormen was.238 Mogelijk spiegelde Carter de situatie in Georgia te veel 
aan de nationale ontwikkelingen, waar president Johnson bij zijn 
verkiezing in 1964 steun had van het politieke centrum dat hem in staat 
stelde de burgerrechtenwetten door het Congres te krijgen. Johnson wist 
het centrum steeds zo te manipuleren dat hij de consensus desnoods kon 
verschuiven in een door hem gewenste richting.239 Carter kon dat in 1966 
in Georgia niet. 

Verbreding van de candidate-centered-campagne 

Tot zijn nederlaag in de gouverneursverkiezingen was het met Carters 
eigen politieke carrière gestaag bergop gegaan. Vrij snel werkte Carter 
zich op van een onbeduidend politicus tot een vooraanstaand senator. 
Volgens Glad lag het positieve omslagpunt in Carters benoeming in de 
Commission to Improve Education in 1964. ‘For Carter the appointment 
opened a whole realm of possibilities: of becoming ‘somebody’ in the 
state and legislature, and of making a trip or two to Washington for 
conferences with the important people there’, zegt Glad.240 Op het punt 
van de desegregatie hield hij zich bewust op de vlakte: ‘He looked after 
the interests of his constituents, avoided the controversial race issues that 
were tearing his home territory apart, and secured a good press at 
home’.241

     Al met al achtte Carter zich als politicus sterk genoeg om met zijn 
gouverneurskandidatuur  het bestuur van de Democratische Partij van 
Georgia te passeren. Het was een strategische verbreding van de 
candidate-centered-campagne, want vier jaar eerder was hij tegen de 
Democratische elite in het 14th Senatorial District ingegaan. In 1966 
huurde Carter adviseurs in en versterkte hij de grassroots-benadering met 
de organisatie van campagneteams in heel de staat. Carter ging er van uit 
dat de maatschappelijke veranderingen kiezers zouden prikkelen actief 
mee te werken aan campagnes en zich als vrijwilliger te melden. Via de 
campagneteams wilde hij de kiezers direct aanspreken, zodat die lijnen 
niet langs het partijbestuur hoefden te lopen. Het tactische element van de 
media, in 1962 nog nauwelijks uitgewerkt, verdiepte Carter in 1966 tot 
één van de speerpunten van zijn campagne. Met het engageren van de PR-
deskundige Gerald Rafshoon stapte Carter het moderne tijdperk van de 
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televisiespot binnen. De campagnestaf gebruikte deze spots om mythes 
rond Carter in stand te houden en zijn imago te polijsten. Volgens Bill 
Shipp was de introductie van de televisie als dynamisch medium in de 
politiek van Georgia de absolute verdienste van Rafshoon. Carters media-
adviseur rekende voorgoed af met de statische ‘talking heads’ en kwam 
met uiteenlopende ‘dramatic techniques’ waarmee kandidaten hun 
tegenstanders via de televisie onderuit konden halen.242

     Bourne zegt dat Carter zich in 1966 profileerde als een voorganger die 
de kunst verstond toegewijde volgelingen te kweken: ‘With little money, 
and relying almost exclusively on volunteers with whom enthusiasm 
substituted for political sophistication or experience, the personal 
dedication to Jimmy Carter, rather than belief in an ideology or position 
on issues, became the glue that held the campaign together. An almost 
cultlike fervor engulfed the loyalists, so that the venture took more the 
quality of a crusade than that of a political campaign’.243

     Toch was de campagne meer dan alleen een kruistocht. Naast ideële 
had Carter ook persoonlijke carrièremotieven, terwijl veel ‘loyalisten’ niet 
spontaan op hem af kwamen, maar reageerden op zijn strategische en 
tactische voorzetten. In zijn tactiek gebruikte Carter opnieuw elementen 
die, net als in 1962, de campagne rond zijn persoon konden laten draaien. 
Zo kwam hij weer met het argument dat de inwoners van Georgia good 
government verdienden. Carter wierp zich op als een ‘agressive leader 
who is willing to face issues during the coming years squarely and 
forthrigthly’. Hij was de politicus die zorg zou dragen voor ‘efficient, 
sound and fiscally responsible government’.244 Good government leidde 
de aandacht van andere issues af en gaf Carter de mogelijkheid 
tegenstanders slecht bestuur te verwijten zonder hen persoonlijk aan te 
hoeven vallen. Hij sloeg hierbij wel door naar het populisme. Met 
gezwollen retoriek kwam Carter in interviews en toespraken al snel op 
thema’s als de grootheid van het volk van Georgia, het gevaar van een 
alomtegenwoordige en geldverslindende overheid en de slechtheid van 
politici die zich lieten inpalmen door belangengroepen. Carter verbond 
good government daarmee aan een ander terugkerend tactisch element, dat 
van moraliteit en rechtvaardigheid. Hij verweefde moraliteit en 
rechtvaardigheid in 1966 structureel in zijn campagne als maatstaf voor 
politici. Op anderen kwam hij daardoor verkrampt over. ‘His honesty is 
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almost painful’, zo schreef Bruce Galphin tenenkrommend in de Atlanta 
Constitution.245

