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5
End the plague of regionalism 

‘That’s what really elected him – regional pride.’1

Herman Talmadge 

Inleiding

et het binnenhalen van het gouverneurschap in 1970 bewees 
Carter dat zijn politieke carrière een hoge vlucht kon nemen. 
Maar bij dat gouverneurschap zou het niet blijven, want Carter 

wist in 1976 ook de presidentsverkiezingen te winnen. De psychohistorici 
Lloyd deMause en Henry Ebel meenden dat Carter in zekere zin tot dat 
ambt geroepen was. Zij zeggen dat er midden jaren zeventig een sterke 
‘group-fantasy’ heerste onder de Amerikanen, een gevoel als volk een 
gezamenlijke bestemming te hebben. De behoefte aan een ‘loving, caring, 
nurturant leader’ was groot. ‘The group-fantasy of the post-Nixon era 
involved a wish for a mythic leader to create a utopia of peace, security, 
unity, and harmony – to heal differences between liberal and conservative, 
black and white, rich and poor, male and female, North and South, pro-
war and anti-war’, aldus deMause en Ebel.2 DeMause en Ebel leggen met 
deze conclusie de hoofdoorzaak van Carters verkiezingsoverwinning bij 
Watergate en de Vietnamoorlog, maar daar zijn zeker kanttekeningen bij 
te plaatsen. 
     Of Carter nu een mythische leider was of niet, in zijn campagne legde 
hij er sterk de nadruk op dat hij het vertrouwen in de politiek, geschonden 

1 Uitspraak van Herman Talmadge over Jimmy Carter. ‘Senator Herman 
Talmadge Views ‘Newcomer’ Carter’, Atlanta Magazine, januari 1977, 34. 1976 
Presidential Campaign, Emily Dolvin Box 3, Folder: Presidential Inauguration, 
1/77 (2). Jimmy Carter Library. 
2 Lloyd deMause and Henry Ebel, eds., Jimmy Carter and American Fantasy
(New York: Two Continents/Psychohistory Press, 1977) 80, 103. 
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door Watergate en de Vietnamoorlog, terug wilde brengen. Carter plaatste 
het begin van de vertrouwensbreuk in 1969 bij het aantreden van Nixon, 
hoewel president Johnson verantwoordelijk was geweest voor de militaire 
escalatie van de Vietnamoorlog.3 Ondanks talloze commentaren en 
nieuwsberichten dat de economie in 1976 het centrale thema was, hield 
Carter vol dat de verkiezingen in de eerste plaats draaiden rond de 
‘restoration of faith in our government’. Problemen als werkloosheid en 
inflatie kwamen voor hem pas op de tweede plaats.4 Met deze opstelling 
maakte Carter ook in 1976 ruimte voor het thema good government dat hij 
al in 1962 gelanceerd had en dat hij daarna in zijn campagnes was blijven 
gebruiken. Het is aannemelijk dat Carter het thema in 1976 ook 
aangesneden zou hebben als er geen Watergateschandaal geweest was. 
     Om Carters presidentscampagne te kunnen plaatsen is het noodzakelijk 
te kijken naar de manier waarop hij het gouverneurschap van Georgia 
invulde en de rol die de presidentsverkiezingen van 1972 daarbij speelden. 
Carter gebruikte de hoogste bestuursfunctie in Atlanta als springplank 
naar een ambt in het Witte Huis. Hij wierp zich als gouverneur op als een 
verlicht zuidelijk politicus en vlocht op nationaal vlak een netwerk onder 
invloedrijke Democratische sympathisanten. Carter begon zijn 
presidentscampagne vrijwel onmiddellijk nadat hij in 1972 geprobeerd 
had vice-presidentskandidaat te worden naast George McGovern. De 
liberals rond McGovern vereenzelvigden Carter met zuidelijk sociaal-
conservatisme en schreven hem daarom af.5 Vier jaar later, zo 
constateerde de journalist William Shannon, was de Democratische Partij 
politiek en psychologisch gezien zelfs klaar voor de nominatie van een 
zuidelijke presidentskandidaat.6 Dit was het gevolg van snelle 
maatschappelijke ontwikkelingen, waarbij met name de desegregatie als 
thema steeds verder op de achtergrond raakte in de zuidelijke politiek. De 
politicoloog Ralph Goldman heeft gewezen op een belangrijk verschil 
tussen beide partijfacties. Was de noordelijke groep vrij hecht en stabiel, 
de zuidelijke factie bestond uit ‘short-lived collaborations, often organized 
for a single candidacy, a single election, or a single issue, then 

3 Interview van zwarte journalisten met Jimmy Carter, Chevy Chase, Maryland, 2 
oktober 1976. In: The Presidential Campaign 1976, Volume One, Part Two, 
Jimmy Carter. United States Government Printing Office, Washington, D.C., 
1978. 883. 
4 The Presidential Campaign 1976,Volume One, Part Two, Jimmy Carter. United 
States Government Printing Office, Washington, D.C., 1978. 1126. 
5 Numan V. Bartley and Hugh Davis Graham, Southern Politics and the Second 
Reconstruction (Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press, 1976) 189. 
6 William V. Shannon, ‘The Southern Connection’, The New York Times, 8 juni 
1976. 
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disappearing’. Het ontbrak de zuidelijken tevens aan ‘durable ideologies, 
heroes, and symbols’.7
     Na zijn afwijzing in 1972 was het Carter dan ook duidelijk dat het 
kweken van aanhang in de nationale structuren van de partij geen 
gemakkelijke opgave was, zeker in een tijd waarin het electoraat volop in 
beweging was. Carters adviseur Hamilton Jordan meende dat de 
Democraten rond 1950 nog betrouwbare kiezers hadden gevonden onder 
‘big-city ethnics of the Northeast and Midwest, working people, Jews, 
liberals, and white Southerners’. Veel van hun kinderen en kleinkinderen 
waren echter om uiteenlopende redenen Republikeins gaan stemmen.8 Een 
onderzoek naar de periode 1950-1980 van de politicoloog Norman Nie 
wees uit dat de groepen die Jordan noemde zichzelf in de eerste plaats als 
onafhankelijke kiezers waren gaan beschouwen. Alleen zwarten voelden 
zich nog onlosmakelijk verbonden met een partij, in dit geval de 
Democraten.9 Volgens de politicoloog Austin Ranney is het afdrijven van 
kiezers niet vreemd omdat de Amerikanen traditioneel wantrouwend staan 
ten opzichte van politieke partijen, die zij in het gunstigste geval 
accepteren als ‘unavoidable evils’.10 Carter zag voor de Democraten een 
toekomst weggelegd als een bredere beweging, gebaseerd op het 
populisme. Voor Carter hield dat in dat politici direct naar de kiezers 
stapten en beloofden dat de big shots niet langer de politiek zouden 
bepalen.11 Zulke big shots zag Carter ook in zijn eigen partij en Jordan 
sprak in dat geval van ‘screaming, unrealistic, doctrine liberals’.12

     De Democraten waren in 1976 derhalve een partij die probeerde af te 
rekenen met een sectionalistische en ideologische fragmentatie. Volgens 
Jordan was het juist die fragmentatie die Carter de kans bood een ‘non-
ideologische’ campagne te voeren met een strategische nadruk op media 
en belangrijke staten.13 Het ambitieuze doel om de partij te hervormen lag 
aan de campagne ten grondslag. Was Carter eenmaal tot president 

7 Ralph M. Goldman, Search for Consensus. The Story of the Democratic Party
(Philadelphia: Temple University Press, 1979) 360. 
8 Hamilton Jordan, Crisis. The Last Year of the Carter Presidency (New York: 
G.P. Putnam’s Sons, 1982) 328-329. 
9 Norman H. Nie, Sidney Verba and John R. Petrocik, The Changing American 
Voter, Enlarged Edition (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979) 268. 
10 Austin Ranney, Curing the Mischiefs of Faction. Party Reform in America (Los 
Angeles: University of California Press, 1975) 22. 
11 Jack Bass and Walter de Vries, Interview with Jimmy Carter, Southern Oral 
History Program Collection, University of North Carolina at Chapel Hill, 1974. 7. 
http://docsouth.unc.edu. 
12 Interview with Hamilton Jordan, Landon Butler and Thomas Donilon, Miller 
Center Interviews, Carter Presidency Project, 6 November 1981. 8. 
13 Idem, 11. 
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gekozen, ‘then the Democratic party will coalesce behind him, begin to 
fall into place and redefine itself’, zo verwachtte Jordan.14 Die 
ideologische herdefinitie zou ergens in het politieke centrum moeten 
liggen. Maar in dat centrum vonden de Republikeinen in de jaren zeventig 
juist steeds meer aanhang. Onder invloed van het conservatisme werden 
zij volgens de politicologe Andrea Louise Campbell ‘the party of the 
middle class and the small farmer, businessman, and the like’.15 Als 
voorloper van het neoliberalisme in zijn partij wilde Carter deze trend 
keren. Kenmerkend voor de opvattingen van de neoliberalen is hun breuk 
met ‘traditional Democratic doctrine on social welfare, Keynesian 
economics, and redistributive taxation’, aldus de politicoloog Nicol Rae. 
Voorts hielden deze Democraten wel vast aan hun overtuiging dat de 
overheid een hoofdrol speelt bij het stimuleren van economische groei. 
Hun benadering van het landsbestuur – en dat gaat zeker op voor Carter – 
was non-ideologisch en technocratisch.16 Doordat Carter zich niet als een 
linkse Democraat profileerde wist hij in 1976 ook christelijke 
fundamentalisten en evangelicals en behoudende katholieken voor zich te 
winnen, van wie een deel in 1972 op Nixon had gestemd. Als herboren 
baptist profiteerde Carter zo van de Third Great Awakening, een 
beweging die begin jaren zeventig inzette en waarbij veel Amerikanen 
hun geloof herontdekten of verdiepten.17 De aandacht rond Carters geloof 
en de bekentenis van president Gerald Ford dat ook hij toegewijd de 
christelijke boodschap uitdroeg bracht de opiniepeiler George Gallup jr. er 
toe 1976 uit te roepen tot ‘year of the evangelical’.18 Carter liet zich in de 
campagne overigens niet eenduidig uit over morele kwesties als abortus, 
waardoor christelijke groepen hun eigen standpunten in zijn uitspraken 
meenden te herkennen. Deze groepen zagen Carter behalve als politicus 
immers ook als een actieve leek in de baptistenkerk en als een christen die 

14 Idem, 16. 
15 Andrea Louise Campbell, ‘Parties, Electoral Participation, and Shifting Voting 
Blocs’, in The Transformation of American Politics. Activist Government and the 
Rise of Conservatism, Paul Pierson and Theda Skocpol, eds. (Princeton: Princeton 
University Press, 2007) 79.  
16 Nicol C. Rae, Southern Democrats (New York: Oxford University Press, 1994) 
21-22; Leo P. Ribuffo, ‘Jimmy Carter and the Crisis of Confidence’, in The
Liberal Persuasion. Arthur M. Schlesinger, Jr., and the Challenge of the 
American Past, J.P. Diggins, ed. (Princeton: Princeton University Press, 1997) 
165.   
17 Andrew Flint en Joy Porter, ‘Jimmy Carter: The Re-Emergence of Faith-Based 
Politics and the Abortion Rights Issue’, Presidential Studies Quarterly, Vol. 35, 
No. 1 (March 2005) 30. De First en Second Great Awakening vielen 
respectievelijk in de achttiende en negentiende eeuw. 
18 ‘Born Again! The Year of The Evangelicals’, Newsweek, 25 oktober 1976, 68. 
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zendingswerk had verricht. Katholieken voelden zich aangesproken 
doordat Carter het in zijn campagne steeds opnam voor het gezin.19

     In de voorverkiezingen van 1976 – en later ook in de campagne tegen 
Ford – bediende Carter zich van een eigen Southern Strategy. Hij 
onderkende dat zijn thuisregio een belangrijke electorale basis kon zijn, 
want winst in het Zuiden zou het verlies van staten elders in de Verenigde 
Staten kunnen compenseren. De politicologen Black en Black wijzen op 
het belang van dat zuidelijke blok: ‘The modern South is the largest, the 
most cohesive, and, arguably, the most important region in the United 
States in terms of establishing the partisan direction of presidential 
politics’.20 Vanaf 1973 bewerkte Carter noordelijke staten in de hoop daar 
drie jaar later als zuidelijk kandidaat voorverkiezingen te winnen. Met 
deze strategie zette hij Iowa op de kaart als de staat waar Amerikaanse 
presidentskandidaten een vliegende start kunnen maken. De politicoloog 
Hugh Winebrenner heeft er op gewezen dat de grassroots-campagne van 
Carter in Iowa belangrijk was, maar dat ook de media een aandeel hadden 
in de profilering van die staat. In 1972 waren journalisten er van uitgegaan 
dat Edmund Muskie de Democratische presidentskandidaat zou worden en 
daarom hadden zij Iowa vrijwel genegeerd. Met een marginaal verschil 
eindigde Muskie in Iowa als tweede achter de uncommitted-lijst, maar hij 
trok zich in april alsnog terug.21 George McGovern, die derde was 
geworden in Iowa en een sterke grassroots-campagne voerde, volgde 
Muskie plotseling op als de te kloppen man bij de Democraten. 
Journalisten zwoeren daarop dat zij in januari 1976 beter naar Iowa 
zouden kijken.22

