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4
Jimmy Carter, ‘unperverted’ liberal

‘He [Jimmy Carter] has sequestered his 1970 gubernatorial campaign 
papers in his presidential library in Atlanta, where they remain 
unprocessed, unscheduled for processing, and hence unavailable for 
examination. Something about the 1970 campaign bothered James Earl 
Carter, Jr. deeply.’1

Randy Sanders 

Inleiding

arters bewering dat alleen hij voor vooruitgang kon zorgen in 
Georgia werd, althans op het gebied van de rassenkwestie, 
gelogenstraft door Maddox. Als gouverneur van Georgia verzette 

Maddox zich tot veler verrassing namelijk niet tegen gerechtelijke 
uitspraken tot desegregatie.2 Het was een langzaam verlopend proces, 
waarvan niet aan te nemen is dat Carter het als gouverneur had kunnen 
versnellen, als hij dat al gewild zou hebben. ‘Desegregation has been a 
one-way street for the most part. Blacks are admitted to certain facilities 
that remain predominantly white but few whites take part in 
‘desegregation in reverse’’, concludeerde de socioloog Lewis Killian.3

1 Randy Sanders, ‘‘The Sad Duty of Politics’: Jimmy Carter and the Issue of Race 
in His 1970 Gubernatorial Campaign’, Georgia Historical Quarterly, Vol. 
LXXVI, Number 3 (Fall 1992) 613. 
2 Joseph L. Bernd, ‘Georgia: Static and Dynamic’, in The Changing Politics of 
the South, William C. Havard, ed. (Baton Rouge: Louisiana State University 
Press, 1972) 360. 
3 Lewis M. Killian, White Southerners (New York: Random House, 1970) 64-65. 

C
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Volgens de historicus Randy Sanders was het een tijd van een ‘ambivalent 
electorate coming to grips with profound changes in race relations’.4
     Geleidelijkheid was het hoogst haalbare in het Zuiden, zeker gezien de 
ontwikkelingen rond de presidentsverkiezingen van 1968 en de onrust 
binnen de Democratische Partij. De politicoloog Nicol Rae zegt dat de 
Democraten van 1968-1972 af te rekenen hadden met een felle 
richtingenstrijd. Enerzijds probeerden linkse radicalen de partij hun wil op 
te leggen, anderzijds wilden wegbereiders van wat later de neoliberalen 
werden genoemd de partij laten breken met de ‘traditional Democratic 
doctrine on social welfare, Keynesian economics, and redistributive 
taxation’. De neoliberalen wezen overheidsingrijpen op economisch 
gebied niet af, maar wilden een technocratische benadering van het 
overheidsbestuur in plaats van een ideologische.5 In de hoop een einde te 
maken aan de interne onrust schoof het Democratische partijbestuur de 
liberal vice-president Hubert Humphrey in 1968 naar voren als 
presidentskandidaat. Humphrey leed zwaar onder de deelname aan de 
verkiezingen van de voormalig Democratisch gouverneur van Alabama 
George Wallace, die meedeed als onafhankelijk kandidaat en 
voornamelijk succesvol was in het Zuiden. Verzet tegen de desegregatie 
was de voornaamste beweegreden van de populist Wallace. De 
Republikein Richard Nixon won uiteindelijk de verkiezingen. De 
verkiezingen toonden aan dat veel zuidelijke Democraten liever op een 
conservatieve Republikein of een onafhankelijke populist stemden, terwijl 
alleen liberale blanken, zwarten en andere minderheden zich nog tot een 
Democratische presidentskandidaat aangetrokken voelden.6
     Carter probeerde de lessen van de Democratische richtingenstrijd en de 
uitslag van de presidentsverkiezingen te verwerken in zijn 
gouverneurscampagne van 1970. Net als in 1966 besloot hij een 
centrumcampagne te gaan voeren, maar ditmaal zocht hij nadrukkelijk 
steun in het rechtse politieke spectrum waar zich de Wallace-kiezers 
bevonden en de segregistische sentimenten leefden. Slechts achteraf, als 
gouverneur, zou Carter zich als een uitgesproken liberal op het gebied van 
de integratie ontpoppen. De historicus William Riches schreef over de 
positie van zuidelijke politici in die tijd: ‘Although many liberal 
southerners failed to meet the challenge posed by the civil rights 

4 Randy Sanders, Mighty Peculiar Elections. The New South Gubernatorial 
Campaigns of 1970 and the Changing Politics of Race (Gainesville: University 
Press of Florida, 2002) ix. 
5 Nicol C. Rae, Southern Democrats (New York: Oxford University Press, 1994) 
21-22. 
6 Numan V. Bartley en Hugh Davis Graham, Southern Politics and the Second 
Reconstruction (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1976) 188. 
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movement, there were many who in the finest sense upheld the southern 
tradition of honour’.7 Door het actief benaderen van Wallace-kiezers, 
veelal blanken met lage inkomens, sprong Carter nonchalant met die eer 
om. Hij verpakte zijn boodschap echter in een eigen populistische retoriek 
waarin hij de rassenkwestie omzeilde. Carters latere uitspraak, ‘Whether 
campaigning or serving in office, a politician cannot avoid the most 
difficult and controversial issues’, was in geen geval van toepassing op 
zijn campagne van 1970.8 Hij voelde zich nog steeds niet geroepen een 
voortrekkersrol te vervullen in de desegregatie en maakte van zijn liberale 
opvattingen op dat gebied geen politiek standpunt.9
     Vergeleken met 1966 gaf Carter zijn tweede gouverneurscampagne een 
nog sterkere candidate-centered-dimensie. In een poging zich omhoog te 
werken tot partijleider introduceerde hij in Georgia de 
marathoncampagne. Als beroepspoliticus zonder ambt lanceerde hij een 
over meerdere jaren uitgespreide individuele onderneming voor het 
benaderen van kiezers en het genereren van media-aandacht. Media, als 
tactisch element gegroeid in Carters eerdere campagnes, kreeg in 1970 
nog meer voorrang in zijn algehele strategie. Het doel was een campagne 
te bouwen rond het imago van Carter; alle overige strategische en 
tactische elementen waren daaraan ondergeschikt. Via de media droeg 
Carter onder meer het beeld uit dat hij in zijn tweede 
gouverneurscampagne opnieuw de kandidaat van de meest uiteenlopende 
groepen was, want net als in 1966 liet hij zich niet ideologisch 
vastnagelen. Carter zocht wel naar een definitie voor zijn kijk op politiek 
en maatschappij, die ergens tussen liberalisme en conservatisme in moest 
liggen en die hij wilde destilleren uit de ontwikkelingen van de jaren 
zestig.
     De journalist en auteur Godfrey Hodgson meent dat de jaren zestig in 
de Verenigde Staten begonnen rond de consensus van ‘conservative 
liberalism’. Die ideologie rustte op twee pijlers: anti-communisme in de 
buitenlandse politiek en de acceptatie van sociaal en economisch 
overheidsingrijpen in eigen land.10 Midden jaren zestig kwam deze 
benadering binnen de Democratische Partij onder druk te staan als gevolg 
van rassenrellen, onenigheid over president Johnsons War on Poverty, de 
Amerikaanse militaire inmenging in Vietnam en economische 

7 William T. Martin Riches, The Civil Rights Movement. Struggle and Resistance
(Londen: MacMillan Press, 1997) 122.  
8 Jimmy Carter, Living Faith (New York: Times Books, 1996) 108. 
9 Idem, 124. 
10 Geciteerd in: David S. Broder, Changing of the Guard. Power and Leadership 
in America (New York: Penguin Books, 1981) 127-128. 
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tegenspoed.11 ‘By 1968 the liberal consensus had passed into history’, 
aldus de historicus Iwan Morgan.12

     Volgens de Republikeinse strateeg Kevin Phillips luidde de 
overwinning van Nixon in 1968 inderdaad de afbraak van de New Deal-
coalitie in, waarna een radicalisering van het centrumelectoraat inzette.13

In dat centrum bevonden zich zowel Democraten als Republikeinen, van 
wie velen ver naar links of rechts uitweken. Zelf worstelend met een 
omschrijving van zijn ideologie ging Carter in 1970 in Georgia op zoek 
naar kiezers in dat hele politieke spectrum. 
     Carters ideologische zoektocht was nauwer verbonden geraakt met zijn 
geloof. Na de verloren gouverneursrace van 1966 overwoog hij uit 
teleurstelling om dat geloof op te geven.14 Uiteindelijk besloot hij toch dat 
zijn politieke ambities en zijn geloofsbeleving verenigbaar waren en dat 
hij vanuit beide kon zoeken naar oplossingen voor sociale vraagstukken. 
Met een wedergeboorte haalde Carter in 1967 zijn band met Christus 
aan.15 Zijn baptistische geloofsgemeenschap werd op dat moment 
meegetrokken in wat de historicus Mark Newman omschrijft als een 
‘increasingly conservative, white American mainstream’ die 
rassenscheiding weliswaar afkeurde, maar geen stappen wilde zetten tot 
desegregatie. Omdat baptisten van oudsher voor openbaar onderwijs 
waren en dat in stand wilden houden, accepteerden zij lange tijd de 
desegregatie.16 Dat Carter progressiever was dan veel van zijn 
geloofsgenoten liet hij, na de lessen van 1966, in zijn campagne van 1970 
niet merken. 

11 David Alan 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) 198. Zie ook: Iwan M. Morgan, Beyond the Liberal 
Consensus. A Political History of the United States since 1965 (Londen: Hurst & 
Company, 1994) 1-2. 
12 Iwan M. Morgan, Beyond the Liberal Consensus. A Political History of the 
United States since 1965 (Londen: Hurst & Company, 1994) 57. 
13 Kevin P. Phillips, Post-Conservative America: People, Politics & Ideology in a 
Time of Crisis (New York: Vintage Books, 1983) 197-198.  
14 Jimmy Carter, Living Faith, 26. 
15 Wedergeboorte: de noodzaak opnieuw geboren te worden in Christus om in 
staat te zijn in de hemel te worden opgenomen, afgeleid van Johannes 3:3: Jezus 
zei tot Nicodemus, een joodse religieuze leider: ‘Tenzij dat iemand wederom 
geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien’. Gedefinieerd in Andrew 
Flint en Joy Porter, ‘Jimmy Carter: The Re-emergence of Faith-Based Politics 
and the Abortion Rights Issue’ in, Presidential Studies Quarterly, Vol. 35, No. 1 
(March 2005) 31. 
16 Mark Newman, Getting Right with God. Southern Baptists and Desegregation, 
1945-1995 (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2001) 33, 87. 



167 

     Volgens Killian verkeerde de Verenigde Staten vanwege de 
rassenkwestie in 1970 op een ‘critical juncture in its long struggle to 
maintain diversity in unity’.17 Het land kon de goede of de verkeerde weg 
inslaan, afhankelijk van de keuzes die politici en bevolking maakten. De 
historicus Dewey Grantham meent dat juist in deze tijd een ‘vision of a 
New South’ opgang maakte. Door industrialisatie, urbanisatie en – 
langzame – desegregatie verwierf het Zuiden een nieuw elan en daarmee 
meer invloed in de Amerikaanse politiek.18 Het was een nieuw klimaat dat 
inwoners en bedrijven in de regio kansen bood, zolang er maar stabiliteit 
was.19 In Georgia wilde Carter aan die ontwikkeling bijdragen vanuit het 
hoogste staatsambt. Hij zou al snel te boek staan als een ‘verlichte’ 
zuidelijke gouverneur en een vaandeldrager van het New South.

1. Het verkiezingsjaar 1968

Een nieuwe kandidatuur 

Een maand na zijn verlies in de primary van 1966 besloot Carter opnieuw 
een gooi te doen naar het gouverneurschap Georgia. De welgemeende 
raad van politieke vrienden om kandidaat te worden voor de post van 
vice-gouverneur of van minister van landbouw sloeg hij in de wind. Carter 
richtte zijn vizier op het hoogste staatsambt en werkte met meer 
concentratie en toewijding dan ooit naar dat doel. ‘I tried to expand my 
interests in as many diffent directions as possible, to develop my own seed 
business into a profitable and stable enterprise, and to evolve a carefully 
considered political strategy to win the governor's race in 1970. ... I did 
not intend to lose again’, aldus Carter.20 Carters biograaf Peter Bourne, 
tevens een van zijn adviseurs tijdens zijn gouverneurschap, zegt dat 
Carters besluit volledig strookte met zijn karakter: ‘As before, he sought 
to deal with failure by immediately embracing a new challenge’. De 
realiteit liet Carter ook weinig keuze. Wilde hij zijn campagneschulden 
kunnen afbetalen en geldschieters bewijzen dat hij een politieke toekomst 
had, dan zat er niets anders op dan te laten zien dat hij nogmaals bereid 
was in de arena te treden.21

17 Killian, White Southerners, 131. 
18 Dewey W. Grantham, The South in Modern America. A Region at Odds (New 
York: HarperCollins Publishers, 1994) 265.  
19 David Alan Horowitz, ‘White Southerners’ Alienation and Civil Rights’, 188. 
20 Jimmy Carter, Why Not the Best? The First Fifty Years, 1996 Edition 
(Fayetteville, University of Arkansas Press) 99. 
21 Peter G. Bourne, Jimmy Carter. A Comprehensive Biography from Plains to 
Postpresidency (New York: A Lisa Drew Book/Scribner, 1997) 166. 
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     Carter verdiepte zich eerst in de oorzaken van zijn verlies in de race 
tegen Arnall en Maddox. Eén van de oorzaken was ongetwijfeld zijn late
entry, zijn besluit om pas laat met een gouverneurscampagne te beginnen. 
Daardoor had hij weinig tijd gehad om naamsbekendheid op te bouwen in 
Georgia. Een andere oorzaak van zijn verlies lag in de verkeerde 
inschatting die Carter maakte van de politieke stemming in Georgia. De 
staat had in 1963 de gematigde gouverneur Carl Sanders zien aantreden, 
bij wie Carter ideologisch nauw aansloot. Carter dacht in 1966 met een 
van Sanders afgekeken campagnestijl en het uitdragen van een gematigd-
liberalisme de nominatie te winnen, een plan dat jammerlijk was mislukt. 
Uit de analyses die zijn adviseurs schreven trok Carter volgens de 
journalist James Wooten een belangrijke les, want ‘Georgians, on almost 
every single issue, were either slightly or substantially more conservative 
than he’.22 Carter merkte die conservatieve tendens op toen hij eind 1966 
door Georgia begon te toeren om spreekbeurten te houden. Als 
undeclared candidate kon hij zich op de vlakte houden en hoefde hij zich 
niet onmiddellijk ideologisch vast te leggen. Het was een opportunistisch 
uitgangspunt, dat Carter in staat stelde adequaat te reageren op politieke 
ontwikkelingen en die te verwerken in zijn uiteindelijke 
campagnestrategie. Hij hoefde niet vooruit te lopen, maar kon het 
electoraat volgen.23