     Het tactische element van de underdog gebruikte Carter op een andere 
manier dan in zijn eerste campagne, toen hij nog geen politieke ervaring 
had en als David tegen Goliath kon optreden. In 1966 volgde hij bewust 
een dubbelspoor. Zo was hij enerzijds een outsider, want buiten zijn 
kiesdistrict hadden slechts weinigen in Georgia ooit van Carter gehoord. 
Hierdoor was hij in staat zichzelf te verkopen als de frisse wind waaraan 
de staat volgens hem behoefte had. Anderzijds legde Carter juist sterk de 
nadruk op zijn status van insider, van ervaren politicus, wat hij zelfs als 
een voorwaarde zag voor het vervullen van het gouverneurschap. De 
dubbele tactiek had niet het gewenste effect, want uiteindelijk ging het 
gouverneurschap naar de absolute underdog Maddox, die trots opmerkte: 
‘I didn’t know ten people when I got elected Governor of Georgia in that 
state capitol’.246

Tussen noord en zuid in Georgia 

Het aantreden van Maddox leidde tot een bijzondere situatie in Georgia. 
Maddox kwam uit Atlanta, waar onder zijn voorganger Sanders een 
verdere liberalisering had doorgezet. Maar met de steun van het 
conservatieve zuidelijke platteland van Georgia won de extremist Maddox 
de verkiezingen en de verwachting was dat hij de spanning tussen het 
noorden en zuiden van de staat zou laten oplopen. Carter had zich juist 
aangediend als een gematigd Democraat van het platteland en het was zijn 
opzet geweest het noorden en zuiden van Georgia dichter bij elkaar te 
brengen. Hij ging er van uit dat hij verder kon bouwen op de campagne 
van Sanders, die zich na het wegvallen van het county unit-systeem in 
1962 in eerste instantie op de minder ideologisch verkrampte grote steden 
had gericht. Bartley heeft hierover opgemerkt: ‘During the 1960s the 
dissolution of disfranchisement and malapportionment ratified the victory 
of metropolitan elites over county seat elites’.247 Carter behoorde echter 
niet tot die stedelijke blanke elite. Dat was de belangrijkste reden waarom 
zwarte kiezers, die Carter als een nieuwe electorale groep benaderde, hem 
wantrouwden. Omdat hij in de steden als een conservatieve Democraat te 
boek stond, bracht Carter de behoudende kiezers in Zuid-Georgia juist in 
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verwarring met zijn gematigde uitspraken. In het gebied waar zijn 
electorale basis lag zette Carter zich af tegen de machtselite en weigerde 
hij vol in te zetten op de conservatieve kaart. Carters overtuiging dat de 
tegenstelling tussen stad en platteland minder scherp was en dat hij de 
ideale compromiskandidaat was voor zowel statisch als dynamisch 
Georgia, was een misrekening. Hij onderschatte de machtsstrijd tussen 
liberale en conservatieve Democraten die dat jaar nog volop gaande was. 
     Carter ging dan wel actief op zoek naar zwarte stemmen, hij bleef 
tevens opzettelijk vaag over initiatieven voor de uitvoering van de 
desegregatiewetten. Dit paste in zijn algehele strategie van 1966, een jaar 
waarin hij een naam vestigde in het ontwijken van ideologische 
standpunten. In een toespraak in het State Capitol op 12 juni, bij de 
officiële bekendmaking van zijn kandidatuur, antwoordde Carter op de 
vraag of hij liberaal of conservatief was: ‘Conservative, moderate, liberal, 
and middle-of-the-road.... I believe I am a more complictated person than 
that’.248 Gaandeweg de campagne kreeg Carter door dat de perceptie die 
het volk van hem had zwaarder woog dan wie of wat hij in werkelijkheid 
was. Hij wist hoe hij de indruk moest wekken dat hij als politicus 
ideologisch bij bepaalde kiesgroepen aansloot, zonder die ideologie 
daadwerkelijk uit te hoeven dragen.249 Het één hoefde het ander niet uit te 
sluiten, was Carters opvatting. De politicoloog Clinton Rossiter schreef al 
in de jaren vijftig dat zo’n benadering in de Amerikaanse cultuur paste: 
‘The American, like his tradition, is deeply liberal, deeply conservative. If 
this is a paradox, so, too, is America’.250