     Met zijn werkwijze in Iowa en andere staten versterkte Carter de trend 
van de candidate-centered-campagne, ditmaal in het presidentiële 
campagnevoeren. De politicoloog Austin Ranney ziet in de Amerikaanse 
politieke traditie een typische combinatie van ‘antipartisan principle with 
partisan activity’.23 Voor Carter gaat deze tweeslachtigheid zeker op. In 
zijn eerdere campagnes had hij immers al aangetoond dat hij zich weinig 
gelegen liet liggen aan de partijleiding. Tegelijkertijd zag hij de 
Democratische Partij ook als een onmisbaar bestuursmiddel in de 
samenleving. Maar de partij stond midden jaren zeventig zeker niet meer 

19 William Martin, With God on Our Side. The Rise of the Religious Right in 
America (New York: Broadway Books, 1996) 149, 155. 
20 Earl Black and Merle Black, The Vital South. How Presidents are Elected
(Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992) 344. 
21 Op uncommitted stemde 35,8 procent, op Muskie 35,5 procent. McGovern 
haalde 22,6 procent. Zie: http://publications.iowa.gov/135/1/elections/10-5.pdf. 
22 Hugh Winebrenner, The Iowa Precinct Caucuses: The Making of a Media 
Event, Second Edition (Ames: Iowa State University Press, 1998) 57. 
23 Ranney, Curing the Mischiefs of Faction, 27. 
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op de voorgrond. De kandidaat wel. Volgens de historicus Gil Troy 
diende die inmiddels tegelijkertijd als ‘the chief icon in the literature, the 
leading actor on the stump, and the dominant image on television’.24 In de 
toespraken die kandidaten gaven stond al lang niet meer het 
partijprogramma centraal, maar de authenticiteit en onafhankelijkheid van 
de politici zelf.25 Het betekende niet dat partij-elites zich zonder meer 
gewonnen gaven. Maar het was een ontwikkeling die uitstekend paste bij 
Carters tactiek van underdog. De presidentscampagne was volgens Jordan 
in dat opzicht een voortzetting van de gouverneursverkiezingen van 1970: 
‘It was really just Jimmy Carter against everybody’.26

1. Gouverneur Jimmy Carter 

Een opmerkelijke inaugurele rede 

In zijn gouverneurscampagne van 1970 was Jimmy Carter ver naar rechts 
opgeschoven om de stemmen van conservatieve Democraten te winnen. 
Dat die succesvolle strategie slechts een vehikel was geweest om het 
hoogste ambt te bereiken, onderstreepte Carter in zijn inaugurele rede als 
76ste gouverneur van Georgia op 12 januari 1971 voor het State Capitol
in Atlanta: ‘At the end of a long campaign, I believe I know the people of 
this state as well as anyone. Based on this knowledge of Georgians north 
and south, rural and urban, liberal and conservative, I say to you quite 
frankly that the time for racial discrimination is over. Our people have 
already made this major and difficult decision, but we cannot 
underestimate the challenge of hundreds of minor decisions yet to be 
made. (...) No poor, rural, weak, or black person should ever have to bear 
the additional burden of being deprived of the opportunity of an 
education, a job, or simple justice’.27

     Met zijn zelfgeschreven toespraak loste Carter een belofte in aan David 
Rabhan, de zakenman die één van de financiers van zijn campagne was 
geweest. Carter had Rabhan als tegenprestatie toegezegd openlijk te zullen 
benadrukken dat de segregatie verleden tijd was. Het was politiek gezien 
veilig voor Carter om te zeggen dat Georgia alle desegregatiewetten ging 
uitvoeren. Als gouverneur mocht hij immers slechts één aaneengesloten 

24 Gil Troy, See How They Ran. The Changing Role of the Presidential Candidate
(New York: Free Press, 1991) 222. 
25 Idem, 263. 
26 Interview with Hamilton Jordan, Landon Butler and Thomas Donilon, Miller 
Center Interviews, 62. 
27 Jimmy Carter, Why Not the Best? The First Fifty Years, 1996 Edition 
(Fayetteville: University of Arkansas Press) 106. 
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termijn van vier jaar dienen, zodat hij niet op het thema afgerekend kon 
worden aan de stembus. Carter wist zich in de rug gesteund door een 
uitspraak van het federale Hooggerechtshof, dat in oktober 1969 bepaalde 
dat openbare scholen onmiddellijk geïntegreerd dienden te worden in 
plaats van met all deliberate speed zoals eerder bepaald.28 Zuidelijke 
Republikeinen verklaarden desegregatie daarna tot een ‘dead political 
issue’, maar Carter had het in zijn campagne verstandiger gevonden dat 
niet uit te spreken onder Democraten.29

     Carters opmerkingen over integratie zeiden veel over zijn persoonlijke, 
realistische opvattingen. Met de passage wilde hij echter ook duidelijk 
maken dat hij nu aan het hoofd stond van de Democratische Partij in 
Georgia en dat die partij niet langer gepreoccuppeerd mocht zijn met de 
tegenstelling tussen Noord (de liberalere steden van Georgia met Atlanta 
voorop) en Zuid (het conservatieve platteland). Niet voor niets drong hij 
in zijn toespraak aan op gelijkstelling van plattelanders, tot wie hij zelf 
behoorde, met stedelingen. Carter maakte tevens duidelijk dat hij Georgia 
wilde laten aansluiten bij het liberalere Noorden van de Verenigde Staten. 
Tegelijkertijd verzekerde hij het volk dat hij hun staat niet wilde 
‘uitleveren’ aan Washington. ‘We Georgians are fully capable of making 
our judgments and managing our own affairs’, aldus de nieuwe 
gouverneur in een boodschap aan liberale noordelijke partijgenoten.30 Zij 
moesten beseffen dat het politieke en sociale proces in het Zuiden zijn tijd 
nodig had. ‘Destiny is not a matter of change, it is a matter of choice. 
Destiny is not a thing to be waited for, it is a thing to be achieved’, zo 
haalde Carter in zijn toespraak William Jennings Bryan aan, de 
Democraat die in 1896 presidentskandidaat van de Populisten was 
geweest.31 Carter benadrukte hiermee dat hij het net als Bryan wilde 
opnemen voor de ‘kleine man’, ongeacht diens afkomst of huidskleur. Het 
populisme dat Carter in zijn campagne had gebezigd kwam hiermee in 
zijn toespraak terug. Aan het slot van zijn rede beloofde Carter een 
progressieve regeerperiode met de opmerking ‘I am determined that at the 
end of this administration we shall be able to stand up anywhere in the 
world – in New York, California, or Florida and say ‘I’m a Georgian’ – 
and be proud of it’.32 Carter sprak hier bewust over zijn eigen staat, om 

28 U.S. Supreme Court, Alexander et al. v. Holmes County Board of Education et 
al. 396 U.S. 19, 29 oktober  1969. U.S. Supreme Court Center, 
http://www.justia.us/us/396/19/case.html. 
29 Duane Riner, ‘Desegregation Called Dead Political Issue’, Atlanta 
Constitution, 14 januari 1970. 
30 Governor Jimmy Carter’s Inaugural Address (12 januari 1971) 2. 
http://jimmycarterlibrary.org/documents/inaugural_address.pdf. 
31 Idem, 3.  
32 Ibidem. 
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aan te geven dat het Zuiden niet in alle opzichten een monolitisch blok 
hoefde te zijn. Decennia eerder had de publicist Wilbur Cash, in zijn 
klassieke werk The Mind of the South, al op die diversiteit gewezen.33

     ‘Like a mythological omen, as Carter rose to give his inaugural address 
the clouds parted and the sun shone down’, zo schreef Carters biograaf 
Peter Bourne bombastisch dat er een nieuwe morgen in Georgia was 
aangebroken.34 Carter behoorde inderdaad tot een lichting gematigde 
gouverneurs die destijds in het Zuiden aantrad. Met zijn partijgenoten 
Reuben Askew in Florida, John West in South Carolina, Dale Bumpers in 
Arkansas en de Republikein Lynwood Holton in Virginia kreeg Carter 
vrijwel automatisch het stempel ‘progressief’ opgeplakt. Deze politici 
richtten hun vizier op de toekomst en wilden de ‘handicaps of the past’,35

zoals Carter de molensteen van de apartheid omschreef, van hun nek 
gooien. Volgens de journalist Roy Reed doorkruisten deze Democraten in 
ieder geval tijdelijk de Southern Strategy van de Republikeinse president 
Richard Nixon, die in 1970 in het Zuiden de verdere basis had willen 
leggen voor het conservatieve offensief in de regio.36

     Onder de kop ‘Dixie Whistles A Different Tune’ zette Time Jimmy 
Carter in mei 1971 op de cover. Het weekblad concludeerde in een 
achtergrondartikel over de vijf gouverneurs dat ‘Throughout the South, 
there are signs that the region is abandoning the fateful uniqueness that 
has retarded its development and estranged its people’.37 Het was voor 
Carter niet onbelangrijk te figureren in een artikel dat in de hele 
Verenigde Staten werd gelezen. Time noemde hem ‘both product and 
destroyer of the old myths’ en Carter sprak in een interview met het blad 
van ‘a new dynamic, a new freedom that exists throughout the South’.38

Volgens Carter was de rassenkwestie nog geen verleden tijd, maar hadden 
de inwoners van Georgia – ‘I know my people, and I am saying what they 
are thinking’39 – besloten dat de kwestie niet langer alles zou overheersen 
ten koste van de vooruitgang. Carter constateerde dat na de Republikeinse 
opmars van de jaren zestig in Georgia, maar ook elders in het Zuiden, de 
kiezers weer naar de Democraten neigden omdat die partij 
programmatisch beter aansloot bij hun ‘more enlightened attitude’.40 Time

33 W.J. Cash, The Mind of the South (New York: Alfred A. Knopf, 1941) viii 
34 Peter G. Bourne, Jimmy Carter. A Comprehensive Biography from Plains to 
Postpresidency (New York: A Lisa Drew Book/Scribner, 1997) 200. 
35 Governor Jimmy Carter’s Inaugural Address, 1. 
36 Roy Reed, ‘But President May Win In Region in Two Years’, The New York 
Times, 5 november 1970. 
37 ‘New Day A’Coming in the South’, Time, 31 mei 1971. 14. 
38 Idem, 15, 16. 
39 Idem, 16. 
40 Bass and de Vries, Interview with Jimmy Carter, 3-4.  
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schreef na een rondgang onder de vijf gouverneurs dat het Zuiden meer 
dan ooit de kans had om de grens te slechten die was ontstaan met de 
invoering van de slavernij. Het tijdschrift zag mogelijkheden ontstaan 
voor zuidelijke politici nu Democratische presidentskandidaten voor het 
eerst sinds tien jaar hun blik weer naar het Zuiden richtten.41

Beleid als gouverneur 

In zijn inaugurele toespraak had Carter gezegd dat hij niet beoordeeld 
wilde worden op de manier waarop hij campagne had gevoerd, maar op 
zijn kwaliteiten als bestuurder.42 Eén van zijn eerste beleidsdaden als 
gouverneur was het benoemen van David Gambrell, jurist van King & 
Spalding, tot senator. Gambrell diende in Washington de termijn uit van 
de op 21 januari 1971 overleden Richard Russell. Dat Carter meer ervaren 
Democratische politici passeerde illustreert dat hij Gambrell en King & 
Spalding wilde belonen voor hun inspanningen ten dienste van zijn 
campagnes in 1962, 1966 en 1970.43 Na het vertrek van Gambrell naar 
Washington nam Charles Kirbo op aandringen van Carter het 
voorzitterschap van de Democratische Partij van Georgia op zich. 
     Carter benoemde voorts meer zwarten in het overheidsapparaat van 
Georgia dan enig ander gouverneur voor hem. Opmerkelijk is dat niet, 
want hij zette het beleid voort dat was ingezet door zijn voorgangers. Zo 
had ook Lester Maddox, een gouverneur met racistische denkbeelden, 
zwarten benoemd als zij het beste gekwalificeerd waren voor een baan. 
Carter voerde desegregatiewetten uit, maar – en ook hier zette hij de lijn 
van Maddox voort – gelijkberechtiging was niet zijn politieke prioriteit. In 
1972 voerde Carter campagne voor Andrew Young, een zwarte 
burgerrechtenactivist uit Atlanta en een van de naaste medewerkers van 
Martin Luther King jr. Young werd dat jaar als eerste zwarte politicus uit 
Georgia sinds de Recontruction gekozen in het Huis van Afgevaardigden 
in Washington. Als tegenprestatie gaf Young zijn steun aan Carter, die 
zichzelf in het nauw had gebracht met de kwestie van busing. Carter sprak 
zich uit tegen gedwongen en voor vrijwillige busing, waarmee hij kritiek 
oogstte van het nationale bestuur van de burgerrechtenorganisatie 
NAACP. De organisatie wilde juist dat zuidelijke gouverneurs de 
integratie met alle middelen afdwongen. Carter kon gedwongen busing
echter niet rijmen met zijn visie op vrijheid van onderwijs, zowel voor 