De strijd binnen de Democratische Partij 

Aan het begin van zijn stille campagne kon Carter niet bevroeden dat hij 
geconfronteerd zou worden met het tumultueuze jaar 1968. Het land werd 
opgeschrikt door de moorden op Martin Luther King jr. en Robert 
Kennedy, terwijl het protest tegen de Amerikaanse inmenging in Vietnam 
een hoogtepunt bereikte. De Democratische Partij ondervond daarnaast 
een hevige schok toen president Johnson besloot om zich niet herkiesbaar 
te stellen. De presidentsverkiezingen schudden de politieke constellatie in 
het Zuiden opnieuw door elkaar. George Wallace won namens de 
American Independent Party vijf zuidelijke staten en naast Alabama trok 
hij Georgia, Mississippi, Louisiana en Arkansas naar zich toe. Vice-
president Humphrey, een liberal die vereenzelvigd werd met president 
Johnsons Great Society, eindigde in Georgia op de derde plaats na 
Wallace en Nixon. In het Zuiden wist Humphrey alleen in Texas te 
winnen. Nixon, in januari 1969 beëdigd als president, zegevierde in de 
zuidelijke staten Florida, Tennessee, Virginia, North en South Carolina, 

22 James Wooten, Dasher. The Roots and the Rising of Jimmy Carter (New York: 
Summit Books, 1978) 282. 
23 Sanders, Mighty Peculiar Elections, 11. 
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Oklahoma en Kentucky. Het aantal Democratische stemmen in het 
voormalige Solid South viel tussen 1944 en 1968 bij 
presidentsverkiezingen terug van 72 naar 31 procent. De trend waarbij 
inwoners van het Zuiden niet konden instemmen met de nominatie van 
presidentskandidaten die in de rassenkwestie een liberaler standpunt 
innamen dan zij zelf, bereikte in 1968 een voorlopige piek. Alleen 
zwarten en zuidelijke gematigden bleven de Democratische Partij trouw.24

     De gebeurtenissen van 1968 versnelden het debat over de politieke 
ontwikkelingen in de Verenigde Staten. In het voorjaar van 1969 
verscheen het geruchtmakende boek van Kevin Phillips, The Emerging 
Republican Majority. Phillips, actief als strateeg in de campagne van 
Nixon, concludeerde in zijn statistische studie van presidentsverkiezingen 
dat 1968 een ‘critical election’ was, die als aanjager zou fungeren voor de 
reeds ingezette ‘party realignment’. Phillips voorspelde dat de 
Republikeinen in de jaren zeventig de Amerikaanse politiek zouden 
domineren. Met hun conservatieve voorhoede zouden zij een kiezersbasis 
vinden in het Zuiden, het Westen en in de voorsteden, waar de ‘Middle 
American’, oftewel de ‘gewone man’, zijn thuis had.25

     Op het boek van Phillips kwam heftige kritiek uit liberale hoek. 
Richard Scammon, politicoloog, en Ben Wattenberg, commentator en 
voormalig speechwriter van president Johnson, gaven hun antwoord in 
The Real Majority, dat in 1970 uitkwam. Zij bestreden in dit boek de 
stelling van Phillips dat de Republikeinen de nieuwe meerderheidspartij in 
de presidentiële politiek waren. Scammon en Wattenberg beweerden dat 
de traditionele economische thema’s de Democraten nog altijd meer 
kiezers opleverden, maar de partij moest wel terugkeren naar het centrum, 
zowel in de buitenlandse politiek als in binnenlandse sociale kwesties. Die 
social issues omschreven zij als ‘an amalgam of law and order, pot, 
pornography, permissiveness, and elements of the race problem’.26

Eveneens aan liberale zijde tekende de invloedrijke journalist David 
Broder bezwaar aan tegen Phillips’ classificatie van 1968 als ‘critical 
election’. Waarom zou het machtscentrum verschuiven naar de 
Republikeinen en bijvoorbeeld niet in handen komen van een sterke derde 
partij? Tevens was Broder het niet eens met de inschatting van Phillips dat 
de Democraten die zich in 1968 als ‘Wallace voters’ ontpopten in de kern 

24 Richard M. Scammon and Ben J. Wattenberg, The Real Majority. An 
Extraordinary Examination of the American Electorate (New York: Coward, 
McCann & Geoghegan, 1971) 181. 
25 Kevin P. Phillips, The Emerging Republican Majority, 1970 Edition (Garden 
City, NY: Anchor Books) 23.  
26 Zie: Robert G. Kaufman, Henry M. Jackson. A Life in Politics (Seattle: 
University of Washington Press, 2000) 224-225. 
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‘proto-Republikeinen’ waren.27 Opmerkelijk is dat Broder in een eerder 
boek, waarin hij onder meer de verkiezing van de conservatief Ronald 
Reagan tot gouverneur van Californië beschreef, wel een ‘conservative 
counterrevolution’ in de Amerikaanse samenleving had geconstateerd. Die 
contrarevolutie werd uitgedragen door de middenklasse, die halverwege 
de jaren zestig tot de slotsom kwam dat het liberale systeem met een actief 
ingrijpende overheid financieel meer kostte dan opleverde.28

     Phillips zei echter dat niet alleen de middenklasse, maar ook een 
andere belangrijke kiesgroep het vertrouwen in het liberalisme verloor: ‘as 
liberalism metamorphosed from an economic populist stance – supporting 
farm, highway, health, education and pension expenditures against 
conservative budget-cutting – into a credo of social engineering, it lost the 
support of poor whites’.29 Met sociale sturing doelde Phillips vooral op de 
desegregatie. Dat de Democratische Partij arme blanken zag afhaken was 
voor een groot deel het gevolg van de onder president Johnson 
aangenomen en in het Zuiden als bedreigend ervaren burgerrechtenwetten. 
Met hun veroordeling van de burgerrechtenwetten als ongeoorloofd 
federaal ingrijpen en een schending van de rechten van de staten, wisten 
de Republikeinen zich de nodige ingangen te verschaffen in het Zuiden. 
De boodschap van sociaal en economisch conservatisme sloeg in de regio 
goed aan. 
     De politieke en maatschappelijke ontwikkelingen leidden ook in 
Georgia tot een felle richtingenstrijd binnen de Democratische Partij. In 
de rechtervleugel van de partij klonk de sterke stem van Lester Maddox, 
die in Wallace een Democraat zag die de partij kon ontdoen van linkse, 
desegregistische invloeden. Omdat Wallace in 1968 echter uitkwam als 
onafhankelijk kandidaat, reisde Maddox zelf af naar Chicago. Hij wilde 
zich daar op de Democratische conventie op de nominatielijst laten zetten 
‘to try to show the American people that the Democratic Party did have a 
conservative voice or voices, that they were behind an iron curtain, a 
paper curtain, or any political curtain, that no one could speak nationally 
for the Democratic Party except an extreme liberal or a socialist’.30

Hoewel hij een overstap naar de Republikeinse Partij overwoog, besloot 
Maddox Democraat te blijven en te proberen de partij van binnenuit terug 

27 David S. Broder, The Party’s Over. The Failure of Politics in America (New 
York: Harper & Row Publishers, 1972) xxiv, 192, 198, 201.   
28 Stephen Hess and David S. Broder, The Republican Establishment. The Present 
And Future Of  The G.O.P. (New York: Harper & Row Publishers, 1967) 264-
265. 
29  Phillips, The Emerging Republican Majority, 206. 
30 Oral History Interview with Lester Maddox, Georgia State University, Special 
Collections, 1988-1989. 198. 
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te brengen in het ideologische spoor van voor de burgerrechtenwetten. 
Andere Democraten in Georgia wachtten niet af. In oktober 1968, een 
maand voor de presidentsverkiezingen, traden vijf conservatieve 
Democratische overheidsfunctionarissen en politici onder veel gestuurde 
publiciteit toe tot de Republikeinse Partij. Onder hen was de minister van 
financiën van Georgia, Jimmy Bentley, die overliep met het plan om in 
1970 mee te doen aan de race om de Republikeinse nominatie voor het 
gouverneurschap.31

     De gematigde Democraten in Georgia wisten zich gesteund door de 
Atlanta Constitution. De krant doopte de vijf afvalligen ‘Georgia’s 
defecting clique’ en vroeg zich af of de overlopers dachten dat ze de 
voorbode vormden van een politieke aardverschuiving. Wat de 
conservatieve Democraten dwars zat waren de ‘national Democratic 
efforts to provide dignity and justice for the black people whom white 
bigots so long have exploited’, kritiseerde de krant. De Atlanta
Constitution moedigde ontevredenen aan vooral uit de partij te stappen: 
‘The more the defections, the better the chance for the young, the 
progressive, the liberal, the black, the moderate, the fair-minded Georgia 
Democrats to do what their departing colleagues never did: build at last a 
valid, grassroots party organization’.32

Carters positie in de richtingenstrijd 

Van de vooruitstrevendheid die de Atlanta Constitution wenste was bij 
Jimmy Carter, althans aan de oppervlakte, niet veel te merken. Hij zocht 
in de richtingenstrijd en in zijn gouverneurscampagne juist naar thema’s 
van de conservatieve mainstream. Carter bestudeerde nauwgezet de 
campagne van Maddox uit 1966, waaruit hij het imago van de working 
man van arme komaf overnam. Maddox had vele handen geschud, wat 
Carter al gewend was tijdens campagnes. Maar perfectionering kon geen 
kwaad en waar Maddox zich had opgeworpen als de underdog,
profileerde Carter zich als de distinct underdog.33 Om geen gematigde of 
uitgesproken liberale kiezers af te schrikken hield Carter zich verre van de 
harde racistische taal van Maddox en Wallace. Carter profiteerde van het 

31 Alexander P. Lamis, The Two-Party South, Expanded Edition (New York: 
Oxford University Press, 1988) 96-97. 
32 ‘The Pied Pipers?’, Editorial, The Atlanta Constitution, 20 september 1968. 
Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 46, Folder: Political News 
Clippings (8).  
33 De term werd gebruikt door Gerald Rafshoon. Interview with Gerald Rafshoon,
Miller Center Interviews, Carter Presidency Project, Vol. XXI (April 8, 1983) 3. 
Jimmy Carter Library. 
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voorwerk van Maddox en Wallace, want voor hem volstonden symbolen 
en codewoorden om conservatieven te laten weten dat hij het niet eens 
was met de groeiende federale regeringsmacht, met radicale zwarten of 
met bewegingen als de op de linkervleugel van de Democratische Partij 
drukkende New Left. Carter ging zeker niet zover dat hij pleitte voor de 
afbraak van het voorzieningensysteem dat met de New Deal van Franklin 
Roosevelt en de Fair Deal van diens opvolger Harry Truman was 
opgebouwd en wat wel een Amerikaanse vorm van sociaal-democratie is 
genoemd.34

     De journalist Reese Cleghorn constateerde in een opinieartikel over de 
verkiezingsuitslag van 1968 dat Carter hoog in een boom had gezeten om 
de politieke stormvloed af te wachten. Carter kon de tijd nemen om te zien 
welke Wallace-aanhangers en Nixon-stemmers terug zouden keren in de 
schoot van de Democratische Partij. Want ook al hadden Democraten 
Wallace gesteund, als ‘Georgia Democrats’ hadden zij altijd 
Democratische standpunten ingenomen en hun partij nooit echt 
verloochend.35 De volgelingen van Wallace bevonden zich in de kwesties 
segregatie, openbare orde en big government rechts van de Republikeinen, 
terwijl zij daar wat betreft economisch-politieke opvattingen links van 
stonden.36

     Voor Carter bleek dit een zeer aantrekkelijke kiesgroep met een groot 
potentieel voor zijn campagne. Aanvankelijk zocht Carter de steun van de 
Wallace-kiezers passief en liet hij zijn aanhangers het werk doen. Marsha 
Branch, succesvol campagnevoerster voor Wallace in Albany, Zuidwest-
Georgia, stuurde in april 1969 een brief aan Wallace-aanhangers met een 
dramatische oproep: ‘The people who voted for George Wallace in 
essence are Georgia. We are her heartbeat, her pulse, and we must use our 
strength to elect a Governor who can best answer our needs which 
basically are the needs of all Georgia. Jimmy wants our help’.37 John 
Simpkins, voorzitter van de organisatie Youth for Wallace in Georgia, 
vroeg in juni 1970 in een brief aan Wallace om diens steun voor de 
politicus uit Plains. ‘With regard to some of the Georgia gubernatorial 
aspirants, I am supporting Jimmy Carter, who has spoken very highly of 
you, and anything you can say in his behalf, which I can use in my 

34 Martin Walker, Makers of the American Century. A Narrative in Twenty-six 
Lives (Londen: Chatto & Windus, 2000) 250. 
35 Reese Gleghorn, ‘Georgia: We Just Happy as We Can Be’, The Atlanta 
Constitution, 14 november 1968. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-
1976. Box 46, Folder: Political News Clippings (3). Jimmy Carter Library.   
36 Scammon and Wattenberg, The Real Majority, 195. 
37 Brief van Marsha Branch aan Wallace-voters, april 1969. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 27, Folder: Correspondence-Campaign 
Support. Jimmy Carter Library. 
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support of him, will be most appreciated’, schreef Simpkins aan Wallace, 
die dat jaar opnieuw tot gouverneur van Alabama gekozen werd.38

     Carter liet weten dat hij, eenmaal gouverneur, Wallace zou uitnodigen 
voor een spreekbeurt in Georgia. Carl Sanders, Carters grootste 
Democratische rivaal bij de verkiezingen van 1970, had als gouverneur 
pertinent geweigerd Wallace te laten spreken in Georgia. Sanders was 
vooral bang dat Wallace de sociale onrust uit Alabama mee zou brengen 
uit zijn staat. Een pro-Carter advertentie, waarvan de opsteller onbekend is 
gebleven, kritiseerde Sanders wegens het saboteren van ‘this great 
patriot’s [Wallace] appearance’.39

     Om zijn geweten te ontlasten beschouwde Carter de aanhangers van 
Wallace in de eerste plaats niet als racisten, maar als gefrustreerden, die 
kwaad waren op de federale regering.40 Carter wilde de Wallace-
aanhangers niet alleen bereiken met toespelingen op de rassenkwestie, 
maar ook met beloftes van betere inspraak, good government en anti-
corruptie. Naarmate de campagne vorderde zocht Carter de stemmen van 
de Wallace-aanhangers steeds openlijker. Zo had hij in de tweede ronde 
tegen Sanders een ontmoeting met Roy Harris, nog altijd één van de 
invloedrijkste segregistische politici in Georgia en leider van de 
racistische States’ Rights Council. Harris had in 1964 in Georgia de 
campagne van Goldwater geleid en in 1968 de campagne van Wallace. Na 
de ontmoeting liet Harris weten dat hij Carter beschouwde als een 
conservatieve vriend die zijn steun verdiende. In toespraken verdedigde 
Carter Harris’ staat van dienst als lid van de University Board of Regents
van Georgia.41

     Carter stak tevens de loftrompet voor de bestuurder Maddox, die als 
gouverneur een ‘high standard of forthright expression and personal 
honesty’ aan de dag had gelegd.42 Het lukte Carter echter niet in een 
gesprek met Maddox diens openlijke steun te krijgen, want Carter liet 
doorschemeren dat hij als gouverneur grote invloed wilde hebben op de 
Senaat van Georgia. Maddox, in 1970 in de race voor de post van vice-