     Carter nam zijn besluit om een ideologische centrumcampagne te 
voeren in een tijd waarin Democraten en Republikeinen juist verder van 
het midden leken af te drijven. De Republikeinen raakten steeds hechter in 
de greep van de conservatieve beweging, terwijl bij de Democraten, mede 
onder invloed van de Vietnamoorlog, een sterke linkervleugel opkwam.251

Die linkervleugel nam het op tegen de traditionele New Deal liberals en 
conservatieve zuidelijke Democraten.252 De rassenkwestie reet de 
Democratische Partij uiteen en volgens Bartley en Graham buitten 
zuidelijke Republikeinen die bittere tegenstellingen uit. De Republikeinen 
vonden de opening voor de vestiging van een tweepartijenstelsel en gaven 
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dat bruggenhoofd niet meer uit handen.253 Bij presidentsverkiezingen 
zouden zij in de regio al snel jacht gaan maken op wat de politicologen D. 
Sunshine Hillygus en Todd Shields ‘persuadable Democrats and 
Independents’ noemen, kiezers die het niet eens waren met het beleid van 
de Democratische Partij in de rassenkwestie.254 President Johnson was 
zich met de ondertekening van de burgerrechtenwetten bewust dat hij veel 
Democraten in het Zuiden in de armen van de Republikeinen dreef.255 De 
bezwaren van conservatieve zuiderlingen gingen echter verder dan de 
burgerrechtenwetten. Velen huldigden immers ook het principe dat de 
federale regering zich strikt diende te houden aan de taken die zij volgens 
de grondwet had. Maar in de jaren zestig groeide de federale overheid 
juist fysiek in omvang en ging zij zich bemoeien met zaken waarover de 
staten tot dan toe zelf hadden beslist.256 De conservatieve beweging, die 
zich meester aan het maken was van de Republikeinse Partij, propageerde 
de strikte uitleg van de grondwet met een beperkte omvang en invloed van 
de federale overheid. De conservatieven speelden tevens in op de onrust 
rond morele kwesties die veel inwoners van het Zuiden voelden. In deze 
roerige tijd speelde Carter de conservatieven in de kaart door zijn 
aanhangers in de tweede ronde van de gouverneursverkiezingen geen 
stemadvies te geven. 
     Carter leerde in 1966 niet alleen hoe hij een verkiezingscampagne 
verder moest individualiseren en professionaliseren; het was tevens het 
jaar waarin hij besloot dat politiek voortaan zijn voornaamste dagelijkse 
bezigheid zou zijn. Carter had in 1962 de basis gelegd voor een cyclus van 
campagnevoeren, een politiek ambt vervullen en opnieuw 
campagnevoeren, maar dan voor een hoger ambt. Wooten omschreef 
Carters houding in 1966 treffend: ‘For the existential politician, caught up 
in the process of always becoming something else, the next election was 
always the most important’.257 Hoewel Carter verloren had, was hij een 
moment lang één van de machtigste politici van Georgia geweest. Door 
zijn achterban niet op te roepen op Arnall te stemmen, had hij de 
gouverneursverkiezingen immers zwaar beïnvloed. In feite legde hij met 
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zijn haastige gouverneurscampagne al zijn politieke ambitie bloot en trad 
hij als politicus dusdanig naar voren dat Kirbo zich dat jaar al afvroeg of 
er in Carter wellicht een presidentskandidaat schuilde.258 Carters besluit 
om door te gaan in de politiek had daarnaast een andere reden. Hij 
verwachtte namelijk dat Georgia onder Maddox zou afglijden naar het 
verleden of in het gunstigste geval een pas-op-de-plaats zou maken. Met 
geen van beide opties was Carter tevreden. Optimistisch en overtuigd van 
zijn gelijk blikte hij dan ook vooruit naar de gouverneursverkiezingen van 
1970: ‘I am convinced that there is an inexorable movement of progress in 
Georgia which cannot be halted by anyone’.259
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