41 ‘New Day A’Coming in the South’, Time, 16, 18. 
42 Governor Jimmy Carter’s Inaugural Address (12 januari 1971) 1. 
http://jimmycarterlibrary.org/documents/inaugural_address.pdf. 
43 ‘New Senator From Georgia’, The New York Times, 3 februari 1971. 
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blanke als zwarte kinderen.44 Hij wees er op dat ouders de gelegenheid 
dienden te hebben een buurtschool te kiezen, waar zij meer invloed 
konden uitoefenen op het onderwijsbeleid.45

     Als populist bood Carter de inwoners van Georgia met Speak Up Day
de mogelijkheid naar het State Capitol in Atlanta te komen om persoonlijk 
hun grieven te uiten. Dit was geen origineel initiatief, maar een 
voortzetting van People’s Day, de dagen waarop Maddox de ‘kleine man’ 
in zijn gouverneurskantoor had ontvangen.46 Carter stelde tevens State 
Capitol for a Day in, waarbij hij het staatsbestuur van tijd tot tijd 
symbolisch een dag buiten Atlanta vestigde. Carters staf koos de plaatsen 
zorgvuldig uit, zodat de gouverneur gunstige publiciteit zou krijgen.47

Aansluitend bij zijn opvattingen over populisme maakte Carter alle 
beleidsinitiatieven ondergeschikt aan het stokpaard dat hij al vanaf zijn 
campagne van 1962 bereed en dat good government heette. Als 
gouverneur vertaalde Carter dat naar de noodzaak van een ingrijpende 
reorganisatie van het staatsbestuur. Hij initieerde ook de hervorming van 
de rechtspraak en het sociale stelsel en nieuwe wetten voor 
consumentenveiligheid en belasting. Maar dat alles had een lagere 
prioriteit dan het streven naar inkrimping van het aantal ministeries en 
overige staatsdiensten. 
     Carter diende het voorstel voor de reorganisatie van het staatsbestuur 
onmiddellijk na zijn aantreden in, maar stuitte op de conservatieve factie 
van de Democratische Partij, geleid door vice-gouverneur Maddox, die 
Carter niet zonder meer een succes wilde gunnen. De factie van Maddox 
bezorgde Carter al voor zijn ambtsaanvaarding ernstig gezichtsverlies 
door de verkiezing van zijn vriend, senator Robert Smalley, tot vice-
voorzitter van de Senaat van Georgia te blokkeren. Carter besloot daarop 
te proberen samen te werken met de zittende leiders in Huis en Senaat, 
wat hem op 15 februari 1971 een wet opleverde waarmee het parlement de 
gouverneur het recht gaf een reorganisatievoorstel te schrijven. Als 
gouverneur kreeg Carter het recht diensten te herverdelen onder 
ministeries en andere staatsinstellingen, departementen op te heffen als zij 
niet grondwettelijk waren voorgeschreven en niet-gekozen ambtenaren 
andere taken te geven. Huis en Senaat hadden de nodige amendementen 
toegevoegd, waardoor de wet zowel volgens voor- en tegenstanders 
weinig voorstelde. De conservatieve factie wilde met de amendementen 
voorkomen dat Carter hun medestanders uit het staatsapparaat werkte 

44 Betty Glad, Jimmy Carter. In Search of the Great White House (New York: 
W.W. Norton & Company, 1980) 184. 
45 Bass and de Vries, Interview with Jimmy Carter, 2.  
46 Glad, Jimmy Carter, 146. 
47 Idem, 150. 
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onder het mom van reorganisatie. De factie voelde zich binnen de partij al 
aangevallen door Kirbo, die als partijvoorzitter was begonnen aan een 
zuivering om de rangen van de conservatieven te verzwakken.48 Carter 
had veertig uur gespendeerd om onder senatoren te lobbyen en was 
teleurgesteld over het resultaat.49 Het gedetailleerde reorganisatieplan dat 
hij later indiende bij het parlement werd pas tijdens de zitting van 1972 
goedgekeurd, eveneens in een verwaterde versie. De reorganisatie 
resulteerde overigens niet in lagere overheidsuitgaven vergeleken met de 
regering-Maddox.50

     De historicus Gary Fink gebruikt het thema van de reorganisatie als 
case study voor het verklaren van Carters leiderschap en politieke keuzes 
als gouverneur. Fink gaat terug tot Carters afkomst, waarbij hij als zoon 
van een ‘wealthy small-town landowner and businessman’ een zeker 
‘noblesse oblige’ meekreeg, het gevoel dat hij zijn invloed en talenten 
diende aan te wenden voor het verbeteren van de samenleving. Carters 
idealisme had volgens Fink dan ook weinig van doen met politieke 
ideologie, maar meer met een besef van sociale ethiek dat hij erfde vanuit 
zijn cultuur en dat werd versterkt door zijn religieuze beleving.51 Fink 
kent Carter ‘remarkably conservative views’ toe, maar ziet hem ook als 
een ‘populist, a business progressive, a social gospeler, a technocrat, and a 
modern liberal’. Carter benaderde de politiek of een bestuurlijk probleem 
niet vanuit één gedachte, maar bepaalde in ieder geval apart of de ‘realist, 
planner, pluralist, educator’ of de ‘scientist’ die in hem schuilden diende 
te reageren. Dit pragmatisme maakte van Carters gouverneurschap een 
‘remarkable mixture of conservative caution, progressivism, liberal 
idealism, and populist suspicion’.52 Volgens Fink onderschreef Carter 
geheel of gedeeltelijk het grootste deel van de conservatieve principes die 
Clinton Rossiter in de jaren vijftig opsomde, maar verwierp hij ‘the 
conservative’s pessimistic view of progress, democracy, and man and his 
potentialities’. Daardoor vertaalde Carters conservatisme zich nooit in een 
politieke ideologie. Zijn christelijke geloof maakte het mogelijk om zijn 
conservatisme en zijn liberale sociale opvattingen te vervatten in een 
‘practical political philosophy’.53 Hier dient wel aan toegevoegd te 
worden dat Carter, door steeds de nadruk te leggen op deugdelijk bestuur 

48 Della Wager Wells, The First Hundred Years. A Centennial History of King & 
Spalding (Atlanta: King & Spalding, 1985) 247. 
49 Gary Fink, Prelude to the Presidency: The Political Character and Legislative 
Leadership Style of Governor Jimmy Carter (Westport, Greenwood Press, 1980) 
31, 35-36, 42. 
50 Idem, xxv. 
51 Idem, xxiv. 
52 Idem, 4-6. 
53 Idem, 6-8. 
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in plaats van ideologie, kiezers trok die niet uit een diepere overtuiging op 
hem stemden. Dat maakte Carter kwetsbaar voor het gevaar dat 
uitgesproken liberale of conservatieve politici die kiezers bij een volgende 
campagne naar zich toe zouden trekken. 
     Carter had in de jaren zestig inderdaad aangetoond dat hij, in de geest 
van het conservatisme, voorstander was van geleidelijke en ordelijk 
verlopende verandering. Om verkiezingen te winnen putte hij uit zowel 
liberale als conservatieve uitgangspunten, rekening houdend met de 
kiesgroepen die hij wilde aanspreken. Dat hij niet puur liberal of 
conservatief was liet velen, onder wie Fink, geloven dat Carter ‘in some 
important respects, [he] was not even a politician’.54 Die conclusie is 
misleidend, omdat Carter in de jaren zestig naar voren werd geschoven 
door een belangengroep in de advocatuur en zakenwereld en die groep 
ook diende. Betty Glad concludeerde dat de groep van advocaten rond 
Kirbo tijdens Carters gouverneurschap zelfs uitgroeide tot een ‘kitchen 
cabinet’.55 Daarnaast nam Carter volop deel aan de strijd tussen de 
partijfacties en nam hij niet in de laatste plaats beslissingen die zijn eigen 
politieke carrière moesten bevorderen, zoals het tekenen van een wet in 
1973 waarmee de doodstraf in Georgia opnieuw van kracht werd.56

Eenmaal gekozen tot gouverneur begon Carter onmiddellijk met het 
uitbouwen van zijn eigen factie in de Democratische Partij, waarbij hij 
nauwgezet aantekende wie zijn tegenstanders waren. Finks gedachte dat 
Carter als gouverneur slechts toegaf aan belangengroepen als hij er van 
overtuigd was dat hun zaak het algemeen belang van Georgia ten goede 
kwam, is eveneens te idealistisch. In de campagne tegen Suit accepteerde 
Carter financiële giften van bedrijven, waaronder grote ondernemingen, 
die hij niet bij naam wilde noemen. Het was Carter duidelijk dat die 
bedrijven hem als gouverneur om gunsten zouden vragen en in ieder geval 
verwachtten dat hij rekening hield met hun belangen.57

Noord-Zuid benadering van de nationale politiek 

Dat Carter als gouverneur vooral politicus was blijkt tevens uit de 
interesse die hij kort na zijn aantreden toonde in hogere ambten. Zo 
overwoog hij om het in 1972 op te nemen tegen Herman Talmadge om 

54 Idem, 19. 
55 Glad, Jimmy Carter, 145.  
56 De wet volgde na een vonnis van het federale Hooggerechtshof, waarmee in 
1973 een einde kwam aan het moratorium op de doodstraf in de Verenigde 
Staten.
57 Nicholas Horrock, ‘Carter Campaign Funds Raised By a Group of Georgia 
Lawyers’, The New York Times, 27 mei 1976. 
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diens zetel in de Senaat in Washington. Om die reden verbrak Carter nooit 
zijn banden met de conservatieven die hem mede in het zadel hadden 
geholpen. In het voorjaar van 1972 hield Carter zich ook bezig met de 
hervorming van het systeem voor afvaardiging van gedelegeerden naar 
nationale conventies van de Democraten. Dat systeem was veranderd na 
hevige kritiek op het partijbestuur, dat in 1968 alle primary-uitslagen had 
genegeerd en de benoeming van Hubert Humphrey, die aan geen enkele 
voorverkiezing had deelgenomen, tot presidentskandidaat had 
doorgedrukt.58 De hervormingen, uitgewerkt door de Commission on 
Party Structure and Delegate Selection, hielden onder meer in dat niet 
langer de gouverneurs de gedelegeerden aanwezen, maar dat de 
Democraten die voortaan rechtstreeks en bindend konden kiezen in 
districten. Het partijbestuur mocht uitslagen van primaries niet langer 
naast zich neerleggen.59 Deze nieuwe praktijk is ook wel het moderne 
Amerikaanse nominatiesysteem genoemd, in tegenstelling tot het systeem 
dat tot en met 1968 dominant was.60

     Gouverneurs mochten dan wel geen gedelegeerden meer aanwijzen, 
maar door druk uit te oefenen konden ze er wel voor zorgen dat hun 
aanhangers op de kieslijsten kwamen. Dat is precies wat Carter deed. Van 
tevoren maakte hij duidelijk dat deze Democraten op de conventie senator 
Henry Jackson uit de staat Washington als presidentskandidaat zouden 
steunen. Jackson was in 1972 één van de mede-oprichters van de 
Coalition for a Democratic Majority (CDM), een groep Democraten die 
verontrust waren over de invloed van de New Left en de partij op een 
centrumkoers wilden houden.61 De Carter-loyalisten werden echter allen 
verslagen. Gedelegeerden die zich hadden uitgesproken voor de liberal
George McGovern, één van de bedenkers van de nieuwe partijregels, 
zegevierden in Georgia. Volgens Bourne volgde Carter de nationale 
politieke ontwikkelingen, die McGovern richting de Democratische 
nominatie dreven, met argusogen. ‘Carter was in a period of surging 
ambition. Highly competitive, he felt the declared presidential candidates 
and other national political figures were a surprisingly unimpressive 

58 Elaine C. Kamarck, Primary Politics. How Presidential Candidates Have 
Shaped the Modern Nominating System (Washington, D.C.: Brookings 
Institution, 2009) 13. 
59 De commissie was beter bekend als de McGovern-Fraser Commission,
genoemd naar de voorzitters, senator George McGovern en burgemeester Donald 
Fraser van Minneapolis. Zie: George McGovern, Grassroots. The Autobiography 
of George McGovern (New York: Random House, 1977) 128-154. 
60 Kamarck, Primary Politics, 14.
61 Ben J. Wattenberg, Fighting Words. A Tale of How Liberals Created Neo-
Conservatism (New York: Thomas Dunne Books, 2008) 137. De CDM geldt ook 
wel als een voorloper van de Democratic Leadership Council.
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group. (...) He intended to use the presidential campaign to generate 
national visibility for himself’.62