38 Brief van John Simpkins aan George Wallace, 16 juni 1970. Jimmy Carter 
Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 24, Folder: Carter for Governor, 1966-
1970. Jimmy Carter Library. 
39 ‘Just One Of Many Reasons Why Carl Sanders Ought Not To Be Governor 
Again’. Krantenadvertentie, ongedateerd. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 
1962-1976. Box 45, Folder: Political Newspaper Clippings (2). Jimmy Carter 
Library. 
40 Reg Murphy and Hal Gulliver, The Southern Strategy (New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1971) 196-197. 
41 Betty Glad, Jimmy Carter. In Search of the Great White House (New York: 
W.W. Norton & Company, 1980) 138. 
42 Ibidem. 
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gouverneur, zou in die functie automatisch voorzitter van de Senaat 
worden.43 Voormalig gouverneur Vandiver, een conservatieve ‘Talmadge-
Democraat’,44 sprak zich wel openlijk voor Carter uit. Vandiver, zelf ooit 
een fervent segregist maar als gouverneur eerder een realist, ging zelfs 
openlijk campagne voeren voor Carter. Vandiver zag zijn eigen rol in 
1970 zelfs als beslissend: ‘I was able to raise him between two to three 
hundred thousand dollars in the runoff from my contacts that I had made. I 
think that I might have made the difference in that race at that time to 
elect Jimmy Carter over Carl Sanders’.45 Carter vroeg in een persoonlijk 
onderhoud met Vandiver om diens endorsement. Vandiver ging akkoord 
onder de voorwaarde dat Carter hem als senator in Washington zou 
benoemen als opvolger van de met zijn gezondheid kampende Richard 
Russell. Met dat akkoord verkreeg Carter ook een publieke steunbetuiging 
van voormalig gouverneur Russell zelf. Carter benoemde Vandiver tot 
hoofd van de Nationale Garde in Georgia, maar schond uiteindelijk de 
afspraak door zijn vriend en geldschieter David Gambrell te benoemen als 
opvolger van de in februari 1971 overleden Russell.46

     Carter was in de campagne van 1970 zonder meer bereid zijn naam te 
verbinden aan conservatieven als Russell, Vandiver, en senator en oud-
gouverneur Herman Talmadge, die Carter eveneens zijn steun gaf. Door 
openlijk te dwepen met segregisten als Maddox, Harris en Wallace leek 
Carter zich zelfs op het ultraconservatieve spoor te begeven. Op het eerste 
gezicht kwam Carter met deze opstelling niet los van de traditionele 
zuidelijke politiek, waarover de historicus Bruce Schulman oordeelde: 
‘Beset by demagogues and one-party rule, its racial obsessions, disdain for 
taxes and social programs, and virulent anticommunism seemed out of 
step with Sixties America’.47

43 Lester Maddox, Speaking Out. The Autobiography of Lester Garfield Maddox
(Garden City, NY: Doubleday & Company, 1975) 137-138. 
44 Vandiver was zeer goed bevriend met Herman Talmadge, zoon van voormalig 
gouverneur Eugene Talmadge. Herman Talmadge was gouverneur in 1947 en van 
1948-1954. Zie: Oral History Interview with Ernest Vandiver, Georgia State 
University, Special Collections, 1986. 13.  
45 Oral History Interview with Ernest Vandiver, Georgia State University, 65. 
46 Idem, 65-66. 
47 Bruce J. Schulman, The Seventies. The Great Shift in American Culture, 
Society, and Politics (Cambridge: Da Capo Press, 2002) xiii. 
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2. Jimmy Carter, ‘conservative progressive’ 

Ideologische kameleon 

Door zijn contacten met conservatieve leiders in Georgia gingen 
behoudende kiezers  in Carter een politicus zien die hun gedachtegoed 
uitdroeg. Tegelijkertijd zette Carter echter de deur open naar de liberalen, 
zoals bleek uit zijn toespraak bij de formele bekendmaking van zijn 
kandidatuur voor het gouverneurschap. De rede, die Carter uitsprak op 3 
april 1970 in het State Capitol in Atlanta, kende een populistische 
ondertoon. Carter wierp zich op als man van het volk en beloofde als 
gouverneur voor economische groei en maatschappelijke stabiliteit te 
zorgen. 48 In zijn toespraak ging Carter de labels liberal en conservatief 
bewust uit de weg, in de hoop zoveel mogelijk kiesgroepen te kunnen 
aanspreken. Bill Shipp, chef van de politieke redactie van de Atlanta 
Constitution, schreef smalend dat ‘Four years ago the question was 
‘Jimmy Who?’ Now it’s ‘Jimmy What?’. Shipp vroeg zich af of Carters 
positie dan maar bepaald diende te worden aan de hand van de adviseurs 
met wie hij zich omgeven had, onder wie de liberal Bill Lynch, voormalig 
campagnemedewerker van senator Robert Kennedy in 1968.49

Commentator Sid Williams oordeelde na Carters aankondiging dat ‘The 
candidate said he didn’t want to be called either ‘liberal, moderate or 
conservative’, but would take the stand he considered best for the state’. 
Williams merkte cynisch op dat Carter in andere toespraken wel degelijk 
positie koos, ‘depending on his audience’.50

     Bij andere gelegenheden had Carter zich geprofileerd als een 
‘conservative progressive’,51 een omschrijving die herinneringen opriep 
aan de Republikeinse senator Robert A. Taft, die zich begin jaren vijftig 
een ‘liberal conservative’ noemde. Met liberal doelde Taft op zijn 
bereidheid verandering te accepteren en in principe open te staan voor 
welke politieke voorstellen dan ook, terwijl conservatisme voor hem in de 

48 Announcement (draft), 3 april 1970. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 
1962-1976. Box 39, Folder: Speech Material (4). Jimmy Carter Library. 
49 Bill Shipp, ‘Jimmy What? He’s Mostly Anti-Sanders’, The Atlanta 
Constitution, ongedateerd. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. 
Box 46, Folder: Political Newspaper Clippings (10). Jimmy Carter Library. 
50 Sid Williams, ‘Politics on Parade’. Onbekende krant. Ongedateerd. Jimmy 
Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 45, Folder: Political Newspaper 
Clippings (1). Jimmy Carter Library. 
51 Jimmy Carter--Biographical Sketch. Ongedateerd. Jimmy Carter Papers-Pre-
Presidential, 1962-1976. Box 23, Folder: Biographical Sketches. Jimmy Carter 
Library. 
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eerste plaats gelijk stond aan stabiliteit.52 Inwoners van Georgia die 
dachten in Carter een liberal te hebben ontdekt, bracht hij vervolgens in 
verwarring met opmerkingen als ‘I’m basically a redneck’.53 Om de 
connotatie met segregisme te vermijden, voegde hij daar nuanceringen aan 
toe: ‘Georgians are deeply conservative, but are not racists’.54

     Het campagnearchief van 1970 geeft belangrijke inzichten in Carters 
opvattingen over het conservatisme. Twee jaar voor de verkiezingen zei 
Carter in een lofrede voor Jim MacKay, een Democratische afgevaardigde 
uit Georgia, deze politieke ‘teacher and trusted friend’ te bewonderen om 
diens behoudende inslag. Voor Carter praktiseerde MacKay duidelijk het 
soort sociale en economische conservatisme dat hij zelf wilde uitdragen. ‘I 
tell you that a real conservative is not a racist, nor one who blames local 
needs and faults and shortcomings on the American government or a 
convenient communist conspiracy, or one who advocates nuclear war, or 
who claims simple solutions where none can exist. A conservative is one 
who seeks to save, or preserve or conserve the finer gifts of God’, aldus 
Carter.55 Carter benadrukte vervolgens het belang van individueel 
initiatief en zei dat een conservatief ‘believes that all able men (...) should 
preserve their self-reliance, but that it is his further responsibility to help 
others to be self-reliant by developing latent talents sometimes athrophied 
by environmental or social deprivation’. Carter meende verder dat 
behoudende politici dicht bij het volk staan, want ‘a conservative has faith 
in the average, dedicated and informed citizen to provide the knowledge 
and ability and wisdom which has been and must be the foundation of our 
nation’.56

     Als Carter zichzelf omschreef als een ‘conservative progressive’, 
bedoelde hij in wezen dat hij de definitie van het klassieke liberalisme 
aanhing in de traditie van de filosoof John Locke. Centrale elementen 
daarin waren het inrichten en ontwikkelen van de samenleving met de 
nadruk op privébezit, vrij economisch handelen en gelijkheid van 

52 Lee Edwards, The Conservative Revolution. The Movement That Remade 
America (New York: The Free Press, 1999) 9. 
53 Victor Lasky, Jimmy Carter. The Man and the Myth (New York: Richard 
Marek Publishers, 1979) 74. 
54 ‘Georgians Not Racists, Just Conservative’, The Columbus Enquirer, 27 
februari 1970. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 45, Folder: 
Political Newspaper Clippings (5). Jimmy Carter Library. 
55 Jimmy Carter, aantekeningen voor een toespraak ter ere van Jim MacKay,
september 1968. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 39, 
Folder: Speech Material (1). Jimmy Carter Library. 
56 Idem. 
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kansen.57 Deze uitgangspunten, en de gelimiteerde rol van de staat waarin 
Carter geloofde, stonden voorop in de ideologie die de conservatieven 
hadden ontwikkeld in reactie op het liberalisme. Carter meende dat het 
heel goed mogelijk was zijn conservatieve opvattingen, die een directe 
samenhang hadden met zijn ervaringen in het leiden van een bedrijf, eind 
jaren zestig op te leggen aan de Democratische Partij in Georgia. 
     Carter zocht naar een mengvorm van ideologieën waarin behoud en 
vooruitgang samen zouden gaan. Zo zag hij in een conservatief thema als 
Americanism een concept voor ‘positive and sensible progress’ dat elke 
Amerikaanse burger de mogelijkheid bood actief deel te nemen aan welke 
vorm van bestuur dan ook.58 Zoals Glad heeft geschreven ging Carter uit 
van ‘the old American notion that progress is inevitable’.59 Daarbij zag hij 
het als één van zijn taken het volk te mobiliseren tot deelname aan de 
politiek en het vormen van de maatschappij. Dit ‘denken voor de gewone 
man’, maar ook de economische planning waarmee Carter zich 
bezighield, waren geen conservatieve uitgangspunten. Ze sloten eerder 
aan bij het liberalisme dat de nationale Democratische Partij eind jaren 
zestig uitdroeg. Carter hield de liberals voor dat hun doelen te realiseren 
waren, wellicht niet op de korte termijn, maar via stabiliteit en groei. In 
deze fase ging Carter het stempel liberal uit de weg uit angst dat zijn 
naam ‘besmet’ zou raken door de linkervleugel van de partij. In die 
vleugel waren aanhangers van Eugene McCarthy en Robert Kennedy, 
liberale Democratische presidentskandidaten in 1968, in de ban geraakt 
van de New Politics. Deze politiek, met als kernpunten oppositie tegen de 
Vietnamoorlog, bezorgdheid over groeiende sociale tegenstellingen in de 
Amerikaanse samenleving en onvrede met de leiding van de 
Democratische Partij, legde bij het begrip liberalisme meer het accent op 
gelijkheid in plaats van vrijheid.60 Volgens Arthur Schlesinger jr. drukte 
de New Politics een ‘national mood’ uit, een collectieve stemming onder 
de Amerikanen die ingegeven was door de opkomst van de televisie en het 
gevoel dat er acute morele en culturele kwesties speelden in het land. Die 
kwesties konden niet alleen opgelost worden met de mechanismen van de 
Old Politics, zoals vakbonden, etnische organisaties, politieke machines
of boerenbonden, die traditiegetrouw tussen politici en kiezers in stonden. 

57 Vgl. T.A.M. Schoenmakers, Het Amerikaanse Neoconservatisme, 1968-1988
(Utrechtse Historische Cahiers, Jaargang 17, 1996, Nr. 2) 73. 
58 Text of remarks prepared for delivery by gubernatorial candidate Jimmy 
Carter at the DeKalb County Jaycees’ annual Americanism rally, 1 juli 1970. 
Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 39, Folder: Speech 
Material (3). Jimmy Carter Library. 1, 4-5. 
59 Glad, Jimmy Carter, 476. 
60 Christopher Lasch, The Agony of the American Left (New York: Alfred A. 
Knopf, 1969) 188-189. 
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Grotere individuele participatie in de politiek en constante pressie waren 
middelen waarmee de New Politics er binnen het constitutionele systeem 
voor wilde zorgen dat dringende kwesties in de samenleving, vaak 
aangedragen door opkomende belangengroepen, daadwerkelijk op de 
agenda van beleidsmakers kwamen te staan.61

     Carter had zich nooit tegen programma’s als de Great Society
uitgesproken, maar had de rotsvaste overtuiging dat er grenzen waren aan 
overheidsingrijpen. In de ‘crisis of the spirit of American liberalism’, die 
de historicus Alonzo Hamby eind jaren zestig constateert, nam Carter 
positie in aan de rechterkant van de discussie.62 Hij zag zichzelf net als 
Kennedy en McCarthy als een voorvechter van sociale gerechtigheid, 
maar stond een andere weg voor om dat doel te bereiken. Carter zocht in 
eerste instantie samenwerking met gematigde Democraten en hij stond 
ronduit afwijzend tegenover de radicale New Left, die met een ander 
politiek systeem en directe maatregelen een einde wilde maken aan 
misstanden in de Amerikaanse samenleving. Het verwijt van de 
overwegend door studenten gedragen New Left, dat politici de 
Amerikaanse kiezer misleidden door te weigeren stelling te nemen en zich 
volledig overgaven aan PR-deskundigen, is overigens zonder meer van 
toepassing op Carters campagne in 1970.63

     In zijn toespraken, die hij in 1970 zelf schreef, viel Carter zelden uit de 
toon en doorgaans liet hij zijn gehoor raden waar hij nu eigenlijk stond op 
de schaal van links en rechts. Zijn verkiezingsprogramma dat hij op 5 
augustus presenteerde legde de nadruk op zakelijkheid en behoudendheid. 
Het eerste punt in het programma was het bij conservatieven populaire 
law and order. De socioloog Lewis Killian heeft er op gewezen dat 
zuidelijke politici dit thema gebruikten om te appelleren aan ‘racist 
sentiments’ bij blanke kiezers die moeite hadden met de door de federale 
regering opgelegde desegregatie van hun maatschappij. Dit sloot niet uit 
dat die politici tegelijkertijd hun ‘concern for the welfare of black voters’ 
konden uitspreken.64

     Zijn verkiezingsprogramma liet zien dat Carter zich bewust was van de 
door Scammon en Wattenberg omschreven social issues en het debat of 
de federale overheid diende in te grijpen om de maatschappij te sturen.65

61 Arthur M. Schlesinger, Jr., The Crisis of Confidence. Ideas, Power and 
Violence in America (Londen: Andre Deutsch, 1969) 247, 251-252, 281.  
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63 Lyman Tower Sargent, New Left Thought: An Introduction (Homewood: The 
Dorsey Press, 1972) 65. 
64 Killian, White Southerners, 54. 
65 Scammon and Wattenberg, The Real Majority, 308. 
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Carter onderstreepte dat hij geen volledig geleide samenleving wilde, geen 
radicalisme tolereerde en grote waarde hechtte aan moraliteit. Naast law
and order presenteerde Carter in zijn verkiezingsprogramma dertien 
andere punten, waaronder onderwijs, verkeer en sociale uitkeringen. De 
politicus uit Plains beloofde op ieder punt meer voor de bevolking van 
Georgia te doen en de inwoners van de staat meer zeggenschap te geven.66

     Naast zijn op de ‘gewone man’ gerichte verkiezingsprogramma liet 
Carter verkorte programma’s verspreiden, waarmee hij groepen kiezers 
direct hoopte te bereiken. Eén van de speerpunten hierbij was Atlanta, 
waar Carter de inwoners gerust wilde stellen dat hij hun stad als 
bestuurlijke eenheid in tact zou laten als hij gouverneur was en bestaande 
plannen voor opdeling van tafel zou vegen. Als kandidaat van het 
conservatieve platteland moest Carter wel zijn toevlucht nemen tot 
dergelijke initiatieven, want hij had dringend inroads nodig in de 
overwegend liberale hoofdstad, waar velen op de hand van Sanders 
waren.67 Afkomstig uit het conservatieve Sumter County in het Deep
South zag Carter zich in Atlanta geconfronteerd met wat Schulman het 
perifere South heeft genoemd. In dat perifere Zuiden wilden politici niet 
langer focussen op de desegregatie, maar op het enorme economische 
groeipotentieel van hun regio.68 Carter, zelf ondernemer, zag politieke 
mogelijkheden en profileerde zich in Atlanta bewust als een verlichte 
zuiderling die geleidelijkheid predikte. In februari 1970 gekozen tot 
Young Businessman of the Year van Georgia, bracht Carter zijn zakelijke 
leiderschapsstijl uit het bedrijfsleven hiermee over op de politiek. 
     Bij Carter leefde het idee dat hij alle ideologische stromingen achter 
zich kon verenigen zolang hij als een kandidaat van het volk gezien werd. 
‘I intend to have the support of young, progressive, rural/urban, idealistic, 
pragmatic, realistic, liberal/moderate/conservative non-racist Georgia’, zo 
vatte hij zijn uitgangspunt in 1969 samen.69 De krant Gwinnett Daily 
News zag in Carters benadering een nieuwe politieke redelijkheid: 

66 Platform, Jimmy Carter for Governor 1970. Jimmy Carter Papers-Pre-
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68 Schulman, The Seventies, xiv. 
69 Brief van Jimmy Carter aan Stan Jones, 14 februari 1969. Jimmy Carter 
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‘Neither liberal nor conservative, his approach is, ‘Let’s be reasonable’’.70

Carter slaagde er in een ideologie-vrij beeld van zichzelf in de media te 
projecteren, maar achter de schermen van de campagne speelde ideologie 
juist een grote rol. In de vier jaar die hij door Georgia trok classificeerde 
Carter kiezers met wie hij correspondeerde immers nauwgezet onder de 
rubrieken conservatief, liberal, of gematigd.71

3. Imago en marathon  

Het geprojecteerde beeld 

Waar de gouverneurscampagne van 1966 gekenmerkt was door haast en 
een semi-professionele organisatie, waren geleidelijkheid en 
professionaliteit de pijlers van de campagne van 1970. Carter bouwde nog 
sterker dan in 1966 aan een imago. De campagne ging daarmee voor een 
groot deel rond zijn persoon – en rond de vermeende persoonlijke 
tekortkomingen van zijn tegenstanders – draaien. Het was een briljant 
plan, want het stelde Carter in staat zijn campagne aan te passen aan 
eventuele politieke ontwikkelingen, zoals de presidentsverkiezingen van 
1968 of stromingen binnen de Democratische Partij. Carters 
programmatische uitgangspunt, good government, paste daar uitstekend 
bij. Het vlakke, maar zowel links als rechts populaire thema, was duidelijk 
bedoeld om het ‘onbevlekte blazoen’ van de politicus uit Plains te 
versterken.
     In het kader van de professionalisering trok Carter politieke adviseurs 
aan. Eén van deze strategen, de tot nu toe in de literatuur onvermeld 
gebleven Charles Jackson, concludeerde in een onderzoek opmerkelijk 
genoeg dat Carter bij de verkiezingen van 1966 had geopereerd binnen 
een te nauw ideologisch raamwerk en daardoor in de primary niet genoeg 
stemmen bij de liberal Ellis Arnall en de conservatief Lester Maddox had 
weggetrokken.72 Jackson adviseerde Carter in 1970 harder te jagen op 
groepen als de kiezers in de voorsteden en tevens niet terug te schrikken 
voor een strategie die grotendeels was gebouwd op imago. ‘Winners in 
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politics are usually those who take full advantage of every technique. In 
order to win, I think Jimmy Carter should rely on his own personality – 
the sheer force of his touch with the voters – and speak of issues only in 
the broadest of terms’, schreef Jackson in 1969 in een memo.73 Op 
aanraden van Jackson vervatte Carter zijn imago deels in een ‘poor man’s 
campaign’. De kiezer zag daardoor het beeld van een politicus die uit 
eigen ervaring wist hoe het voelde om vooruit te komen door hard te 
werken: Carter kon zich verplaatsen in de leefwereld van de ‘gewone 
man’. 
     Carter volgde het advies van Jackson om het geld in zijn campagnekas 
in de eerste plaats te besteden aan ‘advertising and organization’.74 Voor 
het verder ontwikkelen van een mediastrategie vertrouwde hij net als in 
1966 op de reclame- en PR-man Rafshoon. Rafshoon lanceerde het plan 
om al vroeg in de campagne systematisch in de aanval te gaan tegen Carl 
Sanders, waarbij uitgekiende televisiespots een imago voor Carter 
moesten kweken dat kiezers uit alle electorale geledingen kon aantrekken. 
Carter diende zich strikt aan die ‘imago-regels’ te houden en het belang 
van het medium niet te onderschatten. ‘Don’t alienate the suburban type 
who is going to vote for you because of your looks and image that comes 
over on TV’, luidde een typische terechtwijzing van Rafshoon na een zijns 
inziens ondoordacht antwoord van Carter op een vraag van een journalist. 
‘We need short, succint answers. (...) Call it demagogic if you will but it 
works’, doceerde Rafshoon.75

     Reg Murphy, hoofdredacteur van de Atlanta Constitution, kritiseerde 
dat Carter in 1966 eigenlijk al geen issues had uitgedragen, behalve dat hij 
‘Mr. Freshface’ was. Die truc zou in 1970 niet meer opgaan, verwachtte 
Murphy.76 Murphy onderschatte evenwel het belang van charisma op 
televisie en de vakkundigheid van Carters adviseurs. Rafshoon besefte dat 
Georgia het moderne mediatijdperk was binnengetreden, waarin het 
fenomeen televisie bepaalde op welke thema’s een kandidaat in de 
campagne de nadruk legde. ‘This does not mean that we are not interested 
in what you say but rather how you handle yourself will greatly determine 

73 Ibidem. 
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Papers-Staff Offices. Office of the Staff Secretary. Box 3, Folder: 1970 
Campaign. Jimmy Carter Library. 
76 Reg Murphy, ‘Can’t Tell Runners Without Labels’, Atlanta Constitution, 9 
januari 1970. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 45, Folder: 
Political Newspaper Clippings (5). Jimmy Carter Library. 
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which questions we will use’, zo vatte Rafshoon de totale 
ondergeschiktheid van de issues aan het beeld samen.77

     Hoewel Carter volgens Rafshoon ronduit een media-amateur was, zag 
Charles Jackson in de ondernemer een aantal natuurlijke, charismatische 
kwaliteiten waaraan te schaven viel om hem aan de stembus meer kans te 
geven als de rationele, alternatieve kandidaat die in Georgia een nieuwe 
politiek kon introduceren. Carter was ‘aristocratic, yet a man of the 
people’ en bovendien belichaamde hij ‘the very best of the American 
political tradition: the rural ideal of Jefferson; the tough manhood of 
Lincoln; the passionate concern of Franklin Roosevelt; and the vigor, 
youth and grace of John Kennedy’. Georgia had behoefte aan een politicus 
die appelleerde aan de verbeelding van de kiezers, niet aan hun emoties, 
waarop segregisten als Maddox, Wallace en hun geestverwanten 
inspeelden.78 Overigens ontkende Carter met klem dat hij financieel 
gesteund werd door de liberale Kennedy’s, maar hielden hij en zijn team 
nog steeds de mythe in stand dat hij qua uiterlijk en gebaren leek op John 
F. Kennedy. 

Adviseurs en netwerk 

Carter kwam als eerste in Georgia met een marathoncampagne, een 
queeste die hem vier jaar lang dwars door de staat voerde. Lang voor 
Carter hadden Amerikaanse politici, onder wie John F. Kennedy, een 
tijdige start al ‘the most important key to political succes’ genoemd.79

Maar de manier waarop Carter dat opvatte was ongekend en gaf het begrip 
candidate-centered-campagne een nieuwe dimensie. Volop 
gebruikmakend van betaalde televisiespots of gratis publiciteit in 
nieuwsuitzendingen, vervolmaakte Carter zijn natuurlijke aanleg voor het 
campagnevoeren met oude lessen als het persoonlijk benaderen van 
zoveel mogelijk individuen en kiesgroepen, het manipuleren van de pers, 
het houden van toespraken tot beleidsmakers, het inschakelen van gezins- 
en familieleden en het opleggen aan de tegenstander van een beperkt  
aantal issues.80 Ook aanbevelingen als ‘deflate the opposition candidate’ 

77 Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 33, Folder: Bill Lynch 
Reading File (1). Jimmy Carter Library. 
78 Carter for Governor: 1966 and 1970. Memo van Charles R. Jackson, 5, 8. 
79 John F. Kennedy, ‘Why Go Into Politics’, in Politics U.S.A. A Practical Guide 
to the Winning of Public Office,  James M. Cannon, ed. (Garden City, NY: 
Doubleday & Company, 1960) 63. 
80 Vgl. Edmund G. Brown, ‘The Life of the Candidate’, in Politics U.S.A., 36-45. 
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en de kiezers het gevoel geven dat zij morele overwinnaars waren als zij 
tegen die andere kandidaat stemden, nam Carter ter harte.81

     Carter was na de verloren race van 1966 onmiddellijk begonnen met 
het heropbouwen van een netwerk van raadgevers, onder meer in de 
advocatuur, de politiek en het zakenleven. Naast Lynch en Rafshoon 
behoorde Kirbo, de gematigde jurist met wie Carter sinds 1962 een nauwe 
band had, tot de invloedrijkste personen in de campagne. Della Wager 
Wells, de juriste die de geschiedenis van Kirbo’s advocatenfirma King & 
Spalding beschreef, noemde hem zelfs ‘Carter's premier strategist for the 
1970 gubernatorial race, managing to present the well-educated, well-
traveled, prosperous engineer and agribusinessman as a farmer, 
capitalizing on the state’s traditional distrust of an Atlanta candidate’.82

     Naast Kirbo maakte Hamilton Jordan deel uit van de campagneleiding. 
De gematigde politicoloog nam de coördinatie van de organisatie van 
vrijwilligers en districtscampagnes in de hele staat voor zijn rekening en 
kreeg uiteindelijk de titel campagnedirecteur. Hugh Carter, Carters neef 
en conservatieve staatssenator, werd campagnevoorzitter. Hugh Carter 
had zijn neef in 1966 niet gesteund omdat hij hem toen te liberaal vond.83

De vaak naar buiten tredende Hugh Carter en Jordan vormden samen een 
gematigd-conservatief gezicht, cruciaal voor het opbouwen van 
vertrouwen bij de blanke kiezers op het platteland. Stuart Eizenstat, een 
advocaat uit Atlanta, kwam aan het hoofd van het team dat de politieke 
issues uitwerkte. Eizenstat diende korte tijd in de staf van het Witte Huis 
onder de regering-Johnson en had ook de issues uitgewerkt voor 
presidentskandidaat Hubert Humphrey in 1968. Eizenstat behoorde tot een 
groep vooruitstrevende Democraten uit Atlanta die zich tot Carter 
aangetrokken voelden. Eizenstat zei later over zijn eerste ontmoeting met 
Carter dat hij ‘extraordinarily impressed’ was geweest en dat hij in Carter 
een persoon zag ‘that could help bridge the historical gap between rural 
Georgia and urban Atlanta’.84 Eveneens nieuw in Carters entourage was 
Jody Powell, een 26-jarige politicoloog uit Vienna in het aan Sumter 
grenzende Dooly County. Formeel Carters chauffeur en persoonlijk 
assistent, groeide Powell in korte tijd uit tot zijn absolute vertrouweling. 
Powell zou een grote rol spelen in Carters verdere politieke loopbaan. 

81 Murray Chotiner, ‘Managing the Campaign’, in Politics U.S.A., 200. 
82 Della Wager Wells, The First Hundred Years. A Centennial History of King & 
Spalding (Atlanta: King & Spalding, 1985) 244. 
83 Hugh Carter sloot zich in 1970 wel bij de campagne aan nadat Jimmy hem de 
post van floor leader in de Senaat van Georgia had beloofd. Zie Hugh Carter, 
Cousin Beedie and Cousin Hot. My Life with the Carter Family of Plains, 
Georgia (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1978) 120. 
84 Stuart Eizenstat Exit Interview, National Archives’ Office of Presidential 
Libraries (January 10, 1981) 1. Jimmy Carter Library.  
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     Enkele adviseurs, zoals de advocaat David Gambrell en de zakenman 
David Rabhan, verkregen voornamelijk invloed door bij te dragen aan de 
campagnekas van Carter. Met Kirbo en Hugh Carter nam Gambrell een 
groot deel van de geldinzameling voor de campagne op zich. Carter 
schakelde op aanraden van Kirbo voor het eerst een professionele 
opiniepeiler in, William Hamilton, wiens eerste onderzoek in 1969 
aantoonde dat Carl Sanders zijn grootste Democratische rivaal was. Het 
onderzoek toonde tevens aan dat het grootste deel van de inwoners van 
Georgia zich vervreemd voelde van de politiek, wat Carter dankbaar 
aangreep als campagnethema. Carter volgde bij het peilen van de 
meningen al dan niet bewust de richtlijnen van een deskundige bij uitstek, 
Louis Harris, die kandidaten de aanbeveling deed de rondvraag op een 
vroeg tijdstip te houden en deze toe te snijden op de eigen kandidatuur in 
plaats van op de partij.85 Het moet de analyticus in Carter ongetwijfeld 
goed gedaan hebben dat hij de politiek door middel van wetenschappelijk 
verantwoorde peilingen op statistische en abstracte wijze kon benaderen. 
Niet voor niets omschreef Rosalynn Carter de algehele campagnelogistiek 
als ‘grass-roots politics, but with scientific sophistication!’.86

Grassroots vormde naast media en het uitvoeren van opiniepeilingen 
een ander belangrijk tactisch element in de campagne. Jordan zorgde op 
het campagnehoofdkwartier in Atlanta voor het opzetten van een effectief 
netwerk van campagneafdelingen in districten, waar hij zeer intensief 
contact onderhield met de afdelingsvoorzitters.87 Hij verstrekte de 
voorzitters nauwgezette instructies via een ‘handboek’, dat richtlijnen 
bevatte voor het genereren van publiciteit, het werven van campagnegeld 
en het telefonisch of schriftelijk benaderen van potentiële kiezers. Jordan 
gebruikte zijn positie om toe te zien op de Carter Student Division,
waarbij jongeren uit alle districten waren aangesloten met als voornaamste 
taak de naamsbekendheid van Carter te vergroten.88