     Opmerkelijk is dat Carter twee sporen volgde. Enerzijds probeerde hij 
de nominatie van McGovern via het steunen van Jackson en een geheime 
ontmoeting met andere gouverneurs te voorkomen. Volgens Carter kon 
McGovern niet winnen in het Zuiden en zou hij de rangen van de 
Democraten in het Congres en in de parlementen van de staten 
‘decimeren’,63 zeker als hij een andere liberal als running mate zou 
nemen. Anderzijds wilde Carter zijn opties open houden om in 
aanmerking te komen als gematigd vice-presidentskandidaat naast 
diezelfde McGovern. Na een ontmoeting met McGovern, die eind juni een 
korte rondreis door het Zuiden maakte, liet Carter weten de senator te 
zullen steunen als die de nominatie zou winnen.64 Carters stem was dan 
echter niet meer dan een ‘vote of duty’ in het partijbelang.65 Tegelijkertijd 
hield Carter ‘crisisoverleg’ met George Wallace, waarbij beide 
gouverneurs strategieën bespraken voor het scheiden van de 
presidentsverkiezingen, de Congresverkiezingen en de verkiezingen in de 
staten. Het doel was te voorkomen dat McGovern andere Democraten in 
zijn eventuele val zou meeslepen. ‘We don’t want to see our party 
destroyed’, oordeelde Carter in augustus na een ontmoeting met Wallace, 
die tijdens de voorverkiezingen was neergeschoten en zijn campagne in 
een rolstoel vervolgde.66 De campagnestaf van Wallace vroeg Carter de 
naam van de gouverneur van Alabama ter nominatie in te brengen op de 
conventie in Miami in juli. Ook Jody Powell, Carters perswoordvoerder, 
en zijn secretaris, Hamilton Jordan, drongen hier bij Carter op aan. Carter 
wees het verzoek echter af omdat hij zijn naam niet wilde verbinden aan 
een kandidaat die hij kansloos achtte. Tevens wilde hij niet met het 
segregistische gedachtegoed van Wallace geassocieerd worden.67

     Carter meende dat de nationale politieke constellatie in 1972 rijp was 
voor een Democratisch ‘Noord-Zuid ticket’. Via Jordan hield hij contact 
met de staf van McGovern. Daarnaast waren politiek adviseur en 
zakenman Landon Butler, mediadeskundige Gerald Rafshoon en Peter 
Bourne, arts en adviseur voor gezondheidszaken in de regering-Carter, bij 

62 Bourne, Jimmy Carter, 223. 
63 Jimmy Carter geciteerd in: R.W. Apple, Jr., ‘Governors Group Charts Anti-
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64 James T. Wooten, ‘McGovern Encounters Conservatism And Skepticism in 
Tour of the South’, The New York Times, 29 juni 1972. 
65 Max Frankel, ‘McGovern Raises Racial Fears in the South’, The New York 
Times, 24 juli 1972. 
66 ‘Carter and Wallace Seek To Aid Local Democrats’, The New York Times, 6 
augustus 1972. 
67 Bourne, Jimmy Carter, 225. 



225 

dit overleg betrokken. Carter hield voor de nationale tv-camera’s een 
steunrede voor Henry Jackson, een toespraak die was geschreven door 
Bourne en die vooral inging op de vooruitgang in Georgia. De toespraak 
was niet meer dan een formaliteit, want Jackson had tijdens de 
voorverkiezingen veel minder gedelegeerden verzameld dan McGovern. 
Onmiddellijk nadat McGovern was genomineerd vroeg Carter aan 
Jackson bij de presidentskandidaat te bemiddelen. Jackson moest er bij 
McGovern voor pleiten Carter als running mate te nemen. Richard Perle, 
adviseur van Jackson, zei dat de senator hiermee in één klap al zijn respect 
voor Carter verloor, zeker gezien de harde taal die de gouverneur van 
Georgia tijdens de voorverkiezingen tegen McGovern had gebruikt.68

     Carter bewerkte niet alleen Jackson, hij stuurde Rafshoon en Jordan 
ook naar Patrick Caddell, de opiniepeiler van McGovern. Rafshoon en 
Jordan schermden met data waaruit zou blijken dat het ticket McGovern-
Carter kon winnen in het Zuiden en daardoor zeer kansrijk zou zijn om in 
het Witte Huis te komen.69 McGovern besefte dat de aanhangers van 
Wallace, die Carter voor een belangrijk deel meende te kunnen 
vertegenwoordigen, wantrouwend stonden ten opzichte van ‘big 
government, big corporations and big labor unions’ en wilde hen in die 
bezorgdheid tegemoet komen. McGovern weigerde echter concessies te 
doen op kritieke punten als zijn eis een onmiddellijk einde te maken aan 
de oorlog in Vietnam. Ook wilde hij niet meegaan in de nog steeds van 
segregisme doorvlochten taal van Wallace, die Carter overigens niet 
overnam. ‘In the end, most Wallace voters and their leader found it 
difficult to identify with a liberal, Northern, antiwar Democrat surrounded 
by advocates of new styles of life and social behavior’, aldus McGovern 
over zijn relatie met een deel van het zuidelijke electoraat.70

     McGovern was er niet van overtuigd dat Carter wel de politicus was 
die uit ideologisch en geografisch oogpunt een plaats op het ticket
verdiende, want hij noemt de gouverneur van Georgia niet eens in zijn 
memoires. McGovern liet het opstellen van een lijst met kandidaten in 
eerste instantie over aan zijn campagnestaf, die op 13 juli 1972 tijdens de 
conventie een eerste overzicht samenstelde met 37 Democratische politici. 
Op die lijst stond ook de naam van Carter. Later die dag kreeg McGovern 
een lijst met zeven geschikte kandidaten aangeboden en hier was Carter 
niet meer bij. McGoverns campagnemanager Gary Hart, die deze feiten in 
een boek over de campagne vermeldt, zei niet om welke redenen de 
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gouverneur van Georgia werd afgevoerd.71 Maar volgens Carter 
gebruikten de medewerkers van McGovern bij zijn ‘onmiddellijke’ 
afwijzing ‘vile language’.72 McGovern koos als running mate senator 
Tom Eagleton uit Missouri, een zogenoemde border state, grenzend aan 
het perifere Zuiden. Vanwege zijn liberale gedachtegoed, waarmee hij 
nauw bij McGovern aansloot, was Eagleton zeker geen stemmenmagneet 
in het Zuiden. Nog geen drie weken na de conventie trad Eagleton onder 
zware publieke druk terug nadat gebleken was dat hij in het verleden 
onder psychiatrische behandeling was geweest. Carter vroeg daarop Julian 
Bond, de radicale zwarte leider uit Atlanta die goede contacten had in de 
campagnestaf van McGovern, nogmaals zijn naam in te dienen. De staf 
van McGovern gaf echter resoluut een negatief antwoord.73 McGovern 
wilde geen running mate uit een zuidelijke staat omdat hij er van uitging 
dat hij geen meerderheid in het Zuiden nodig had om de 
presidentsverkiezingen te winnen. De keuze van McGovern viel op 
Sargent Shriver, een vertrouweling van de Kennedy-familie en voormalig 
ambassadeur in Frankrijk. Carter ontving Shriver in augustus in Atlanta 
voor een privé-onderhoud, maar zei een publieke bijeenkomst met de 
vice-presidentskandidaat wegens ‘tijdgebrek’ af.74

     Carter hield zich als gouverneur intensief bezig met de kwestie Noord-
Zuid in de Amerikaanse presidentiële politiek en de Democratische Partij. 
Hij beschouwde zichzelf als een gematigd tegenwicht voor McGoverns 
linkse denkbeelden. Mogelijk interpreteerde Carter bepaalde signalen 
verkeerd, zoals een artikel in de New York Times, waarin stond dat 
McGovern hem zag als de ‘most powerful Southern governor’.75 Vanaf 
zijn inauguratie had Carter laten merken geïnteresseerd te zijn in 
deelname aan het debat in de nationale partij. Zijn opiniepeiler William 
Hamilton zag voor de gouverneur de rol weggelegd van een politicus die 
presidentskandidaten waardevolle informatie kon geven hoe zij in 
zuidelijke staten konden winnen.76 Maar dat Carter er niet in slaagde de 
partijtop te overtuigen van zijn visie op de nationale politiek deed hem 
beseffen dat hij, zoals Glad zegt, in 1972 nog niet de ‘political mover and 
shaker’ was die hij wilde zijn.77
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Carters Southern Strategy  

Na de eerste afwijzing van Carters vice-presidentskandidatuur schreef 
Bourne op 25 juli een memo aan de gouverneur waarin hij anticipeerde op 
een nederlaag van McGovern bij de verkiezingen in november. Bourne 
stelde dat er een ‘unique, open opportunity’ bestond voor een outsider om 
een gooi te doen naar het presidentschap. Die outsider moest een 
Democraat zijn die wilde bouwen aan een ‘new constituency based on 
populist appeal’. Deze kandidaat kon uit het Zuiden komen en gezien zijn 
manier van campagnevoeren kon zijn naam Jimmy Carter zijn. 
Voorwaarde was wel dat Carter bereid was drastisch afstand te nemen van 
de ‘traditional southern politics’, ofwel de conservatieve denkwijze, in het 
ergste geval belast met segregistische retoriek.78 Na zijn tweede, 
definitieve afwijzing door McGovern wist een kerngroep van adviseurs, 
die naast Bourne bestond uit Jordan, Rafshoon en Butler, Carter zonder 
veel moeite over te halen tot een presidentskandidatuur. Als gouverneur 
had Carter te maken gekregen met landelijke politici en geleidelijk was 
zijn overtuiging gerijpt dat het allerhoogste ambt ook binnen zijn bereik 
kon liggen. ‘During 1971 and 1972 I met Richard Nixon, Spiro Agnew, 
George McGovern, Henry Jackson, Hubert Humphrey, Ed Muskie, 
George Wallace, Ronald Reagan, Nelson Rockefeller, and other 
presidential hopefuls, and I lost my feeling of awe about presidents’, zei 
hij daarover.79 Carters gevoel zelf uit presidentieel hout te zijn gesneden 
werd gesterkt door de zware nederlaag die McGovern aan de stembus 
leed. McGovern won alleen in Massachusetts en het District of Columbia; 
de rest van het land, inclusief het hele Zuiden, stemde Republikeins. 
     Gegrepen door het idee kwam Carter eerst met zichzelf in het reine wat 
betreft het gouverneurschap, een functie waarin hij immers nog twee jaar 
voor de boeg had. ‘As governor of Georgia I had completed the most 
critical and demanding portion of my term’, zo rechtvaardigde Carter zijn 
besluit om zich niet langer uitsluitend aan het welzijn van Georgia te 
wijden, maar volop toe te geven aan zijn persoonlijke politieke ambities.80

Behalve met de kerngroep overlegde Carter intensief met de juristen 
Kirbo en Lipshutz, die beiden kansen voor hem zagen. Kirbo bracht 
overigens ook zijn vakgenoten Jack Watson en Griffin Bell van King & 
Spalding in contact met Carter. Het tweetal werd actief in Carters 
strategiegroep, die zich al snel op een campagne ging richten.81 Met die 
verdeling tussen een kerngroep en een strategiegroep volgde Carter 
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overigens een beproefd model in het moderne presidentiële 
campagnevoeren.82

     Begin november, vlak voordat McGovern de presidentsverkiezing 
verloor van Nixon, kwam Jordan met een memo waarin hij de 
bespiegelingen van Bourne en aanbevelingen van Rafshoon uitwerkte tot 
politiek-strategische beschouwingen. Historici, politicologen en 
journalisten beschouwen het memo van Jordan niet alleen als het startpunt 
van Carters campagne, maar noemen het document en de daarin 
beschreven strategie ook een ‘brilliant plan of battle’,83 ‘imaginative and 
ingenious’84 en ‘on target’ waar het gaat om de inschatting van de 
nationaal-politieke verhoudingen’.85 Het memo opende met de vaststelling 
dat George Wallace en Edward Kennedy waarschijnlijk Carters 
belangrijkste Democratische rivalen zouden zijn in de voorverkiezingen 
van 1976. Volgens Jordan kon de liberal Kennedy nooit het Zuiden achter 
zich krijgen, maar hij ging er niettemin vanuit dat de senator uit 
Massachusetts de ‘front-runner and strong favorite’ zou zijn.86 Jordan 
stelde vast dat er ruimte was voor een Democraat die de nadruk legde op 
‘strong moral leadership’, want president Nixon had het op dat punt laten 
afweten.87 Met de kwestie van moraliteit opende Jordan ook direct de 
aanval op Kennedy, die nog steeds achtervolgd werd door het 
Chappaquiddick schandaal uit 1969. Kennedy was er nooit in geslaagd 
een plausibele verklaring te geven waarom hij in 1969 op het eilandje 
Chappaquiddick met een voormalig secretaresse van zijn overleden broer 
Robert in een auto te water was geraakt. Kennedy had de plaats van het 
ongeluk verlaten en de vrouw, die het drama niet overleefde, aan haar lot 
overgelaten.
     In zijn memo beval Jordan Carter aan naar het midden op te schuiven. 
‘The political pendulum is swinging back toward the middle’, zo schreef 
hij. Carter moest ver weg van ‘McGovern’s radicalism’ en inspelen op een 
onrustgevoel dat zou heersen onder de Amerikanen. Jordan nam een 
‘Distrust and disallusionment of government and politicians at all levels’ 
waar.88 Opmerkelijk is dat Jordan dit schreef na de inbraak in het 
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Democratische hoofdkwartier in het Watergategebouw in Washington, 
maar ver voordat die kwestie uitliep op het aftreden van Nixon als 
president in 1974. Toch zijn Jordans beschouwingen hier geenszins 
visionair te noemen, want McGovern had er in zijn campagne van 1972 al 
uitgebreid op gewezen dat de oorlog in Vietnam had geleid tot een ‘loss of 
government credibility’, veroorzaakt door een ‘widening chasm between 
Administration rhetoric and Vietnamese realities’.89 Het vertrouwen van 
de burger in regering en politiek was dus al in de jaren zestig, onder de 
regering-Johnson, geschaad. Jordan raadde Carter aan in de 
voorverkiezingen in een vroeg stadium contact te zoeken met Robert 
Strauss, die in de race was voor het voorzitterschap van de Democratische 
Partij. Strauss had afstand genomen van Kennedy en McGovern en stond 
dichter bij de ‘conservative and moderate elements’ in de partij. Aan de 
andere kant waarschuwde Jordan dat Carter de liberale Democraten niet 
tegen zich in het harnas moest jagen, maar hen juist bij zijn campagne 
moest betrekken, alleen al vanwege hun ervaring in het 
campagnevoeren.90 Volgens Jordan diende Carter de nadruk te leggen op 
de voorverkiezingen in twee staten, te weten New Hampshire en Florida. 
Omdat in New Hampshire de eerste primary van het seizoen plaats zou 
vinden, kon Carter daar veel publiciteit krijgen als hij won. In Florida 
diende hij af te rekenen met Wallace, om aan te tonen dat gematigde 
Democraten als Carter voortaan het Zuiden vertegenwoordigden.91