85 Louis Harris, ‘The Use of Polls in Political Campaigns’, in Politics U.S.A., 260. 
86 Rosalynn Carter, First Lady from Plains (Fayetteville: University of Arkansas 
Press, 1994) 57. 
87 Jordan vatte zijn taak zo serieus op dat hij Carter voor zijn huwelijk een lijst 
met namen en korte biografieën verstrekte van mensen met wie de politicus op 
het feest kennis moest maken omdat ze mogelijk een bijdrage aan zijn campagne 
konden leveren. Memo re: People to meet at my wedding, van Hamilton Jordan 
aan Jimmy Carter, 21 januari 1970. Jimmy Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-
1976. Box 33, Folder: Bill Lynch Reading file (1). Jimmy Carter Library. 
88 Vgl. Memo from Hamilton Jordan to County Chairmen, 6 juli 1970. Jimmy 
Carter Papers-Pre-Presidential, 1962-1976. Box 28, Folder: Correspondence-
Jordan, A-L. Jimmy Carter Library en ‘Forward’, a guide to coordinators. Jimmy 
Carter Papers-Emily Dolvin file. Box 2, Folder: Campaign for Governor 10/70-
11/70. Jimmy Carter Library. 
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     De campagneleiding verspreidde standaardformulieren waarop 
vrijwilligers konden invullen wat ze voor Carter wilden doen. Dat kon 
uiteenlopen van het opzetten van Jimmy Carter clubs in de eigen 
woonplaats tot het langs de huizen gaan om mensen persoonlijk te 
overtuigen van de kwaliteiten van de kandidaat.89 Deze deurbelmethode 
was niet nieuw, maar kon veel opleveren, zo had de campagne van de 
liberal Eugene McCarthy in 1968 bewezen. Carters strategen profiteerden 
duidelijk van de kennis van aanhangers van McCarthy, die twee jaar 
eerder in Georgia de campagne van de Democratische presidentskandidaat 
uit Minnesota hadden gedragen. Sommigen van hen schaarden zich nu 
achter Carter, omdat zij meenden dat zijn conservatieve retoriek slechts 
oppervlakkig was. 
     De familie-tactiek nam in 1970 een prominente plaats in binnen 
Carters campagne. Behalve zijn vrouw Rosalynn waren zijn drie zoons, 
zijn broer Billy en zijn moeder Lillian voor hem in touw. Zij hielden 
toespraken en illustreerden steeds dat de campagne een inspanning van het 
hele gezin was. Het morele neveneffect was dat de kiezers konden zien 
dat Carter grote waarde hechtte aan gezins- en familieleven, terwijl deze 
stijl bij velen de campagne van John Kennedy en diens vrouw en familie 
uit 1960 in herinnering riep. Het familie-element was zeker niet 
vernieuwend, maar bewees Carter goede diensten. Carter schreef tevens 
persoonlijke brieven aan iedereen die hij ontmoette en aan mensen van 
wie de campagneleiding de namen aan hem doorspeelde. De kandidaat 
nodigde de inwoners van Georgia uit ideeën te opperen en naar Plains te 
komen voor een politieke discussie. De contacten die Carter had 
overgehouden aan de campagne van 1966 buitte hij volledig uit, evenals 
zijn uitgebreide netwerk opgebouwd door functies binnen organisaties als 
de Georgia Planning Association, de Georgia Crop Improvement 
Association, Lions International en de Georgia Jaycees. Deze laatste 
organisatie, een bundeling van Junior Chambers of Commerce,
combineerde een zakelijke inslag met christelijke uitgangspunten zoals 
gemeenschapswerk. Carter noemde de Jaycees ‘one of the most 
significant parts’ van zijn campagne.90

     Als actief baptist sprak Carter ook zijn vele kerkelijke contacten aan. 
Uit zijn correspondentie blijkt dat dominees bereid waren kerkleden op 
hem attent te maken, een enkele keer via publieke oproepen, maar meestal 

89 Richtlijnen voor ‘house-to-house’ distribution. Ongedateerd. Jimmy Carter 
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90 Brief van Jimmy Carter aan Fred Strickland, 10 maart 1970. Jimmy Carter 
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door Carters kandidatuur low key onder de geloofsgenoten te brengen.91

John Simmons, dominee van Carters kerk in Plains, betuigde zijn steun 
door zijn naam te zetten op een pamflet waarin de levensloop van Carter, 
inclusief zijn christelijke overtuiging, werd geprezen. De religieuze 
wedergeboorte die Carter na zijn nederlaag van 1966 had ondergaan was 
in de campagne van 1970 geen issue. In 1970 werd Carter wel 
aangevallen omdat hij als senator in 1964 bij de wijziging van de 
grondwet van Georgia een amendement had ingediend waarin hij 
weliswaar pleitte voor godsdienstvrijheid, maar het woord ‘God’ als 
zodanig uit de constitutie wilde schrappen. De Carter vijandig gezinde 
krant The Austell Enterprise kritiseerde: ‘We have written more than once 
that gubernatorial candidate Jimmy Carter is a hypocrite in more than one 
phase of his life, including his church work’. De krant stelde de vraag of 
Carter wellicht een ‘atheist under cover’ was en daagde hem uit te 
verklaren ‘why he would deny the existence of God in 1964 and then 
come back in 1970 to play such a big Christian’.92 Dat Carter het bestaan 
van God had ontkend was een misvatting en zijn religieuze wedergeboorte 
hield juist in dat hij een nieuwe, diepere relatie met God was aangegaan. 
‘My church life became far more meaningful to me’, schreef Carter over 
1966-1970, een periode waarin hij tevens zendingswerk verrichtte in 
Georgia en andere staten.93

     Netwerk, adviseurs, media en opinieonderzoek waren binnen Carters 
team de kernwoorden van de campagne en sommige kranten spraken 
lovend van een nieuwe en verfrissende benadering van het 
campagnevoeren. ‘The Carter blitz consists of him and members of his 
family hitting a town, going into stores and offices and shaking as many 
hands as possible in as fast a period of time as possible’, meldde de 
Valdosta Times-Union.94 De Gwinnett Sunday News omschreef een 
bezoek van Carter als een ‘whirlwind visit’ en prees zijn effectieve 
‘sidewalk electioneering’.95 Carter probeerde het beeld van een politicus 
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die zich onder het volk begaf te versterken met doordachte leuzen. ‘Bring 
out the Best in Georgia. Elect Jimmy Carter Governor’, refereerde 
grotendeels aan zijn eigen capaciteiten, maar impliceerde tevens dat de 
staat en de bevolking vooruit zouden kunnen komen onder zijn bestuur. 
‘Isn’t it time somebody spoke up for you’, een andere slogan die op 
billboards en in brochures verscheen, appelleerde aan de 
ontevredenheidsgevoelens onder het volk en was populistisch van toon. 
Net als in zijn eerdere campagnes somde Carter in zijn gedrukte materiaal 
steevast zijn kwalificaties op zoals oud-marineofficier gestationeerd op 
een kernonderzeeër, zakenman, family man, gemeenschapsleider en 
christen. De teneur in de folders en advertenties was steeds dat Carter een 
analytische benadering van het staatsbestuur had, waardoor hij beter 
problemen kon oplossen dan politici die van politiek bedrijven in plaats 
van besturen hun hoofdbezigheid maakten. 

4. Voorronde en algemene verkiezing

Naar een tweede ronde 

Vanaf het prille begin van Carters campagne, dus ook tijdens de ‘stille’ 
periode voor 1970, was duidelijk dat hij de strijd niet via thema’s wilde 
voeren. Jordan vond dat aanhangers zich niet mochten laten verleiden tot 
‘deep discussions of issues and ideology’,96 terwijl Eizenstat de kandidaat 
zelf wilde beperken tot ‘8 to 15 key issues of political import and political 
sex appeal’.97 Carters persoonlijkheid en integriteit waren de belangrijkste 
wapens om Sanders en diens liberale achterban te verslaan. 
     Sanders was de gevestigde kandidaat van liberal Georgia, een 
partijstroming die vooral sterk was in de hoofdstad Atlanta. Carter 
schilderde Sanders af als een politicus in de greep van het ‘Atlanta 
establishment’, maar bij die aantijging bleef het niet. Adviseurs van Carter 
kwamen met het idee om een zweem van twijfel rond de persoon van 
Sanders te zaaien en lanceerden het gerucht dat Sanders zich in zijn 
eerdere gouverneurstermijn rijk gestolen had over de rug van het volk. 
Eén van de bedenkers van de dirty campaign, zo blijkt uit archiefstukken, 
was Charles Kirbo. De advocaat stuurde Carter in een richting van 
moddergooien, waarbij de aanvallen op Sanders steeds feller werden. Zo 
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maakte Kirbo Carter opmerkzaam op het zwarte basketbalteam waarvan 
Sanders tijdens de campagne zijn aandelen verkocht.98 De transactie zei 
het nodige over Sanders’ financiële wandel en door de aandacht erop te 
vestigen konden de inwoners van Georgia tevens de indruk krijgen dat 
Sanders gemene zaak maakte met zwarte leiders. Later in de campagne 
doken verspreid over Georgia kopieën op van een foto waarop te zien was 
hoe Sanders een champagnedouche kreeg van zwarte basketballers. Ook 
deze zet kwam uit de koker van Carters medewerkers, evenals het Black
Concern Committee, een virtuele organisatie die zwarten in pamfletten 
wees op beloftes die Sanders als gouverneur gebroken zou hebben. 
Carters toenmalige perswoordvoerder Bill Pope zei dat een dergelijke 
tactiek paste in de ‘nigger campaign’ die Carter nu eenmaal voerde.99

Pope bezocht zelf bijeenkomsten van de Ku Klux Klan om daar de 
gewraakte foto van Sanders onder de aandacht te brengen.100 Carters 
biograaf Peter Bourne impliceert dat ook Jordan betrokken was bij het 
bedenken van smerige tactieken. Volgens Bourne voelde Jordan geen 
gewetensbezwaren bij het uitdelen van slagen onder de gordel, ‘those 
things that Carter found so antithetical to his self-concept’.101 Jordan deed 
een onderzoek naar mogelijke betrokkenheid van Sanders bij het 
bevoordelen van architecten bij openbare aanbestedingen. Volgens Jordan 
zeiden alle ondervraagde architecten dat Sanders een ‘stille vennoot’ was 
en steekpenningen kreeg, maar met deze feiten deed Carters 
campagneleiding verder niets.102

     Sanders kwam met een vooruitstrevend verkiezingsprogramma met als 
belangrijkste punten onderwijs en milieu. Hij voerde campagne met de 
leus ‘Why Carl Sanders ought to be governor again’, waarna een lange 
reeks verworvenheden uit zijn gouverneurschap van 1963-1967 volgde. 
Met zijn aantijgingen dat Sanders tijdens die ambtstermijn mogelijk niet 
integer was geweest, kon Carter niet verhinderen dat de oud-gouverneur 
de formele steun kreeg van invloedrijke kranten als de liberale Atlanta
Constitution. Carter uitte in een brief zijn ongenoegen tegenover de 
hoofdredactie van de Constitution. Hij beschuldigde de krant van het 
systematisch niet-publiceren van zijn persverklaringen en toespraken. 
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Verder zou de krant zich schuldig maken aan ‘demagogie’ bij het schetsen 
van zijn karakter als ‘profane, vengeful, false and uncouth’.103 In een rede 
voor de Atlanta Press Club wees Carter de pers aan als medeveroorzaker 
van een ‘public cynicism and pessimism’. Hij nam de gelegenheid te baat 
om liberals en hun media ervan langs te geven met conservatieve 
uitspraken als ‘I shall speak up for the college student who wants to learn 
instead of burn’ (een terechtwijzing van studenten die niet naar Vietnam 
wilden en hun oproepkaart voor militaire dienst verbrandden) en ‘I shall 
speak up for those who believe in the most rigid enforcement of law and 
order’.104

     Carter had de twijfel van liberale journalisten deels over zichzelf 
afgeroepen. In april lokte hij verslaggevers naar een persconferentie met 
de aankondiging dat hij ‘charges of major proportions’ in petto had. Het 
bleek te gaan om vermeend ‘onethisch gedrag’ van Sanders, die in zijn 
termijn als gouverneur de belangen zou hebben gediend van J.B. Fuqua, 
mediaondernemer en begin jaren zestig voorzitter van de Democratische 
Partij van Georgia. Twee weken voor de voorverkiezing verscheen Carter 
opnieuw voor verslaggevers en gaf hij toe niet hard te kunnen maken dat 
Sanders de wet had overtreden. De krant Macon Telegraph sabelde Carter 
neer met de kop ‘Carter Fires Big Gun But It Only Goes ‘Pop’’.105

     Uiteindelijk betaalde Carters tactiek om Sanders in diskrediet te 
brengen zich toch letterlijk uit. In juni 1970 geloofde een meerderheid van 
de bevolking van Georgia dat Sanders geen zuivere handen had en voor 
geldschieters was hij niet langer de aantrekkelijke koploper bij de 
Democraten. Directieleden van grote bedrijven als Coca-Cola, Delta 
Airlines, Southern Power en de Cox Broadcasting Company maakten 
daarop vele duizenden dollars over naar de campagnekas van Carter.106 De 
verwachting van Carters adviseurs, dat een financieel krap bij kas zittende 
campagne met een vliegende start genoeg vaart zou ontwikkelen om geld 
aan te trekken, kwam daarmee uit. Mede door die financiële zekerheid 
kon Carter zijn candidate-centered-campagne volhouden en won hij op 9 
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september de Democratische voorverkiezing met 48,6 procent (388.280 
stemmen). Sanders bleef steken op 37,7 procent (301.179 stemmen), 
terwijl de zwarte kandidaat C.B. King een verre derde was met slechts 8,8 
procent. Hoewel Carters voorsprong op Sanders ruim was, wist de ex-
gouverneur uit Augusta wel een tweede ronde af te dwingen. Carter had 
aan zo’n tienduizend stemmen meer genoeg gehad om boven de 50 
procent uit te komen en een tweede ronde te vermijden.107

     Carter had een harde strijd gevoerd, deels een tegen de persoon van 
zijn tegenstander gerichte smear campaign, vanuit de filosofie ‘it’s 
customary for lagging candidates to attack the frontrunner’.108 In de korte 
tijd die volgde tot de tweede ronde op 23 september werden de rollen 
omgedraaid en liet Sanders zijn terughoudendheid varen. Conform de 
uitgedachte strategie kroop Carter dankbaar in de rol van slachtoffer, 
speelde hij nog sterker de underdog en toonde hij zich in het openbaar 
verongelijkt over het onfatsoen van Sanders. Net als Carter had Sanders 
onderzoek laten verrichten naar mogelijke ‘lijken in de kast’ van zijn 
tegenstanders. Sanders liet foto’s verspreiden van de krotten waarin 
zwarte werknemers van Carter woonden op de pindaplantage. Het 
onderschrift ‘Isn't It Time Somebody Spoke Up For These People?’, was 
een parafrasering van een van de campagneleuzen van Carter.109