     De beschouwingen van de politicoloog Jordan waren inderdaad nuttig, 
maar niet per se briljant te noemen. Iedere politieke waarnemer kon zien 
dat er sinds de jaren zestig, onder meer door de voortdurende oorlog in 
Vietnam, grote krachten drukten op wat de historicus Arthur Schlesinger 
jr. het ‘vital center’ van het Amerikaanse liberalisme noemde. Schlesinger 
wees er op dat het liberalisme zoals zich dat halverwege de twintigste 
eeuw manifesteerde fundamenteel herschapen was ‘by the hope of the 
New Deal, by the exposure of the Soviet Union, and by the deepening of 
our knowledge of man. The consequence of this historical re-education 
has been an unconditional rejection of totalitarianism and a reassertion of 
the ultimate integrity of the individual’.92 Dit liberalisme, zo voorspelde 
Schlesinger, zou zeker aanvallen te verduren krijgen van uiterst links en 
uiterst rechts. Er was daarom een centrum nodig van waaruit deze 
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aanvallen konden worden afgeslagen door Amerikanen ‘who believe 
deeply in civil liberties, in constitutional processes and in the democratic 
determination of political and economic policies’.93 De publicist E.J. 
Dionne concludeert dat het centrum waar Schlesinger op doelde in de 
jaren zestig onder enorme druk kwam te staan en implodeerde in de jaren 
zeventig, want ‘It could not withstand the storms over the Vietnam War, 
race, feminism, and the counter-culture’.94 Nadat de Democratische Partij 
steeds verder was afgedreven naar links kwamen er begin jaren zeventig 
politici op, waartoe Carter behoorde, die de partij weer naar het midden 
wilden brengen. De overtuiging dat de overheid de plicht had voor de 
‘basic welfare’ van de burgers te zorgen, zoals die onder meer door 
McGovern was uitgedragen, paste niet bij Carters centrumgedachte.95

     Jordans vaststelling dat een gematigd zuidelijk politicus het 
presidentschap kon winnen was evenmin verrassend. Volgens Jordan 
diende Carter het Zuiden steeds aan te prijzen als een ‘progressive region 
in the mainstream of American political life’.96 Dit proces was na het 
Brown-vonnis van 1954 in gang gezet en had in de jaren zestig een vlucht 
genomen. Segregisten als Maddox en Wallace behoorden inmiddels tot 
een verdwijnende generatie politici. Hun ‘recalcitrance’, zoals de 
historicus Bruce Schulman het omschrijft, kon niet blijven duren als het 
Zuiden zijn positie van economische groeiregio wilde vasthouden.97

Carter had in 1970 al laten zien dat hij met een gematigd-conservatieve, 
maar niet-segregistische toon de aanhangers van Wallace achter zich kon 
krijgen. In 1976 was, mede gezien de evolutie van Carters campagnes, de 
tijd rijp om die tactiek toe te passen op het hele Zuiden van de Verenigde 
Staten.
     Een andere kanttekening bij het memo van Jordan is dat hij de strategie 
grotendeels afkeek van McGovern. McGovern startte in 1972 eveneens 
een vroege campagne, knoopte waardevolle contacten in de partij aan en 
concentreerde zich in de voorverkiezingen op New Hampshire. Jordan 
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heeft ongetwijfeld met grote aandacht het boek gelezen dat McGoverns 
campagnedirecteur Gary Hart al in 1973 over de campagne van 1972 
uitbracht. ‘Carter modified his own plan to capitalize on differing 
circumstances and to profit from our errors’, concludeerde McGovern 
zelf.98 De senator slaat hiermee de plank zeker niet mis. Zo beval Jordan 
in zijn memo onder meer aan gebruik te maken van de diensten van de 
advocaat Morris Dees, een liberal ‘who has the expertise to utilize and 
develop the direct mail sollicitation technique which proved so successful 
in the McGovern campaign’.99

     Historici en journalisten hebben het memo van Jordan vooral bekeken 
vanuit het tijdperk na Watergate, onder meer ingegeven door passages als 
‘Nixon did not inspire the trust and confidence of the American people at 
a time in our history when we are hungry for strong moral leadership’.100

De conclusie dat Jordan de nationale crisis rond het aftreden van Nixon 
min of meer voorzag lag dan ook duidelijk voor de hand. Jordans memo 
dient echter te worden beschouwd vanuit Carters eerdere 
verkiezingscampagnes. Al sinds zijn eerste schreden in de politiek in 1962 
was Carters hoofdthema immers good government. De kiezers verdienden 
deugdelijk bestuur en moesten de politici op wie zij stemden kunnen 
vertrouwen. Ook in zijn campagnes van 1966 en 1970 had Carter zwaar 
de nadruk op moraliteit gelegd. Eveneens redenerend vanuit de eerdere 
campagnes, moet de conclusie zijn dat de belangrijkste bijdrage van het 
memo van Jordan lag in de paragraaf ‘Establishing a National Image’. 
Deze paragraaf was echter grotendeels geschreven door Rafshoon. Carters 
mediastrateeg merkte op dat de gouverneur nog steeds gold als de man 
‘who said the time for racial discrimination is over...he still has a Kennedy 
smile...has a Wallace-type of populism sans racism...What he does not 
have is much depth to his image’. Rafshoon adviseerde Carter om, als 
eerste prioriteit, publiekelijk zijn mening te geven over nationale 
vraagstukken. Dit zou bijdragen aan de ontwikkeling van een 
‘heavyweight image’, terwijl Carter tegelijkertijd moest proberen ‘to 
infect other Southern states and other regions with the Jimmy Carter 
‘good-guy’ brand of populism’.101 Rafshoon waarschuwde tevens dat er 
meer nodig was dan in de campagnes van de jaren zestig. Handen 
schudden en begrip tonen voor de ‘average man’ was voor Carter niet 
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langer genoeg: ‘he will also have to convince press, public, and politicians 
that he knows how to run a government’.102

     Gebruikmakend van de ervaringen in de campagnes van 1966 en 1970 
en van Carters besluit om een lange campagne te voeren, stelde Rafshoon 
een tijdschema op voor de opbouw van het imago van de gouverneur. In 
1973 diende Carter vooral de nadruk te leggen op de verworvenheden van 
Georgia onder zijn bestuur, terwijl hij zich in 1974, een jaar met 
Congresverkiezingen, op nationaal vlak moest mengen onder de 
Democratische zwaargewichten. In 1975 zou Carter dan gelden als een 
politiek denker en één van de leiders van de partij, terwijl hij zich een jaar 
later volop kon profileren als presidentskandidaat.103 Jordan voegde 
hieraan toe zo snel mogelijk te beginnen met het genereren van gunstige 
publiciteit in de nationale pers. ‘Stories in the New York Times and 
Washington Post do not just happen, but have to be carefully planned and 
planted’, schreef hij.104 Jordan richtte zijn aandacht met name op wat hij 
het ‘Eastern liberal news establishment’ noemde, ‘which has tremendous 
influence in this country all out of proportion to its actual audience’.105

Jordan gaf tevens aan dat het hier niet om een onoverkomelijke Noord-
Zuid tegenstelling ging. Het tegendeel was eerder waar, want ‘a 
disportionate number of these opinion makers are Southerners by birth 
and tradition and harbor a strong, subconcious desire to see the South 
move beyond the George Wallace era and assert itself as a region and as a 
people in the political mainstream of this country’.106

     Jordan en Rafshoon projecteerden de Southern Strategy waarmee 
Carter in 1970 vanuit zijn conservatieve machtsbasis in Zuidwest-Georgia 
had geopereerd nu op het nationale vlak. Wel voegden zij daar een extra 
media-dimensie aan toe. De kern van de strategie lag in het polijsten van 
Carters imago tot een politicus die voldoende besluitvaardigheid getoond 
had om, na een succesvol gouverneurschap, tot president te worden 
gekozen. Behalve in zijn eigen staat kon Carter ook op nationaal vlak de 
politicus zijn die de barrière Noord-Zuid en de tegenstelling liberal-
conservatief kon slechten. Het middel om dat te doen was good
government, het vlakke thema dat sinds 1962 aan hem kleefde en 
waarmee Carter zich inmiddels, mede door de imagolessen van Rafshoon, 
had vereenzelvigd.  

102 Idem, 19.  
103 Ibidem. 
104 ‘Memorandum--Hamilton Jordan to Jimmy Carter, 4 november 1972’, 1976 
Presidential Campaign, 20.  
105 Idem.  
106 Ibidem. 



233 

De uitvoering van Rafshoons imago-strategie 

Werkend vanuit Rafshoons vierjarenplan en zich opwerpend als een 
zakelijk, maar maatschappelijk betrokken bestuurder, forceerde Carter in 
1973 een belangrijke nationale en zelfs internationale doorbraak. Carter 
werd namelijk gevraagd toe te treden tot de dat jaar opgerichte Trilateral
Commission en greep die kans met beide handen aan. De commissie 
bestond uit leden van de internationale zaken- en bankwereld, academici, 
journalisten en juristen en had tot doel het intensiveren van de 
samenwerking tussen de geïndustrialiseerde driehoek Noord-Amerika, 
Europa en Japan. De oprichters, onder wie David Rockefeller van de bank 
Chase Manhattan, reageerden op de economische tegenwind in de 
Verenigde Staten en wilden via de commissie de internationale financiële 
en economische samenwerking stimuleren buiten regeringen om.107

     De journaliste Holly Sklar kritiseerde dat de commissie slechts was 
opgericht om westerse belangen veilig te stellen door het beïnvloeden van 
de politiek.108 Of dat oordeel terecht is of niet, Sklars conclusie dat Carter 
zich gewillig door de commissie liet gebruiken is zeker niet ongefundeerd. 
Carter had zich in de jaren zestig al laten inlijven door King & Spalding 
en indirect door de bedrijven die dat advocatenkantoor 
vertegenwoordigde. Carter had er geen moeite mee zijn naam te verbinden 
aan organisaties die op politiek vlak dicht bij zijn eigen overtuigingen 
stonden, zolang dat hem in de toekomst electoraal voordeel kon 
opleveren. In het kader van zijn reeds begonnen verkiezingscampagne was 
hij in de vroege jaren zeventig op zoek naar een organisatie die hem op 
nationaal en internationaal gebied naamsbekendheid kon geven. De 
Trilateral Commission was precies de organisatie die Carter nodig had en 
waar hij politieke contacten aanknoopte die waardevol waren in het kader 
van zijn presidentiële ambities. Als gouverneur was Carter op dat moment 
al bezig om namens Georgia handelskantoren op te zetten in andere 
landen. De commissie bood hem de gelegenheid zich verder te verdiepen 
in de buitenlandse politiek, kennis die hij in 1976 broodnodig zou hebben 
wilde hij een imago als compleet en ervaren politicus overbrengen. 
     Ook op het gebied van partijpolitiek en het polijsten van zijn imago 
zette Carter in 1973 belangrijke stappen. In februari sprak hij op 
uitnodiging voor journalisten in de National Press Club in Washington, 
een toespraak die Bourne de ‘clandestine kickoff’ van Carters 
presidentscampagne noemt.109 Dezelfde maand haalde Carter de pers door 
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aan de vooravond van de nationale gouverneursconferentie fel uit te halen 
naar het Congres, dat volgens hem de controle over het begrotingsbeleid 
totaal kwijt was.110 Opmerkelijk is ook het commentaar dat Carter in juni 
1973 gaf op de Watergate-affaire. Carter stelde vast dat de Republikeinen 
in Georgia een probleem hadden omdat zij Nixon moesten laten vallen, 
maar diens kiezers te vriend moesten houden.111 Carter was tevens actief 
in de Southern Growth Policies Board, een overlegorgaan dat was 
ingesteld om de snelle economische groei van de regio in goede banen te 
leiden. De gouverneur van Georgia was van mening dat het Zuiden 
inmiddels een stempel op de nationale politiek kon drukken. Hij vond dat 
zijn regio over een grote vitaliteit beschikte, terwijl de rest van het land 
met een vertrouwenscrisis worstelde.112

     Carters strategiegroep kwam regelmatig bij elkaar en werd structureel 
uitgebreid met issues-deskundige Stuart Eizenstat. Voorts nam Carter een 
juiste partijpolitieke beslissing door Robert Strauss in diens race om het 
voorzitterschap van de Democratische Partij daadwerkelijk te steunen. 
Carters adviseurs wilden de uit Texas afkomstige Strauss in hun kamp 
hebben om meer gewicht te hebben bij een eventuele kandidatuur van 
Edward Kennedy. Ideologisch sloot Strauss immers nauw aan bij de 
gouverneur uit Georgia. ‘He is antagonistic to the McGovern and 
Kennedy constituency and has a reasonable chance of consolidating the 
conservative and moderate elements of the Democratic Party’, schreef 
Jordan over Strauss.113 In mei 1974 ontmoetten Carter en Kennedy elkaar 
toen de senator naar Atlanta kwam als hoofdspreker bij de onthulling van 
een schilderij van Dean Rusk, de uit Georgia afkomstige oud-minister van 
Buitenlandse Zaken. Carter hoorde zijn gast in het Governor’s Mansion
uit, maar probeerde tevens indruk te maken op Kennedy vanuit de 
gedachte dat de liberale senator en vooral zijn achterban van nut konden 
zijn in 1976. In zijn toespraak tijdens de plechtigheid liet Carter aan 
Kennedy zien dat ook hij begaan was met het lot van sociaal zwakkeren 
door te wijzen op gebreken in het Amerikaanse juridische systeem.114
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     Carter onderstreepte dat hij als gouverneur voor gerechtigheid stond en 
dichtte zichzelf de rol van sociaal hervormer toe door te wijzen op zijn 
toespraak rond de Dertig Vragen als senator in 1966.115 Carter noemde 
ook Martin Luther King jr., van wie hij drie maanden eerder een portret 
had laten onthullen in het State Capitol in Atlanta. Dat hij met Kennedy 
had gepraat over de recente reis van de senator naar de Sovjet-Unie 
benadrukte Carter met klem. Hij kon dat immers gebruiken in de opbouw 
van zijn imago als deskundige op het gebied van buitenlandse politiek.116

     Carter plukte in 1974 de vruchten van zijn lobby binnen de 
Democratische Partij. Op voorspraak van Strauss werd hij benoemd tot 
voorzitter van de nationale Democratische campagne voor de 
Congresverkiezingen in november dat jaar. Hoewel het vooral om een 
ceremoniële functie ging, buitte Carter haar volledig uit door de hele 
Verenigde Staten rond te reizen. Op die manier vergrootte hij zijn 
naamsbekendheid en knoopte hij politieke contacten aan. Inmiddels klom 
Jordan op van secretaris van Carter in Atlanta tot stafdirecteur van de 
Democratische nationale campagnecommissie in Washington, een 
vooruitgeschoven positie die hem in staat stelde de belangen van Carter in 
het regeringscentrum te behartigen. Op de tussentijdse partijconventie in 
Kansas City, Missouri, lobbyde Carter onder delegaties uit staten die 
Jordan als belangrijk inschatte voor de primaries van 1976, zoals New 
Hampshire.117 Carter bleef tevens openlijk commentaar geven op de 
Watergate-affaire. In juni 1974 vormde hij met twee Republikeinse en 
drie Democratische gouverneurs een groep die er bij Nixon op aandrong 
volledig mee te werken met justitie. Carter zei er persoonlijk van 
overtuigd te zijn dat de president schuldig was aan het blokkeren van de 
rechtsgang.118 Profiterend van de ophef rond het Watergateschandaal, dat 
Nixon uiteindelijk tot aftreden dwong, behaalden de Democraten bij de 
Congres- en gouverneursverkiezingen een grote overwinning.119 Niet 
onbelangrijk voor Carter was het verlies dat Lester Maddox leed bij de 
gouverneursverkiezingen in Georgia. Jordan had in zijn memo van 1972 

115 Address by Jimmy Carter on Law Day. University of Athens, GA, 4 mei 1974. 
3. 1976 Presidential Campaign, Campaign Director's Office--Hamilton Jordan, 
Box 1. Folder: Campaign Speeches - Carter, 5/4/74-11-3-76. Jimmy Carter 
Library. 
116 Adam Clymer, Edward M. Kennedy. A Biography (New York: Perennial, 
2000) 215-216. 
117 Jules Witcover, Party of the People. A History of the Democrats (New York: 
Random House, 2003) 595. 
118 ‘6 Governors Urge President to Give Up All Evidence to Impeachment 
Committee’, The New York Times, 3 juni 1974. 
119 De Democraten kregen er 48 zetels bij in het Huis van Afgevaardigden en vijf 
in de Senaat. Zie: www.presidency.ucsb.edu/data/mid-term_elections.php.   



236 

benadrukt dat een overwinning van de racist Maddox een zware wissel 
zou trekken op Carters presidentskandidatuur, wilde hij zijn staat in het 
Noorden verkopen als progressief.120

Presidentskandidaat uit het Zuiden 

Op advies van Jordan wierp Carter zich in de media twee jaar lang op als 
een ‘highly successful and concerned former Governor of Georgia and 
peanut farmer living in a small rural town’.121 De krant National Star 
rekende Carter tot een exponent van het zuidelijke ‘enlightened 
conservatism’ en voegde hem bij het ‘cluster of contenders for national 
leadership’ uit de regio. In een interview met de krant in juni 1974 zei 
Carter: ‘As far as having any desire to seek the position of Vice President, 
I have no desire at all’. ‘Governor Jimmy Is Running For The No.2 Spot’, 
schreef de krant niettemin, er van uitgaande dat Carter om politiek-
strategische redenen niet het achterste van zijn tong wilde laten zien.122

Het artikel illustreerde dat niet alleen in de politiek, maar ook in de media 
de gedachte was opgegaan dat het Zuiden, net als ten tijde van Franklin 
Roosevelt of John F. Kennedy, een vice-presidentskandidaat zou kunnen 
leveren zonder dat dit bij verkiezingen vooruitstrevende Democratische 
kiezers elders in de Verenigde Staten zou afschrikken. Een maand na het 
interview liet Carter de eerste openlijke proefballon op rond deelname aan 
de Democratische voorverkiezingen. Zijn perswoordvoerder Powell zei 
dat Carter door ‘persons in the South as well as other parts of the country’ 
gevraagd was deel te nemen aan de primary van New Hampshire in 
1976.123 Powell benadrukte daarmee dat Carter niet slechts een kandidaat 
van het Zuiden was. Op 12 augustus 1974, enkele dagen na het aftreden 
van president Nixon, schreef Carter in een ingezonden stuk in de New 
York Times dat het hoog tijd was voor herstel van de integriteit en 
betrouwbaarheid van de regering. Met het artikel gaf hij blijk van zijn 
visie op good government. Tevens probeerde hij zich, afgevend op 
belangengroepen, boven de politiek te plaatsen.124

     Op 12 december 1974 kondigde Carter formeel zijn 
presidentskandidatuur aan in de National Press Club in Washington. 
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Carter begon zijn toespraak door te wijzen op de diversheid van het 
Amerikaanse volk. Zoals hij dat reeds had gedaan in zijn campagne van 
1962, typeerde hij daarna zijn eigen persoon, nu met de kwalificaties ‘I 
am a farmer, an engineer, a businessman, a planner, a scientist, a governor 
and a Christian’. Carter appelleerde wederom aan de mythe van de 
deugdzame, hardwerkende boer in de Amerikaanse geschiedenis die zich 
als actief burger inzet voor good government.125 Naar dat thema schakelde 
Carter dan ook al snel over. Zonder Watergate of Nixon te noemen 
concludeerde hij dat het vertrouwen van de Amerikanen recent geschaad 
was.126 Carter ageerde tegen belangengroepen en politici in ivoren torens 
en herhaalde het gedeelte uit zijn inaugurele rede als gouverneur waarin 
hij had gezegd dat het tijdperk van rassendiscriminatie voorbij was.127 Met 
de laatste opmerking wilde Carter benadrukken dat hij ideologisch ver van 
Wallace stond, althans in het rassenvraagstuk. Een dag voor Carters 
toespraak in Washington stuurde Rafshoon hem een memo, waarin de 
mediastrateeg waarschuwde dat journalisten vragen konden stellen over 
zijn relatie tot  Wallace. Rafshoon adviseerde Carter realistisch te 
antwoorden en Wallace vooral geen vriend te noemen. Inspelend op een 
leus van Wallace, dat het Zuiden het Noorden een ‘boodschap’ diende te 
sturen, beval Rafshoon Carter aan te opereren vanuit de gedachte ‘don’t 
send them a message, send them a leader’.128 In de eerste helft van de 
jaren zeventig was de houding van Carter ten opzichte van Wallace steeds 
ambivalent. Carter zocht de steun van Wallace tijdens zijn eigen 
gouverneursrace in 1970. Vervolgens liet hij Wallace in 1972 op de 
Democratische conventie vallen. Dat hij de gouverneur van Alabama 
daarna had gesteund bij het inzamelen van geld voor diens 
herverkiezingscampagne in 1974, kon Carter volgens Rafshoon beter 
verzwijgen.129 Ondanks kritiek op de gouverneur van Alabama in het 
voorjaar van 1974 brak Carter nooit definitief met Wallace.130 Carter 
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wilde zich voordoen als de gematigde versie van Wallace en hij wilde de 
achterban van Wallace net zo min van zich vervreemden als de 
aanhangers van Kennedy. 
     In zijn rede voor de National Press Club viel de naam van Wallace dan 
ook niet, maar zei Carter over de integratie: ‘We must meet this firm 
national commitment without equivocation or timidity in every aspect of 
private and public life’.131 Carter beloofde verder dat zijn regering ‘honest 
and competent’ zou zijn, onder meer op het vlak van bestuurlijke 
reorganisatie. Hij zei zich te zullen inzetten voor economische groei en 
een eerlijk belastingstelsel, terwijl in de paragraaf over de buitenlandse 
politiek de nadruk lag op de beëindiging van ‘American intervention in all 
the problems of the world’.132 Aan het einde van zijn toespraak herinnerde 
Carter er aan dat hij recent in Philadelphia had deelgenomen aan een 
herdenking van het First Continental Congress in 1774, in hetzelfde 
gebouw waar destijds Samuel Adams, John Jay, John Adams, Patrick 
Henry, George Washington en andere grondleggers van de republiek 
bijeen waren gekomen. Carter bracht zijn naam niet zomaar met deze 
historische figuren in verband, maar zei dat zijn generatie Amerikanen net 
zo goed in staat was tot moedige beslissingen als hun landgenoten die 
twee eeuwen eerder voor schier onoplosbare problemen hadden gestaan. 
Hij daagde de Amerikanen uit geen genoegen meer te nemen met 
middelmaat en hem te kiezen als president: ‘Why not the best?’.133

     In de passage over de rassenkwestie onderstreepte Carter dat hij dat 
niet als een Noord-Zuid probleem beschouwde, maar als een zaak die 
landelijk speelde. Hij maakte er op advies van Jordan niet meer woorden 
aan vuil. Jordan vond dat Carter in zijn prille campagne al te veel nadruk 
had gelegd op integratie. Dit zou in een presidentiële campagne de indruk 
kunnen wekken ‘that you are defensive either about your own record as 
Governor or about being a Southerner and are attempting to compensate 
by talking a lot about racial equality’.134

     Carter refereerde in zijn toespraak verder niet aan eventuele 
tegenstellingen tussen Noord en Zuid, maar wilde het eerder als 

131 Jimmy Carter, Announcement Speech. Address by Jimmy Carter announcing 
his candidacy for the 1976 Democratic Presidential nomination to the National 
Press Club, 12 december 1974. The Presidential Campaign 1976. Volume One, 
Part One, Jimmy Carter. United States Government Printing Office, Washington, 
1978. 5.   
132 Idem, 6-9.   
133 Idem, 11. Why Not the Best zou de titel worden van Carters 
campagnebiografie.   
134 Memo van Hamilton Jordan aan Jimmy Carter, 4 augustus 1974. 1976 
Presidential Campaign, Peter Bourne Box 1, Folder: Campaign '74 Sourcebook 
DNC. 23. Jimmy Carter Library. 
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vanzelfsprekend doen gelden dat een gouverneur uit het Zuiden een gooi 
deed naar het presidentschap. Hij kon evenwel niet vermijden dat hij, om 
zich te profileren als daadkrachtig bestuurder, zijn thuisstaat Georgia 
moest noemen. Bij die ene verwijzing bleef het, want Carter hield de 
waarschuwing van Bourne dat sectionalisme en regionalisme hem parten 
konden spelen steeds in zijn achterhoofd. Om zijn ‘image of being a 
regional candidate’ van zich af te schudden, diende Carter af te zien van 
‘citing Georgia examples when making national statements’.135 Er was 
nog een reden waarom Carter beter niet al te lang de aandacht kon 
vestigen op Georgia, want in 1974 was zijn politieke basis onder 
Democraten in de staat dusdanig uitgehold dat veel partijgenoten liever 
niet met hem onder één noemer werden gebracht. De bankier Bert Lance 
verloor dat jaar de gouverneursverkiezingen in Georgia ondanks steun van 
zijn vriend Jimmy Carter. Carter had er uiteraard geen belang bij om dat 
breed uitgemeten te zien in de nationale media.136 Het was ook duidelijk 
Carters persoon, niet zijn zuidelijke staat of zijn beleid, die zijn staf 
centraal stelde bij de vroege campagne-aankondiging. Het was die 
persoon die een ‘disproportionate amount of press coverage’ moest 
genereren.137