Daarnaast viel Sanders in pamfletten Carters imago van ‘working man’ 
aan. ‘Carter was born with a silver spoon in his mouth and inherited a 
2,000 acre plantation’, aldus Sanders.110 Uit wanhoop greep Sanders naar 
de laagste middelen, met een pamflet waarop foto’s van Carter en Hosea 
Williams stonden afgebeeld. Carter had op 14 september een ontmoeting 
met deze radicale zwarte leider, wat naar de mening van Sanders alleen 
kon wijzen op een ‘deal for votes’.111 ‘Mr. Carter has wheeled and dealed 
with the strangest assortment of political allies’, zo kritiseerde Sanders de 
campagnespagaat van Carter en hij waarschuwde dat de politicus uit 
Plains een politieke schuld op zich laadde waarvan de bevolking van 
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Georgia uiteindelijk de dupe zou zijn.112 Sanders, volop in de aanval met 
de slogan ‘Will the real Jimmy Carter please stand up?’, daagde Carter 
zelfs uit tot een televisiedebat. Carter weigerde met het in de pers zwaar 
bekritiseerde argument dat zijn agenda al volgeboekt was. 
     In de korte tijd die hem gegund was tussen de voorverkiezingen en de 
tweede ronde slaagde Sanders er niet in zijn achterstand goed te maken. 
Carter bleef intensief campagne voeren en liet zelfs een door hem eens zo 
verafschuwde ‘politieke barbecue’ organiseren voor zijn aanhangers. Op 
19 september, vlak voor de tweede ronde tegen Sanders, zwermden 
inwoners van Sumter County over Georgia uit in het kader van Hi
Neighbor Day. In zorgvuldig gekozen districten, waar peilingen uitwezen 
dat kiezers nog niet beslist hadden op wie ze zouden stemmen, 
verkondigden zij trots te zijn op hun buurman uit Plains.113 Hi Neighbor 
Day zou in 1976 in structurele vorm terugkeren als de Peanut Brigade.
     Op 23 september won Carter de tweede ronde met 60 procent van de 
stemmen, waarbij hij het vooral goed deed onder de behoudende blanken 
op het platteland. Carter haalde slechts 7 procent van de zwarte 
stemmen.114 Dat was een direct gevolg van zijn ‘Wallace-campagne’, 
want Carters strategie was grotendeels gericht op behoudende blanke 
Democraten die in 1968 op George Wallace hadden gestemd. 
Nabeschouwend stelde Sanders vast dat hij te gemakkelijk over zijn 
herverkiezing had gedacht.115 Sanders’ staat van dienst als de gouverneur 
die het rassengeweld buiten Georgia had gehouden, veel voor onderwijs 
had gedaan en een overschot in de staatskas had achtergelaten lag 
blijkbaar te ver terug in de herinnering van de kiezers. 

Algemene verkiezing 

Om de eenheid in de partij te herstellen gaf Sanders Carter zijn steun in de 
algemene verkiezing tegen de Republikeinse kandidaat Hal Suit. Suit, een 
politieke nieuwkomer, had in de Republikeinse voorronde verrassend de 
oud-Democraat Jimmy Bentley verslagen. Bentley zou ongetwijfeld een 
sterkere tegenstander zijn geweest voor Carter. Hoewel geen politicus 
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maar wel een ervaren waarnemer, besloot de gewezen tv-commentator 
Suit Carter op diens politieke staat van dienst aan te vallen. Hij zei Carter 
aanvankelijk als een ‘nonpolitical candidate’ te hebben beschouwd, terwijl 
de planner uit Plains zich later had ontpopt als een lid van het ‘cobweb of 
power that restricts, controls and, in the end, short-changes the people of 
Georgia’.116 In toespraken herinnerde outsider Suit de bevolking van 
Georgia steevast aan het senatorschap van Carter. Als senator had Carter 
in zijn ogen steeds als een onvervalste liberal gestemd en dus was hij niets 
meer was dan een ‘counterfeit conservative’.117 Met zijn aantijgingen 
impliceerde Suit dat Carter als persoon niet te vertrouwen was. Blakend 
van zelfvertrouwen ontkende Carter alle beschuldigingen van Suit en ging 
hij in zijn campagne de nadruk leggen op de hervorming van het 
staatsbestuur van Georgia, waarbij hij afslanking en efficiëntie centraal 
stelde. Zo had Carter een issue in handen waarop hij steeds kon 
terugvallen als journalisten hem vroegen te antwoorden op politiek-
inhoudelijke aanvallen van Suit. 
     Carter zag zichzelf na zijn overwinning op Sanders als de onbetwiste 
leider van de Democratische Partij in Georgia. In de campagne tegen de in 
Ohio opgegroeide Suit wees Carter dan ook op het ‘Republikeinse gevaar’ 
dat gekeerd diende te worden. Suit reisde tijdens de campagne naar 
Washington om met president Nixon te overleggen over de Southern 
Strategy van de Republikeinse Partij. Carter beweerde dat Suit financiële 
steun kreeg van de regering-Nixon en dat hij het daarom niet alleen tegen 
de Republikein moest opnemen, maar tegen ‘the whole Washington 
establishment’.118 Deze uithaal naar Washington is kenmerkend voor wat 
David Horowitz een nieuw zuidelijk populisme noemt, een stroming die 
in de jaren zestig opkwam en die de federale bureaucratieën zag als ‘seats 
of entrenched privilege and remote power’.119 Carter verbond Suit indirect 
met de regering in Washington en suggereerde daarmee federale 
inmenging in de eigen politieke aangelegenheden van Georgia. Kirbo liet 
onderzoek doen naar het mogelijk illegaal werven van campagnegeld door 
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Suit via de Republikeinse Partij, maar dat leverde geen munitie op voor 
Carters campagne.120

     In de campagne tegen Suit deed Carter precies op tijd de tactische 
zetten die zijn adviseurs voorschreven. Rafshoon had hierbij wederom een 
prominente rol. De media-adviseur bepaalde dat het afgelopen was met 
het voorstellen van Carter als de ‘poor peanut farmer’. De mythe was 
gecreëerd en zou zichzelf in stand houden. Carter moest bovendien 
oppassen niet te ver naar rechts af te drijven. ‘The conservatism bit will 
hold up, but we can’t move Jimmy any further to the right and we are
running against a Republican’, aldus Rafshoon.121 Rafshoon adviseerde 
Carter tevens zoveel mogelijk televisieoptredens te zoeken. Op de 
televisie kon Carter zijn charisma laten werken en een contrast vormen 
met Suit, weliswaar een ervaren presentator, maar een ‘second-rater on 
TV’. Carter moest daarnaast de populistische toon van zijn campagne 
verscherpen door het noemen van belastingverlaging, meer zelfbestuur 
voor de districten en grotere participatie van het volk in openbaar bestuur 
en politieke partijen.122

     Rafshoon, die niet alleen media-adviezen gaf maar een steeds grotere 
politieke invloed had op Carter, raadde zijn cliënt tevens aan in de 
algemene verkiezing verdere toenadering te zoeken tot de zwarten in 
Georgia, van wie er immers 400.000 als kiezer geregistreerd stonden. 
‘And I don’t mean we need to keep fooling around with worthless black 
leaders that want to hang on Jimmy’s coattails and do no work’, zo liet 
Rafshoon geen misverstand bestaan over de calculatie en het pragmatisme 
binnen Carters campagne.123

5. Van ‘important factor’ tot partijleider

Op zoek naar het centrum 

Carter had in 1966 niet alleen naast het partijleiderschap en het 
gouverneurschap gegrepen, ook een andere belangrijke post, die van 
voorzitter van het Democratische partijbestuur van Georgia, was hem 
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ontglipt. Carter had die functie van gouverneurskandidaat Arnall geëist in 
ruil voor een steunbetuiging in diens tweede ronde tegen Maddox. Arnall 
gaf Carter nul op het rekest en benoemde een van zijn eigen politieke 
vrienden. ‘I think even then he had in mind running for President and he 
wanted to use the State Party chairmanship as a stepping stone to build 
on’, zo speculeerde Arnall later over de achterliggende motieven van 
Carter.124

     Behalve Arnall zagen ook anderen dat Carter hogerop wilde in de 
politiek. Op 24 september 1966, slechts tien dagen na de verloren primary 
in de gouverneursrace, bracht een aanhangster van Carter hem onder de 
aandacht bij senator Robert Kennedy. In haar brief schreef Mrs. William 
B. Gunter dat een deel van de Democraten van Georgia Carter zag als een 
man die een leemte in het midden van de partij kon vullen. Zijn 
aanhangers beschouwden Carter als ‘a man who could unite the 
Democratic party and the only man who could wage a real fight with 
Congressman Callaway to ultimately win the governorship’.125 Gunter 
ging er bij het schrijven van haar brief van uit dat Lyndon Johnson een 
tweede termijn als president zou dienen en dat Robert Kennedy in 1972 de 
fakkel zou overnemen. Omdat Kennedy in Time had gezegd dat hij 
mogelijk een vice-presidentskandidaat zou zoeken onder gouverneurs in 
de zuidelijke staten, opperde Gunter: ‘Perhaps this is the spot Senator 
Carter will be in. No one knows at this time, except that he is a new face 
on the state-wide political scene, a tough campaigner, and a man many of 
us like to see in a position of leadership in Georgia’.126

     De Democraten waar Gunter in haar brief op doelde behoorden 
voornamelijk tot een jongere generatie. Althans, zo zag Carter het zelf. ‘In 
some ways I had become the leader among Georgia’s Young Democrats’, 
schreef hij over deze episode.127 Carter had in 1966 immers verloren van 
de oude Democratische politieke garde, die met de conservatief Maddox 
en de liberal Arnall uiteenlopende ideologieën vertegenwoordigde. Carter 
wilde in 1970 niet alleen gouverneur worden, maar zich ook definitief als 
partijleider vestigen. In jeugdige Democraten zag hij een enorm potentieel 
dat hem kon helpen die macht naar zich toe te trekken. In een brief die hij 
in 1968 aan jonge Democraten richtte merkte Carter op dat enkele jonge 
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leiders dat jaar weliswaar waren toegelaten tot de conventie in Chicago, 
maar dat de partij nog steeds besluiten nam naar de wil van de gevestigde 
politici. ‘Following the general election this year in Georgia there will 
begin a major realignment of political forces in our state’, voorspelde 
Carter. Hij nodigde zijn jonge partijgenoten daarmee uit met 
hervormingsvoorstellen te komen die de partij weer aantrekkelijk zouden 
maken voor afvalligen of zwevende kiezers.128

     Rond Carter groepeerde zich voornamelijk de gematigde en sociaal-
conservatieve Democratische jeugd, terwijl zijn rivaal Sanders kon 
rekenen op de inzet van vooruitstrevende jongeren.129 Een thema dat 
jongeren zwaar verdeelde en waardoor de gemoederen op universiteiten 
hoog opliepen was Vietnam. Mede door zijn militaire opleiding en zijn 
ervaring  als marineofficier was Carter geneigd het optreden van de 
Amerikaanse strijdkrachten in Zuidoost-Azië te verdedigen. Carter, wiens 
oudste zoon Jack in Vietnam diende, was een verklaard tegenstander van 
eenzijdige terugtrekking en moest niets hebben van anti-Vietnam 
betogingen. Hij verkondigde standpunten als ‘demonstrating is an easy 
way out’ en ‘it’s much easier to march and criticize than to do things that 
really make things happen’.130 Carter maakte zelf geen thema van 
Vietnam, maar als zijn reactie werd gevraagd kwam hij met conservatieve 
antwoorden. 
     Carter zette jongeren in om te verkondigen dat de Democratische Partij 
uit de handen van de liberals moest worden getrokken. Zo haalde Steve 
Dugan, jeugdcoördinator van Carters campagne, in een vlammende 
toespraak fel uit naar de ‘national liberal Democratic bureaucrats’ die op 
de door het thema Vietnam gedomineerde conventie de radicale zwarte 
leider Julian Bond tot de delegatie uit Georgia hadden toegelaten. Dugan 
was uit protest van de conventie weggelopen, samen met Hugh Carter. 
‘Hubert Humphrey, Teddy Kennedy, Lyndon Johnson, Julian Bond, and 
Carl Sanders are in one sinking political boat’, voorspelde Dugan. Hij riep 
zijn jonge partijgenoten op ‘to make the Democratic Party in Georgia 
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truly Georgian’ door haar aan te laten sluiten bij de meer behoudende 
levenshouding van de bevolking van de zuidelijke staat.131

     Door zelf weg te blijven van de conventie in Chicago liet Carter twee 
gezichten zien. Want hoewel hij zich aan de ene kant opwierp als één van 
de leiders van de partij in zijn staat, calculeerde hij dat een conventie 
waarop Humphrey de nominatie van presidentskandidaat zou krijgen hem 
op gelijke noemer met de liberals kon brengen. Voor zijn eigen politieke 
carrière maakte Carter daarmee een juiste inschatting. Een bijkomend 
voordeel was dat niemand kon zeggen dat hij had deelgenomen aan een 
conventie die was omgeven door chaos en interne partijstrijd. In zijn 
campagne van 1970 bracht Carter Sanders en Humphrey steeds als 
liberals met elkaar in verband, al bekende hij later zelf op Humphrey te 
hebben gestemd. Tot genoegen van Carter schoof Humphrey in 1968 naar 
het centrum op en nam hij in de discussie over de Vietnamoorlog niet de 
positie van ‘duif’ in.132 Humphrey sneed daarnaast het bij Carter geliefde 
thema van law and order aan.133 Carters keuze voor Humphrey was tevens 
een puur pragmatische, want net als andere zuidelijke Democraten wilde 
hij een eventuele kandidatuur van de limousine liberal Ted Kennedy 
blokkeren.134 Dat Carter zich enkele jaren eerder bewonderend over de 
senator uit Massachusetts had uitgelaten kwam hem nu politiek niet meer 
van pas.