2. Voorverkiezingen en conventie 

Toepassing van oude strategieën 

Carter trad in januari 1975 af als gouverneur. Daardoor had hij een jaar de 
tijd om, ongehinderd door bestuurlijke verplichtingen, als 
presidentskandidaat door de Verenigde Staten te reizen en te anticiperen 
op de voorverkiezingen. Carter wilde de media en de kiezers bewerken en 
voor zijn kandidatuur lobbyen binnen de Democratische Partij en aan die 
partij gelieerde belangengroepen, zoals de vakbonden. In een 
beschouwing voorzag Eizenstat de nodige moeilijkheden, want de 
Democratische Partij was midden jaren zeventig de afspiegeling van de 
‘turmoil’ waarin de Amerikaanse maatschappij verkeerde. De diversiteit 
aan kiesgroepen die de partij kenmerkte was volgens Eizenstat verworden 

135 Memo van Peter Bourne aan Jimmy Carter, 1 augustus 1974. 1. 1976 
Presidential Campaign, Stuart Eizenstat Box 7, Folder: Corr. Jimmy Carter, 7/73-
11/74. Jimmy Carter Library. 
136 Glad, Jimmy Carter, 202. 
137 Memo van Hamilton Jordan aan Jimmy Carter, 4 augustus 1974, 34.  
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tot haar achilleshiel.138 Eizenstat meende dat er een partijleider nodig was 
die vervreemde Democraten kon laten inzien dat zij gezamenlijke 
problemen hadden, maar ook gezamenlijke oplossingen. De nederlagen bij 
de presidentsverkiezingen van 1968 en 1972 waren niet voor niets 
geweest als er, voortbouwend op de overwinning bij de 
Congresverkiezingen van 1974, in 1976 een Democratisch 
presidentskandidaat was die vanuit ‘bold, new leadership, with executive 
experience’ het Witte Huis naar zich toe kon trekken.139

     In het Zuiden had de trend waarbij de traditionele blanke 
Democratische aanhang bij presidentsverkiezingen geneigd was 
Republikeins te stemmen inmiddels verder doorgezet. Het was Carters 
opgave die kiezers terug te winnen, want hij wist dat hij zonder de steun 
van zijn eigen regio veel minder kans op het presidentschap had. Carters 
strategie was op het eerste gezicht opmerkelijk: hij besloot vol in te zetten 
op de eerste voorverkiezingen in het Noorden, om dan als koploper in het 
kandidatenveld geaccepteerd te worden door zijn zuidelijke streekgenoten. 
Bij nader inzien was dit een oude strategie, in de jaren vijftig reeds 
beproefd door de Democratische senator Estes Kefauver uit Tennessee. 
‘Kefauver had taken the initiative by going into Florida with an 
impressive series of victories in all parts of the country and by contrasting 
his national effort with Russell’s sectional appeal’, schreef de historicus 
Joseph Gorman over de campagne van Kefauver in 1952.140 Kefauver, die 
ook in 1956 een gooi naar de Democratische nominatie deed, wilde 
aantonen dat een zuidelijke kandidaat voor heel de Verenigde Staten 
aantrekkelijk kon zijn door zich af te zetten tegen de segregistische 
senator Richard Russell en diens achterban. Ook op dit punt – het winnen 
van vroege primaries in het Noorden om daarna als kandidaat acceptatie 
te zoeken in het Zuiden – was het memo van Jordan derhalve niet 
visionair. De politicologen Earl Black en Merle Black concluderen 
eveneens dat Kefauver ‘pioneered strategies and tactics that were, decades 
later, used successfully by Jimmy Carter’. Net als Carter, Kefauver ‘faced 
the dilemma of trying to be progressive enough to win northern votes 
while conservative enough to retain southern support’.141

     De omstandigheden waarin Kefauver en Carter als kandidaat 
fungeerden verschilden echter op twee belangrijke punten. In de jaren 

138 Memo van Stuart Eizenstat aan Jimmy Carter en Jody Powell, 23 februari 
1975. 1. 1976 Presidential Campaign, Stuart Eizenstat Box 24, Folder: Memos 
Jimmy Carter, 1975. Jimmy Carter Library. 
139 Idem, 3-4.  
140 Joseph B. Gorman, Kefauver: A Political Biography (New York: Oxford 
University Press, 1971) 137. 
141 Black and Black, The Vital South, 99-100. 
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vijftig stond een gematigde Democraat als Kefauver vrijwel geïsoleerd in 
het Zuiden, een regio die volop in beroering was door de federale 
bemoeienis met de segregatie.142 In het midden van de jaren zeventig was 
deze beroering grotendeels voorbij en konden zuidelijke politici pleiten 
voor integratie zonder direct voor hun politieke carrière te hoeven vrezen. 
In een toespraak in New Hampshire, een jaar voor de primaries, haakte 
Carter in op die veranderde omstandigheden. Hij zei dat de Amerikanen in 
eerste instantie zochten naar politici die integer waren en de nodige 
bestuurservaring hadden. ‘They are not interested in where a candidate 
happened to be born.’ En hij vervolgde: ‘The time has arrived when 
regional prejudice can be laid to rest alongside discrimination based on 
race and sex’.143 Een tweede belangrijk verschil lag binnen de 
Democratische Partij zelf. In de jaren vijftig was er slechts een handvol en 
bovendien niet-bindende primaries, waardoor dit strategisch wapen voor 
Kefauver al snel uitgeput was en partijbazen in plaats van kiezers 
uitmaakten waar de stemmen van hun staat heengingen. Carter 
daarentegen profiteerde van de wijzigingen in de partijregels die na de 
verkiezingen van 1968 waren doorgevoerd. De nieuwe regels schreven 
bindende presidentiële primaries voor in zoveel mogelijk staten, waardoor 
kandidaten direct het oordeel van de Democratische achterban konden 
vragen. Door zijn gehele strategie op die primaries te enten en door in 
iedere staat waar voorverkiezingen werden gehouden ‘kandidaat van het 
volk’ te zijn, kon Carter leiders van de Democratische Partij en 
plaatselijke bazen buitenspel zetten. 
     Ook het doel van Carters primary-strategie – het meedoen aan alle 
Democratische voorrondes – was geenszins nieuw. John F. Kennedy koos 
die route al in 1960, terwijl andere kandidaten, onder wie Lyndon 
Johnson, er dat jaar nog op vertrouwden dat zij met hun contacten binnen 
de partij genoeg gedelegeerden konden verzamelen om op de conventie de 
nominatie te winnen.144 In 1972 paste McGovern de primary-strategie toe, 
waarbij een belangrijk nadeel aan het licht was gekomen: partijgenoten 
die zich gepasseerd voelden waren in een later stadium, na de nominatie 

142 Hoewel Kefauver in de jaren veertig als lid van het Huis van Afgevaardigden 
als liberal werd bestempeld, bevond hij zich volgens Gorman ‘securely in the 
mainstream of House Democrats as a whole and was not considered enough of a 
political deviant to arouse the antagonism of conservative Southern Democrats, 
who could tolerate much as long as the proper positions were taken on civil rights 
issues’. Zie: Gorman, Kefauver, 34. 
143 Toespraak van Jimmy Carter in Concord, New Hampshire, 13 februari 1975. 
The Presidential Campaign 1976. Volume One, Part One, Jimmy Carter. United 
States Government Printing Office, Washington, D.C., 1978. 15.  
144 Jules Witcover, Party of the People. A History of the Democrats (New York: 
Random House, 2003) 478.  
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van McGovern tot presidentskandidaat, minder snel geneigd hem hun 
onvoorwaardelijke steun te geven.145 Carter en zijn adviseurs waren bereid 
dit risico te nemen, in de overtuiging dat zij de partij na de conventie 
alsnog konden verenigen. Daarin was de strategie van Carter een duplicaat 
van 1970, het jaar waarin hij in de strijd om het gouverneurschap van 
Georgia eveneens alle prioriteit had gegeven aan de Democratische 
voorverkiezingen en de nominatie en de campagne tegen een 
Republikeinse tegenstander naar het tweede plan had geschoven. Jordan 
beval deze strategie in 1976 ook aan vanuit de gedachte dat het beter was 
dat Carter zo ver mogelijk afstand nam van ‘power struggles on the part of 
individuals and factions within the party’. Op geen enkel moment mocht 
hij de indruk wekken mee te werken aan ‘closing the party to the 
people’.146

     In 1976 besloten andere Democraten niet aan alle primaries mee te 
doen, waarmee zij het initiatief aan Carter lieten. De concurrentie ontging 
daarbij de vastberadenheid van Carter en zijn kwaliteiten als 
campagnevoerder. Democraten die pleitbezorgers van uitbreiding van het 
aantal primaries waren geweest, onder wie de liberal Edward Kennedy, 
hadden kandidaten van het type Carter niet ingecalculeerd en waren er van 
uitgegaan dat de nieuwe primary-regels in eerste instantie hun eigen 
partijfactie zouden dienen.147 Terry Sanford, voormalig gouverneur van 
North Carolina en Democratisch presidentskandidaat in 1972 en 1976, 
kritiseerde dat de veranderde regels de partijleiding tot toeschouwer 
dreigden te maken. Politici die geen steun in de partij genoten konden 
toch in naam van de Democraten handelen. ‘The candidates and would-be 
candidates understand that they must build their own organizations, 
personally convince the news and editorial media, grab headlines as best 
they can, draw in special-interest groups where possible, and generally go 
it alone. Jimmy Carter proved this in 1976’, aldus Sanford.148

     Politicologen hebben in dit verband gewezen op het proces van 
individualisering van de campagnes en de kleinere rol die de partijen in de 
jaren zestig en zeventig gingen spelen in de Amerikaanse presidentiële 
politiek. Austin Ranney zag het geheel zelfs een ‘no-party system’ 
naderen. Tegelijkertijd was er een toename van het aantal Amerikanen dat 
niet meer loyaal was aan de Democratische of Republikeinse Partij, maar 

145 Hart, Right from the Start, 116. 
146 ‘Memorandum--Hamilton Jordan to Jimmy Carter, 4 november 1972’, 1976 
Presidential Campaign, 14.  
147 Edward M. Kennedy, Decisions for a Decade. Policies and Programs for the 
1970s (Londen: Michael Joseph, 1968) 39. 
148 Terry Sanford, A Danger of Democracy. The Presidential Nominating Process
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zichzelf als independent beschouwde. Deze kiezers waren eerder geneigd 
tot ticket-splitting, waarbij zij hun stem bij verkiezingen zowel op 
Democraten als op Republikeinen uitbrachten.149

     Naast het geven van prioriteit aan de primaries nam Carter nog een 
beproefd campagnemiddel over van zijn Democratische voorgangers, 
namelijk het grootschalig inzamelen van geld. Net als McGovern in 1972 
en gehoor gevend aan de suggestie van Jordan huurde Carter Morris Dees 
in, een jurist uit Alabama die een systeem van direct mail had bedacht 
waarmee hij honderdduizenden Democratische sympathisanten via een 
persoonlijk aan hen gerichte brief bereikte. Talloze Amerikanen 
honoreerden dit schriftelijke verzoek een financiële bijdrage aan de 
campagne van Carter te leveren. Met de 1 miljoen dollar die hij zo 
inzamelde, maar ook met persoonlijke leningen, wist Carter vlak voor de 
primary van Florida zijn operatie draaiende te houden. Het was een kritiek 
tijdstip, want zijn in geldnood verkerende rivalen moesten op dat moment 
de handdoek werpen.150 Dat Dees een overtuigde liberal was en 
aanvankelijk had geprobeerd Ted Kennedy over te halen tot een 
presidentskandidatuur, was voor Carter en zijn campagnestaf geen 
beletsel.151 Dees opereerde naast de vaste advocatengroep die voor het 
eerst in 1966 geld voor Carter had ingezameld en waarin Kirbo een 
leidende rol speelde. Overigens profiteerde Carter ook van in 1974 
doorgevoerde amendementen op de Federal Election Campaign Act
(FECA). De kieswet, gecontroleerd door de Federal Election Commission 
(FEC), bepaalde dat kandidaten matching funds uit de federale staatskas 
konden krijgen als zij zich aan een nader omschreven uitgavenlimiet 
hielden in de primaries en de campagne. In 1975 had Carter zelf genoeg 
geld ingezameld om tijdens de primaries van 1976 in aanmerking te 
komen voor zo’n federale uitkering. Die uitkering van 5,1 miljoen dollar 
had hij hard nodig, want eind 1975 zat er slechts 42.000 dollar in zijn 
schatkist.152 De federale uitkering stelde hem in staat publiciteit te kopen 
rond de voorverkiezingen van Iowa en New Hampshire. 