Partijhervormer 

De Democraten in Georgia zagen Maddox als een tussenpaus met wie zij 
in 1966 een Republikeinse aanval hadden afgeslagen. Omdat zijn partij 
binnen afzienbare tijd nieuwe leiders nodig had werkte Carter vanaf dat 
jaar aan zijn profilering. Joseph Sports, directeur van de Democratische 
Partij in Georgia, schaarde Carter in 1969 onder ‘those who are active in 
the leadership of the Democratic Party in Georgia’. Sports nodigde Carter 
daarom uit mee te discussieren over een rapport dat de Democraten 
adviseerde snel de rijen te sluiten om de aanhoudende Republikeinse 
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aanval te pareren.135 Sports ging er van uit dat Carter, die zichzelf op basis 
van zijn campagne in 1966 op de borst klopte als ‘an important factor in 
Georgia politics’,136 in 1970 gouverneurskandidaat zou zijn. Net als Kirbo 
zagen Sports en andere Democraten in Carter een gematigd politicus die 
zij konden inzetten voor hun belang, namelijk het op een anti-radicale 
koers houden van hun partij. Overigens steunde het advocatenkantoor van 
Kirbo, King & Spalding, in de voorronde ook Carl Sanders en wedde 
daarmee op meerdere paarden tegelijk.137

     Dat de Republikeinen de gouverneurszetel in Georgia in 1970 niet in 
de wacht sleepten is, zo meent de politicoloog Alexander Lamis, 
overwegend te wijten aan de cruciale rol die Carter als politicus speelde. 
Lamis noemt Carter een ‘shrewd electoral manipulator’. Hij wijst er op 
dat de Democraat uit Plains stemmen zocht binnen een breed en 
opmerkelijk spectrum, strekkend van aanhangers van Wallace en Maddox 
tot aan arme zwarten.138 Carter claimde later inderdaad dat hij de partij 
had herenigd en de Wallace-aanhangers, die hij vooral vond op het 
platteland en in de kleine steden,139 weer in het gelid had gebracht. Door 
een conservatieve boodschap uit te dragen had Carter de Republikeinen de 
wind uit de zeilen genomen. Althans, zo leek het. Want door in zijn 
campagne in te spelen op de rassenkwestie hield hij hetzelfde thema 
levend waarmee de Republikeinen zich breed maakten onder 
conservatieve Democraten. 
     Carter voelde zich zo zeker van zijn positie dat hij de hervorming van 
de Democratische Partij in 1970 op zijn campagneagenda zette. Eizenstat 
waarschuwde Carter op dit punt niet frontaal in de aanval te gaan, want 
partijhervorming en het wijzigen van het systeem van het kiezen van 
gedelegeerden naar nationale conventies waren ‘complicated subjects with 
little political sex appeal’. Carter kon zich beter algemeen uitlaten en in 
het bijzijn van journalisten en potentiële kiezers in ieder geval het 
volgende benadrukken: ‘It is time to return the Democratic Party to the 
people. Politicians and former Governors have made a private preserve of 
a party which belongs to all the people; they have run the Party from their 
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hip pocket’.140 Eizenstat merkte ook op dat de Democratische Partij in 
Georgia zo slecht georganiseerd was dat zij ‘in a very real sense non-
existent’ kon worden genoemd. In slechts drie van de 159 districten in 
Georgia waren goed draaiende partijbesturen en afdelingen.141 Voor 
Carter lagen er dus volop kansen om zijn aanhangers te mobiliseren en te 
proberen de partijafdelingen van onderaf in handen te krijgen. Op die 
manier zou Carter kunnen onderstrepen dat de partij weer bij het volk kon 
komen, zonder dat hij zelf plaatselijke partijbazen ernstig hoefde te 
schofferen. Om plaatselijke leiders gerust te stellen maakte Carter zich in 
zijn campagne sterk voor meer zeggenschap voor de districtsbesturen, die 
volgens hem teveel aan de leiband van de staatsregering liepen. Carter 
legde de nadruk op een sterke partij omdat hij daarin het instrument zag 
van vooruitgang. Door druk uit te oefenen konden politiek betrokken 
burgers bestuurders tot handelen en tot het afleggen van verantwoording 
brengen. De burgers op hun beurt moesten niet verwachten en dienden 
zelfs te voorkomen dat de overheid in alle facetten van de samenleving 
ingreep. Hoewel hij ervaring had met planning, een door conservatieven 
verafschuwd middel, maakte Carter duidelijk dat hij geen voorstander was 
van een alomtegenwoordige staat. 
     Op de State Democratic Convention in Macon, waar Carter op 7 
oktober 1970 formeel de nominatie van Democratisch kandidaat voor het 
gouverneurschap aanvaardde, drukte hij twee hervormingen door die de 
Democraten van Georgia dichter bij de praktijk van de nationale partij 
brachten. Naast nieuwe regels voor het kiezen van het dagelijks bestuur 
ging de vergadering akkoord met andere richtlijnen voor het afvaardigen 
van gedelegeerden naar nationale Democratische conventies. Carter kreeg 
het recht om als titulair hoofd van de partij een aantal van die 
gedelegeerden aan te wijzen. Hij wist bovendien gedaan te krijgen dat zijn 
vriend en jurist Gambrell tot partijvoorzitter van Georgia werd gekozen. 
De conventie betekende voor Carter een nieuw hoogtepunt in zijn 
partijmacht, waarbij hij de Democraten dwong politiek te bedrijven vanuit 
de optiek van de ‘gewone man’, een standpunt met sterk populistische 
trekken.142 ‘The Party of the people is a good phrase’, had hij bij een 
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eerdere gelegenheid gezegd.143 Carter bouwde voort op het werk van 
Wallace, die volgens de historicus Dan Carter de ‘hollow core’ van de 
Democratische Partij had blootgelegd en had aangetoond dat de partij niet 
meer was dan een ‘political clearing house for rewarding constituent 
interest groups’.144 Dewey Grantham schreef Carter een cruciale invloed 
op de partij toe, in ieder geval in zijn eigen staat, want ‘Carter helped 
rejuvenate the Democratic party in Georgia from its threatened collapse in 
the late 1960s’.145

De zwarte kiesgroep 

Lamis wijst op een andere structurele bijdrage die Carter leverde aan de 
heropleving van de Democratische Partij in Georgia, want hij zorgde er 
met zijn gouverneurscampagne voor dat de steeds belangrijker wordende 
groep van zwarte kiezers overwegend Democratisch bleef stemmen.146

Omdat de grondwet van Georgia Maddox belette zich opnieuw kandidaat 
te stellen waren er onder de gouverneurskandidaten, voor het eerst in de 
geschiedenis van Georgia, geen militante segregisten.147 De zwarte factie 
van de Democratische Partij putte daar hoop uit, maar was sterk verdeeld 
over de te volgen koers. Een deel van de zwarte Democraten steunde C.B. 
King, advocaat uit Albany, die in de voorronde veel stemmen wegtrok bij 
Sanders. King was naar voren geschoven door de Black Leadership 
Coalition, een groep rond Hosea Williams, vice-president van de Southern
Christian Leadership Conference en door veel blanken als een gevaarlijke 
radicaal beschouwd. Andere zwarte politici, zoals de invloedrijke 
staatssenator Leroy Johnson, vonden dat de zwarten de realiteit onder 
ogen dienden te zien dat een kandidaat als King nooit gouverneur kon 
worden in het politieke klimaat van 1970. Johnson en zijn geestverwanten 
spraken zich daarom uit voor de meest liberale blanke kandidaat, Carl 
Sanders, in de verwachting dat die hun belangen als gouverneur het beste 
zou behartigen. 
     Binnen de partij was het Georgia Democratic Party Forum actief, een 
groep liberale Democraten die in 1966 Arnall steunden en uit protest 
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tegen de benoeming van Maddox een interne pressiegroep hadden 
gevormd.148 De zwarte politicus Andrew Young, een prominent lid van 
het Forum en in 1970 verliezend kandidaat voor het Huis van 
Afgevaardigden in Washington, zag voor Carter de rol van 
bruggenbouwer weggelegd tussen de aanhangers van Maddox en Wallace 
aan de rechterkant en de liberals aan de linkerkant in de partij. In een 
toespraak waarin hij Carter formeel zijn steun gaf, zei Young over de 
kandidaat uit Plains: ‘Here is a man with genuine sincerity that attracts 
people of all persuasions even though he calls himself a 
conservative...Jimmy Carter is a man with the strange capability of 
bridging the gap’.149 Zwarte leiders keken door Carters conservatieve 
retoriek heen, precies zoals de kandidaat dat wilde. Lamis vergeet 
overigens op te merken dat Carter dankbaar voortborduurde op het beleid 
van Maddox. Hoewel hij een racist was had Maddox als gouverneur een 
gematigd beleid gevoerd en de zwarten in Georgia niet tegen zichzelf of 
de partij in het harnas gejaagd. Mede door overleg te voeren met zwarte 
leiders wist Maddox in 1968, na de moord op de uit Atlanta afkomstige 
dominee Martin Luther King jr., de rust in de hoofdstad te bewaren. 
Daarnaast benoemde Maddox zwarten op posten in het staatsbestuur die 
tot dan toe onbereikbaar waren geweest voor die bevolkingsgroep. 
‘Maddox did not cause Georgia to go backwards’, concludeerde de zwarte 
politicus Ben Brown.150

     Hoewel hij openlijk ontkende uit te zijn op de stemmen van zwarte 
kiezers, bouwde Carter vanaf 1969 achter de schermen aan een 
verstandhouding met de zwarte gemeenschap. Het paste in Carters 
strategie van een meervoudige electorale benadering, maar het was ook 
een bewijs van verdere individuele politieke rijping. Het aantal zwarten 
dat zich als kiezer liet registreren groeide nog steeds en die grote groep – 
in 1970 zo’n twintig procent van het totale aantal stemgerechtigden in 
Georgia – kon Carter niet negeren. Carter zocht het contact met zwarten, 
onder wie kerkleiders, ‘statewide, individually, with a direct appeal to 
community leaders instead of through one or two spokesmen’.151 Carter 
herhaalde steeds zijn belofte dat hij als gouverneur zwarten zou benoemen 
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in beleidsbepalende ambten in de staatsregering, wetende dat de zwarten 
dat van iedere opvolger van Maddox verwachtten.152 Carter viel tijdens de 
campagne nooit de zwarte kandidaat C.B. King aan, vanuit de calculatie 
dat de meeste zwarten de Democratische Partij in de algemene verkiezing
trouw zouden blijven en niet op een Republikein zouden stemmen. 
     Hoewel hij toenadering tot de zwarte kiesgroep zocht sprak Carter zich 
in de campagne nooit openlijk voor de integratie van openbare scholen uit. 
Conservatieven en segregisten hadden de in 1954 door het federale 
Hooggerechtshof voorgeschreven overgang van een gescheiden naar een 
unitair openbaar schoolsysteem op alle mogelijke manieren vertraagd. Om 
de schoolbesturen tot actie te dwingen bepaalde een rechtbank in Atlanta 
dat er op 1 september 1970 geen duale scholen meer mochten zijn in 
Georgia. Carter verschuilde zich dankbaar achter dat vonnis en drukte het 
thema in de campagne naar de achtergrond. Vanuit het perspectief van de 
integratie leek het ook in 1970 onvoorstelbaar dat onderwijs ooit Carters 
belangrijkste drijfveer was geweest om de politiek in te gaan. Op de in een 
circulaire van de League of Women Voters gestelde vraag ‘What do you 
consider Georgia’s most urgent educational problems and what measures 
will you propose to help solve them?’ vulde Carter als zijn voornaamste 
zorg ‘dropouts – low college enrollment’ in. Hij stelde de integratie van 
de openbare scholen niet eens aan de orde.153 De oproep ‘Please come out 
loud and strong for desegregation of Georgia schools’ van een 
aanhangster legde hij naast zich neer.154 Carter sprak zich juist uit voor 
freedom of choice, een codewoord voor het stichten van privéscholen in 
zuidelijke staten waarmee blanken onder het vonnis van 1954 wilden 
uitkomen. Bovendien toonde Carter zich een tegenstander van busing, het 
al dan niet onder gerechtelijk bevel met bussen vervoeren van zwarte 
leerlingen naar blanke scholen waar het racial quota anders niet gehaald 
werd. ‘Education is a personal thing, and the rights, privileges, desires and 
welfare of individuals should be the overriding consideration’, zei Carter 
in een kranteninterview.155 In plaats van de nadruk te leggen op 
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schoolintegratie, wierf Carter in campagnebrochures en brieven met 
onderwijsthema’s als salarisverhoging voor leraren en verbetering van hun 
pensioensysteem.156

     Nadat Carter en Suit hun campagne op 2 november in Atlanta hadden 
afgesloten, velden de kiezers een dag later het oordeel. Carter won de 
algemene verkiezing met 630.419 stemmen, ofwel 60 procent, tegen 
424.983 stemmen voor Suit. Carter kon met recht zeggen dat hij een breed 
mandaat had, maar Suit deed het voor een onervaren politicus en 
Republikein opvallend goed.157 In Carters kielzog wonnen alle 
Democratische kandidaten – Carter had actief voor hen geworven tijdens 
zijn campagne – hun races tegen Republikeinen. Onder de winnaars was 
Lester Maddox, die met een veel groter mandaat dan Carter – 73,5 procent 
– tot vice-gouverneur gekozen werd. Eén van de stemmen op Maddox was 
uitgebracht door Jimmy Carter.158 Carter kreeg zoals verwacht de meeste 
zwarte kiezers achter zich. Suit had slechts contact gelegd met zwarten in 
Atlanta en niet in de rest van de staat en moest daar in de algemene 
verkiezing voor boeten. Vakbondsleiders en arbeiders stemden 
overwegend op Carter, evenals de meeste blanken op het platteland. Suit 
was er lange tijd vanuit gegaan dat Sanders de Democratische nominatie 
zou winnen en dat het conservatieve deel van Carters aanhangers in de 
algemene verkiezing Republikeins zou stemmen. Later trok hij de 
conclusie dat Carter zijn overwinning aan Maddox te danken had, want 
veel Democraten zouden in de eerste plaats voor de segregist naar de 
stembus zijn gegaan, waarbij zij zijdelings hun stem uitbrachten op 
Carter.159

Conclusie: be ready Mr. Carter 

Verfijning van de solistische campagne  

Carter had zijn doel, het gouverneurschap, bereikt door in zijn campagne 
voort te bouwen op tactische elementen die hem ook in 1962 en 1966 
hadden gediend. De tactische elementen moraliteit en rechtvaardigheid 
kwamen terug in de nadruk die de campagneleiding legde op de 
persoonlijke integriteit van de politicus uit Plains. Des te opvallender was 
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het dat de campagne menigmaal over de schreef van het fatsoen ging, 
zoals bij het verspreiden van kwalijke geruchten over tegenstanders of het 
onderscheppen en in het water gooien van foldermateriaal van Sanders.160

Het doel leek alle middelen te heiligen. Bill Shipp oordeelde zelfs dat 
‘Carter won on the basis of that negative campaign because it was a new 
and fresh approach to politics’.161 Het is onwaarschijnlijk dat Carter de 
eerste politicus in Georgia was die zich van gemene tactieken bediende, 
maar het stond wel in scherp contrast met het beeld van de onkreukbare 
politicus dat hij wilde uitstralen. 
     Carter zag een ander beproefd tactisch element, ‘an advantage of being 
an underdog’, als één van de belangrijkste oorzaken van zijn 
overwinning.162 Carter liet het voorkomen alsof hij in de rol van underdog
gedwongen was. Het ging echter om een uitgedacht concept, waarbij de 
campagneleiding zorgvuldig keek welke elementen konden worden 
overgenomen uit campagnes van voormalige gouverneurs als Vandiver, 
Sanders en Arnall, maar vooral Maddox. Carter ging niet zover zich te 
presenteren als een outsider. Dat zou ongeloofwaardig zijn geweest, 
gezien zijn verleden als staatssenator en zijn bewering dat hij één van de 
dragende figuren binnen de Democratische Partij van Georgia was. Good
government, het tactische element dat Carter sinds 1962 in zijn campagnes 
gebruikte, had ook in 1970 de functie van een ‘vlucht-thema’: hij kon zich 
er achter verschuilen als de rassenkwestie te dicht bij dreigde te komen. 
Carter slaagde er zelfs in het thema te projecteren op de Wallace-kiezers, 
met de onderbouwing dat die groep niet alleen ontevreden was over de 
desegregatiewetten, maar ook over het staatsbestuur in het algemeen. 
     Het element van de media buitte Carter in 1970 professioneler uit dan 
in 1966, want als politicus had hij meer ervaring in het sturen van 
publiciteit gekregen. Hij zorgde er voor vanaf 1967 op gerede tijdstippen 
in het nieuws te zijn, vooral door het geven van lezingen. Public relations 
met moderne technieken was in de Verenigde Staten al langere tijd 
onderdeel van verkiezingscampagnes.163 De campagneleiding van Carter, 
met Rafshoon voorop, maakte volop gebruik van die technieken. Volgens 
Shipp had Carter zijn verkiezing dan ook voor een groot deel aan 
Rafshoon te danken. Met het concept dat Rafshoon uitdacht maakte de 
politieke televisiespot voor het eerst in de geschiedenis van Georgia ‘a 
very significant difference’ bij het verkopen van een kandidaat.164
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     Carter vertrouwde niet alleen op PR en televisie, maar combineerde 
zijn mediatactiek met het aloude barnstorming, het direct ontmoeten en 
toespreken van groepen of individuele kiezers op zoveel mogelijk locaties. 
Dit grassroots-campagnevoeren vatte Carter samen in een na de tweede 
stemronde uitgegeven campagnebrochure als ‘Carter campaigns where the 
people are: at factory shifts, corner groceries, supermarkets, warehouses, 
ballgames. He and his family worked early and late for months’.165 In de 
praktijk trad er een wisselwerking op tussen het grassroots-
campagnevoeren en de aandacht die Carter kreeg in de media. Ieder 
optreden tussen het volk genereerde media-aandacht, hoewel die niet altijd 
positief was voor de kandidaat. Naast media en grassroots deed de 
opiniepeiling in 1970 haar intrede als tactisch element in de 
verkiezingscampagnes van Jimmy Carter. Het versterkte zijn candidate-
centered-campagne, want direct kiezersonderzoek was net als media en 
grassroots een manier om het partijbestuur te omzeilen. 

Liberal of conservatief? 

In een editoriaal legde de Columbus Enquirer aan de lezers uit dat Carter 
de steunbetuiging van de krant verdiende. Carter ‘offers knowledge and 
enlightenment that is tempered with a Georgia conservatism so natural for 
one deeply rooted in the fertile soil he tills as a succesful peanut farmer’, 
aldus de hoofdredactie.166 Rafshoon zag Carters conservatisme in de 
campagne van 1970 achteraf niet als de belangrijkste kwestie: ‘We did 
manage to emerge as non-liberal, but the main issue of the campaign was 
personality’.167 Waar Rafshoon doelde op persoonlijke integriteit en 
uitstraling, zag Peter Bourne nog een andere dimensie, namelijk Carters 
gave van het persoonlijke, één-op-één campagnevoeren. ‘It required 
considerable skill to hold together, by sheer force of personality, a 
constituency that extended from liberals to segregationists’, zegt 
Bourne.168 Kenneth Morris spreekt zelfs van een ‘personal political magic’ 
en Carters gewoonte ‘to engage in multiple self-presentations’. Die 
aangeboren trek werd volgens Morris versterkt door Carters christelijke 
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opvattingen, want zijn geloof schreef voor dat hij naastenliefde diende te 
voelen voor iedere persoon die hij ontmoette.169

     Het was van meet af aan de bedoeling van Carters campagnestaf om 
zijn persoonlijkheid boven zijn ideologische oppervlakkigheid te stellen. 
Carters spagaat tussen links en rechts bezorgde hem de naam van 
bruggenbouwer, maar toonde tevens aan dat hij een opportunist was.170

Wat betreft de partij gedroeg Carter zich eveneens ambivalent. Het lukte 
hem zich op te werken in de partijhiërarchie, om vanuit die positie 
allianties te smeden en hervormingen door te voeren. De historicus 
Matthew Lassiter concludeert dat Carter er met zijn campagne van 1970 
in slaagde ‘to bridge the traditional divisions in the state Democratic party 
between the segregationist rural counties and the moderate metropolitan 
wing’.171 In de pers liet Carter echter steevast weten dat hij de partij niet 
nodig had om de verkiezingen te winnen, omdat hij met zijn programma 
direct naar het volk ging. Na zijn overwinning in de primary sprak de 
Americus Times-Recorder treffend van een ‘Stunning Upset Recorded By 
Sumter Countian Over Press, Power Structure, Politicos’.172 Enerzijds 
werkte Carter aan het bouwen van een sterke Democratische Partij als 
wapen tegen de Republikeinen, anderzijds stelde hij zich op als een 
individualistisch politicus die op een geheel andere manier politiek wenste 
te bedrijven. 
     De politicoloog Earl Black heeft Carters campagne van 1970 ‘neo-
populist’ genoemd, ‘designed to attract the Maddox and Wallace vote 
without the use of segregationist rhetoric’.173 Carters opiniepeiler William 
Hamilton omschreef het als ‘stylistic populism’, want Carter appelleerde 
aan het gevoel van wantrouwen van de ‘kleine man’ ten opzichte van de 
rijken, de steden en grote bedrijven, terwijl hij tegelijkertijd de – 
financiële – steun van het establishment verwelkomde.174 Rafshoon 
beschreef in een analyse van de verkiezingen hoe het Carter gelukt was 
door een geregisseerde ‘rebirth of populism’ een vliegende campagnestart 
te maken. ‘Populism, I think, can best be described as ‘unperverted’ 
liberalism’, concludeerde Rafshoon, waarmee hij bedoelde dat 
populistische thema’s als regering door en van het volk, 
belastingverlaging en sociale zekerheid pas tot het ‘dogma known as 
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liberalism’ worden als er ‘big government, interventionism and 
integration’ aan worden toegevoegd. Die laatste elementen droeg Carter in 
zijn campagne zeker niet uit.175 Evenmin raakte hij aan puur populistische 
uitgangspunten als regulering van het bedrijfsleven door de overheid en 
federale hulp aan economisch achtergebleven landstreken. 
     Carter koos in 1970 eclectischer dan ooit uit conservatisme, liberalisme 
en populisme en  maakte hier zijn eigen centrisme van. Door een 
conservatieve, soms impliciet segregistische toon aan te slaan pleegde 
Carter verraad aan zijn gematigde denkbeelden. Want in werkelijkheid 
geloofde hij niet in het belangrijkste conservatieve thema, het traineren 
van de desegregatie. Maar Carters briefwisselingen uit zijn tweede 
gouverneurscampagne tonen onweerlegbaar aan dat het hem ontbrak aan 
de moed om publiekelijk te streven naar desegregatie. Hij wilde niet 
vereenzelvigd worden met de cause van de zwarte minderheid, uit angst 
als een radicaal te gaan gelden en zijn politieke toekomst als centrist te 
verspelen.176 In een brief die hij in februari 1967 schreef aan een 
aanhangster liet Carter blijken hoe hij werkelijk over de rassenkwestie in 
de politiek dacht. ‘We have been handicapped by an obsession with racial 
problems, and the ramifications of these problems have been far reaching 
and varied. Education, industrial development, and many other facets of 
our society have been affected’, schreef hij.177 In 1969, voordat de 
campagne openlijk losbarstte, durfde Carter nog wel een stelling als ‘I 
would never support extralegal, immoral, and racially discriminatory 
policies’ in een brief te poneren.178 Maar eenmaal meegetrokken in een 
professionele campagne, met slechts één doel, het winnen van het 
gouverneurschap, volgde Carter stipt de richtlijn van zijn adviseurs: ‘We 
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suggest that you emphasize improving the quality of education sans the 
racial influence’.179

     Door de rassenkwestie mee te laten spelen op de achtergrond van zijn 
campagne wist Carter  een deel van de Wallace-kiezers te trekken en de 
Republikein Hal Suit te verslaan. Bedoeld of onbedoeld deelde Carter 
daarmee een klap uit aan de Southern Strategy van president Nixon. 
Nixon voelde instinctief aan dat de Republikeinen de stemmen van de 
Wallace-aanhangers, ook wel de angry whites genoemd, in 1972 konden 
winnen en hij liet doorschemeren dat hij er in ruil als president voor zou 
zorgen dat de federale regering de uitvoering van de desegregatiewetten 
zoveel mogelijk zou vertragen.180 Carter trok een deel van de Wallace-
kiezers echter terug in het Democratische kamp. Het terugdringen van de 
Republikeinse invloed181 stond op Carters agenda, maar was zonder meer 
ondergeschikt aan zijn persoonlijke politieke ambities. Carter wist te 
profiteren van het feit dat Democraten rond 1970 bij staats- en 
Congresverkiezingen hun partij trouwer bleven dan bij 
presidentsverkiezingen.182 Hij ging er van uit dat een Democratische Partij 
die vanuit sociaal en economisch-conservatieve opvattingen een 
centrumkoers voer het beste middel was voor de bestrijding van de 
Republikeinse ambities. 
     Carter onderkende de tekortkomingen van het liberalisme, dat begin 
jaren zestig nog de ideologie leek met toverformules voor economie, 
gelijkberechtiging, armoedebestrijding en handhaving van de 
wereldvrede.183 Eind jaren zestig, toen duidelijk werd dat de 
verwachtingen niet ingelost waren, ging Carter er nog steeds van uit dat 
de Democratische Partij in staat was tot politiek-maatschappelijke 
correcties en het keren van de conservatieve trend. Bourne noemt Carters 
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voornaamste beweegreden in de politiek ‘achieving social justice’.184 In de 
campagne van 1970 gaf Carter evenwel aan dat de overheid in zijn optiek 
slechts in beperkte mate voor die gerechtigheid kon zorgen. Vooral de 
bevolking zelf diende via de weg van geleidelijkheid, economische groei 
en individuele zelfredzaamheid een bijdrage te leveren. 
     Ondanks zijn conservatieve opstelling stuurde Carter steeds signalen 
naar zwarten en liberals, getuige onder meer de lofprijzingen van Andrew 
Young en de steun van jonge Democraten die in 1968 actief waren 
geweest in de campagnes van de liberale senatoren Eugene McCarthy of  
Hubert Humphrey.185 Carter toonde zich tevens een onvervalste ‘wheeler-
dealer’ in zijn pogingen de macht in de partij naar zich toe te trekken, 
ondertussen afgevend op beroepspolitici en belangengroepen. Enerzijds 
kritiseerde hij grote bedrijven, anderzijds liet hij zijn campagnekas vullen 
door – deels conservatieve – vertegenwoordigers van diezelfde bedrijven. 
Het is dit politiek opportunisme, neergelegd in brieven en memo’s in 
Carters archief, waar de historicus Randy Sanders op doelde en dat Carter 
mogelijk liever in de vergetelheid wilde doen raken.186 Carter heeft over 
‘1970’ nooit meer losgelaten dan dat hij een issue maakte van de ‘big 
shots standing between him [Carl Sanders] and the people’,187 een 
opmerking van populistische aard.  

Met de blik naar het Noorden

Carter geloofde voor alles in zijn zakelijke benadering van de politiek en 
hij hekelde het sectionalisme tussen Noord en Zuid, dat met de deelname 
van Wallace aan de presidentsverkiezingen van 1968 een nieuwe dimensie 
had gekregen. Carter hield de inwoners van Georgia voor dat er geen 
grenzen aan de vooruitgang waren. In geïndustrialiseerde delen van de 
Verenigde Staten stond Georgia ten onrechte als achtergebleven te boek. 
‘Georgians have suffered in the past from a failure to set our goals high 
enough and in being content with achieving too little. (...) the only 
limitation to achievement in Georgia is the extent of our willingness to 
act’, zo liet hij weten.188 Carter riep de inwoners van Georgia daar 
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impliciet mee op vooruit te kijken. Ze moesten politiek, economie en 
sociaal leven niet langer laten domineren door de discussie over de 
desegregatie. Hamby rekent Carter terecht tot de zuiderlingen die inzagen 
dat de regio economisch alleen vooruit zou komen als het juk van de 
segregatie afgeworpen werd: ‘A herd of racial moderates, including 
Georgia’s Jimmy Carter, stampeded the statehouses of the South, 
promising to bring the region into the national mainstream’.189 Naast 
Georgia kwamen in 1970 immers ook in Florida, Arkansas en South 
Carolina gematigde Democratische gouverneurs aan de macht.190 Met hen 
vertegenwoordigde Carter een nieuw centrum in de politiek van het 
Zuiden, conservatiever dan elders in het land, maar minder star dan 
voorheen.191

     Opmerkelijk is dat Carter zelf, ook als gouverneur, geen New South
zag. ‘I don’t think there is any such thing as a New South, but there is 
definitely a ‘new freedom’’, aldus Carter. Hij bedoelde dat niet de hele 
samenlevingsstructuur in het Zuiden veranderd was, maar dat de burgers 
door het afwerpen van de last van de segregatie wel mondiger en 
onafhankelijker waren geworden van politici die de rassenscheiding het 
liefst in stand hadden gehouden. Carter meende daar met zijn campagne 
van 1970, door direct naar het volk te stappen, een bijdrage aan te hebben 
geleverd.192 In Georgia liet geen van de gouverneurskandidaten zich in 
1970 openlijk racistisch uit, maar het is onjuist om Carter in zijn 
campagne uitgesproken ‘integrationist-minded’ te noemen.193 Volgens 
Killian konden zuidelijke politici bewust kiezen ‘to take the lead in 
demonstrating that racial harmony can be achieved in spite of group 
differences’.194 Maar Carters campagne was niet gebouwd rond een 
discussie over sociale kwesties als onderwijs, maar rond zijn persoon, met 
als hoogste doel het winnen van de verkiezingen. Dat Carter na de vuile 
campagne tegen Carl Sanders met een bezwaard geweten rondliep lijkt 
dan ook eerder legende dan werkelijkheid. 
     Met zijn overwinning in de tweede ronde overschreed Carter een 
sectionalistische grens en kreeg hij voor het eerst aandacht in de nationale 
pers. Het zal hem geen onverdeeld genoegen zijn geweest dat de New 
York Times hem classificeerde als ‘a wealthy liberal whose tough 
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campaigning won him some of his state’s large Wallace vote’.195 Maar 
Carter wist dat een nieuw imago snel gekweekt kon worden. Hij toonde 
zich immers een meester in één van de lessen die oud-gouverneur Arnall 
doceerde, namelijk ‘ninety percent of politics is acting’.196 Jordan zei dat 
de titel van gouverneur Carter overigens niet veel leek te doen.197 De 
journalist James Wooten viel dit ook op en verwijzend naar Carters 
marinetijd schreef hij dat de politiek al vanaf de strijd om de scholenfusie 
in Plains diens ‘new submarine’ was geworden. Carters ‘vessel would 
always be moored with its bow pointed seaward, ready for the next cruise 
to the next destination’.198 Het is inderdaad aannemelijk dat Carter het 
gouverneurschap slechts als een tussenstation zag en dat hij met zijn label-
loze campagne alle opties open wilde houden om eventueel in aanmerking 
te komen als kandidaat voor het Democratische vice-presidentschap. Op 
campagnetoernee probeerde hij elke ambitie te verdoezelen met 
opmerkingen als ‘We have a duty to give ear to those gubernatorial 
candidates who are running for Governor of Georgia...and not to those 
who talk so much about the federal government that it seems that they are 
running for president’.199 Maar Carter keek zelf veel verder dan Atlanta, 
indachtig de woorden die een aanhanger hem al in 1967 schreef: ‘Be 
ready Mr. Carter. Your day is just dawning’.200
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