149 Austin Ranney, ‘The Political Parties: Reform and Decline’, in The New 
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Civil Rights Lawyer Morris Dees (New York: Charles Scribner’s Sons, 1991) 
195. 
152 Michael J. Malbin, ed., The Election after Reform. Money, Politics, and the 
Bipartisan Campaign Reform Act (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 
2006) 5, 242; Herbert E. Alexander, Financing the 1980 Election (Lexington: 
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Iowa, New Hampshire en Florida 

Carter richtte zich in de voorverkiezingen in eerste instantie op New 
Hampshire en Florida. In zijn memo van 1972 had Jordan het 
noordoostelijke New Hampshire, waar traditiegetrouw de eerste 
Democratische primary van het seizoen plaatsvindt, genoemd als een staat 
waar Carter zijn concurrenten in een vroeg stadium een klap kon 
toedienen. Carter moest dan wel hoog eindigen in de uitslag. Jordan wees 
op het relatief geringe aantal van ruim 84.000 Democraten dat bij de 
primary van 1972 had gestemd en concludeerde dat Carter gezien zijn 
intensieve en persoonlijke manier van campagnevoeren veel kiezers zou 
kunnen bereiken. Bovendien voorspelde Jordan dat ‘Your farmer-
businessman-military-religious-conservative background would be well 
received there’.153 Het doel was in New Hampshire zoveel mogelijk 
publiciteit te genereren om vlak daarna in Florida, in Carters eigen regio, 
Wallace te verslaan. Veel Democraten die in 1972 nog op Wallace hadden 
gestemd waren overigens al afgehaakt en een groot aantal werd actief in 
de campagne van Carter.154 Namens Carter slaagden Kirbo en Jordan er in 
het partijbestuur in Florida, dat de primary naar een latere datum in het 
seizoen wilde verschuiven, te overtuigen de oorspronkelijke datum in 
maart 1976 te laten staan. Zo kon Carter zijn strategische doel, het in een 
vroeg stadium winnen van een reeks voorverkiezingen en caucussen in 
zowel het Zuiden als het Noorden, handhaven.155 De politicologe Elaine 
Kamarck spreekt in deze context van sequencing, ofwel het bewust 
plannen van een serie primaries en caucussen waaraan een kandidaat 
meedoet. Een kandidaat die kort na Iowa en New Hampshire goed 
presteert in een aantal andere staten kan zijn campagne op de rails houden 
en verdere financiering aantrekken. Sinds 1976 is het daardoor voor 
politici die later in het primary-seizoen in de race willen stappen vrijwel 
onmogelijk geworden om een levensvatbare campagne te voeren.156

     Opvallend is dat Jordan in zijn memo uit 1972 niet inging op Iowa, de 
landbouwstaat in het Middenwesten, waar nog voor de primaries de eerste 
Democratische caucus plaatsvindt. Deze partijvergaderingen op 
plaatselijk of hoger niveau, waarop Democraten (of Republikeinen) hun 
voorkeur kenbaar maken voor een kandidaat, komen evenmin terug in het 
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gedetailleerde tussentijdse strategiememo dat Jordan in augustus 1974 
samenstelde. Dit was een belangrijke omissie in Jordans strategische 
plannen. Pas begin 1975, na het lezen van een gunstig artikel over Carter 
in de krant Des Moines Register, rees bij de campagnestaf de gedachte dat 
Iowa perspectieven bood. ‘We were seeing if we could find a place to 
surprise before New Hampshire, and the people of Iowa seemed to be our 
kind of folks’, aldus Powell.157 Op dat moment stelde de campagnestaf de 
mediastrategie bij en kwam het zwaartepunt te liggen bij plaatselijke en 
regionale media en veel minder bij de nationale kranten, tijdschriften en 
omroepen. Carter zou de campagne in Iowa later omschrijven als een 
‘major media event’.158 Maar dat hij en Jordan van meet af aan 
doorhadden dat Iowa zo’n belangrijke rol kon vervullen, zoals Elaine 
Kamarck schrijft, is niet juist.159 Het besef kwam pas gaandeweg de 
campagne. 
     Nadat Iowa, New Hampshire en Florida tot strategische speerpunten 
waren verklaard, kwam Jordan in december 1975 met het idee om uit het 
Zuiden afkomstige aanhangers van Carter naar deze staten te sturen. In de 
maanden die volgden gingen deze aanhangers, omgedoopt tot Peanut 
Brigade, langs talloze deuren om kiezers in een persoonlijk gesprek op de 
kandidatuur van Carter te wijzen. Alleen al in New Hampshire kon de 
campagne op die manier 30 procent van de Democratische kiezers 
bereiken, schreef Joe Jones, een van de leiders van de Peanut Brigade.160

De vrijwilligers noteerden op kaartjes nauwgezet de reactie van de 
Democraten bij wie zij aanbelden, zodat die gegevens eventueel gebruikt 
zouden kunnen worden als Carter de nominatie in de wacht zou slepen en 
in de herfst opnieuw campagne diende te voeren. 
     Publicitair gezien leverde de Peanut Brigade Carter het nodige op. De 
Peanut Brigade wekte de indruk dat Carter dicht bij het volk stond, te 
meer omdat zijn aanhangers zich bij gesprekken introduceerden als 
gewone inwoners van Georgia. Zij reisden op eigen kosten naar andere 
staten omdat zij overtuigd waren van de bestuurlijke kwaliteiten van 
Jimmy Carter.161 Gaandeweg het primary-seizoen besloot Jordan de 
vrijwilligers vooral in te zetten in staten waar Carter volgens 
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opiniepeilingen dicht bij andere kandidaten lag.162 Het doel was extra 
publiciteit te halen, zodat Carter een veelgenoemde kandidaat in de pers 
werd. Het organisatorische campagnewerk was van tevoren al gedaan 
door de staatscoördinatoren, medewerkers die Jordan in de diverse staten 
aanstuurde.163 Deze coördinatoren kwamen doorgaans niet uit de staat 
zelf; deze tactiek was voor het eerst toegepast door John Kennedy in 
1960. De achterliggende gedachte was dat coördinatoren ‘van buiten’ 
beter in staat waren verschillende partijfacties op één lijn te krijgen in het 
belang van de presidentskandidaat.164

     Carter kwam in de zomer van 1975 in Iowa in een straw poll, een 
opiniepeiling onder bijna zesduizend Democraten, als eerste uit de bus. 
Zijn aanhang was echter slechts 9,9 procent. Het overgrote deel, 34 
procent, was uncommitted, wat inhield dat zij de keuze van hun kandidaat 
wilden uitstellen tot op de Democratische conventie. Ook in latere 
peilingen eindigde Carter voorin, waarop politiek redacteur R.W. Apple 
eind oktober de kop ‘Carter Holds Strong Lead Going into Iowa 
Caucuses’ op de voorpagina van de New York Times zette. Volgens Apple 
was de media-aandacht bij de Democraten vooral uitgegaan naar de 
onderlinge strijd van de liberale kandidaten, terwijl Carter op weg leek om 
de voorverkiezingen van Iowa te gaan winnen.165 Winebrenner meent dat 
die conclusie gebouwd was op ‘soft evidence’, te weten de 
opiniepeilingen en Carters vermeende organisatorische vaardigheden. Hij 
verwijt de media dat zij de caucus van Iowa sinds 1976 onterecht veel 
gewicht toekennen en de aandacht van het hele land daar op vestigen. De 
media hebben daardoor de eigenlijke functie van de caucus, het op 
grassroots-niveau delibereren van partijleden over politieke programma’s, 
naar de achtergrond gedrukt. Het politieke proces in Iowa is sinds 1976 
iedere vier jaar ondergeschikt aan de jacht op primeurs en hard nieuws, 
aldus Winebrenner.166 De journalist Jules Witcover wees er op dat 
kandidaten vanwege de invasie van journalisten in Iowa doorhadden dat er 
veel publiciteit te halen viel. Iowa werd daardoor ‘a prize no 1976 hopeful 
could resist’.167 Het artikel van Apple betekende al met al een publicitaire 
coup voor Carter. Door het stuk in de New York Times kwamen direct veel 
meer televisieploegen op hem af.168 Het leek een spontane ontwikkeling, 
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maar commentator van The Associated Press Walter Mears schetste een 
waarschijnlijker scenario: ‘I always thought Carter’s people discovered 
Apple first, and got a ride by playing the outsider, longshot theme they 
used all campaign’.169

     Nog voor de caucus in Iowa op 19 januari stelde Carter zijn tactiek op 
aanraden van Eizenstat bij. Eizenstat vond dat Carter publiekelijk te veel 
inzette op het winnen van de voorrondes. Zou hij als tweede eindigen of 
als derde, dan zou de pers dat uitleggen als een nederlaag. De media 
zouden in een tweede of derde plaats wel een overwinning kunnen zien als 
Carter de stijl volgde van Democraten voor hem: ‘The Kennedy’s were 
exceptional at setting low expectations publicly so that they could never 
be disappointed’, aldus Eizenstat in een memo.170 In de caucus stemde 
uiteindelijk 37,2 procent van de Democraten in Iowa uncommitted. Carter 
eindigde als tweede met 27,6 procent van de stemmen, terwijl zijn eerste 
concurrent Birch Bayh op afstand volgde met 13,2 procent.171 De media 
verklaarden Carter tot winnaar.172

     Kort na Iowa vonden nog vijf caucussen plaats, waarvan drie in het 
Zuiden: Mississippi, Oklahoma en South Carolina. In Mississippi werd 
Carter tweede achter Wallace, in Oklahoma wist Carter te winnen en 
waren drie andere zuidelijke kandidaten – Fred Harris uit Oklahoma, 
Lloyd Bentsen uit Texas en Wallace – de verliezers. In South Carolina 
verloor Carter opnieuw van Wallace. Verder won Carter in Maine in het 
Noordoosten en werd hij tweede in Alaska. Volgens Bourne wekte Carter 
in deze korte periode in de pers de indruk dat hij als eerste of tweede 
eindigde ‘in a caucus somewhere and in all regions of the country’.173

Carters besluit om mee te doen aan bijna alle caucussen en primaries
leverde niet alleen veel media-aandacht op, het leidde ook tot de vroege 
vaststelling dat deze zuidelijke kandidaat in staat was in zowel het Zuiden 
als het Noorden voorverkiezingen te winnen. Carter bevestigde deze 
indruk door op 24 februari de primary van New Hampshire op zijn naam 
te schrijven. Op 9 maart zegevierde hij in Florida. Carter had daarmee zijn 
eerste strategische doel – winnen in Iowa, New Hampshire en Florida – 
bereikt. In Florida kreeg hij hulp van de vakbonden, die Wallace uit de 
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race wilden hebben voor de primaries in de noordelijke industriestaten. In 
die staten had Wallace het in 1972 goed gedaan onder arbeiders.174 Op 
advies van Eizenstat benadrukte Carter in de pers dat in Florida niet 
Wallace, maar senator Henry Jackson, die zich met zijn Coalition for a 
Democratic Majority inmiddels in neoconservatieve richting had 
ontwikkeld, zijn voornaamste tegenstander was. De strijd tussen Carter en 
Jackson zou derhalve beslissen wie de leiding kreeg over het centrum van 
de Democratische Partij.175

     De politicologen Gary Orren en Nelson Polsby hebben er op gewezen 
dat de staf van Carter uitstekend begreep dat de media-aandacht voor de 
primary van New Hampshire vele malen groter is dan in andere staten. Zo 
waren de 23.000 stemmen die Carter in New Hampshire kreeg goed voor 
cover-artikelen in Time en Newsweek, terwijl Democraten die in andere 
staten veel meer stemmen haalden geen voorpaginanieuws waren. De 
invloed van het kleine New Hampshire op de primaries zou door de rol 
van de media dan ook onevenredig groot zijn.176

     Nadat hij als Democratisch frontrunner naar voren was gekomen 
begon Carter in maart, na winst in de primary van North Carolina, voor 
het eerst te spreken van ‘a kind of Carter coalition’, een coalitie die 
bestond uit ‘strong support from urban and rural, black and white, young 
and old, conservative and liberal’.177 Dezelfde maand won hij in Illinois, 
waarna de New York Times schreef dat Carters overwinningen in New 
England, het Zuiden, en het Middenwesten inderdaad aantoonden ‘that he 
can appeal successfully to voters across age, economic, ideological and 
racial lines’.178 Daarnaast had de gematigde Carter met zijn overwinning 
in North Carolina, waar de racist Wallace in 1972 nog afgetekend 
zegevierde, aangetoond dat ‘the South is back in the Union’.179 Na Carters 
overwinning in Pennsylvania, op 27 april, gaf Jackson op. 
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     Met de winst in Florida werd tevens de eerste, zogenoemde grassroots-
fase van de campagne afgesloten. Na Florida ging de campagnestaf van 
Carter zich intensiever bezighouden met het bespelen van de leiders van 
de Democratische Partij.180 Eén van die leiders was Richard Daley, 
burgemeester van Chicago en de grote partijbaas in Illinois. Carters 
persoonlijke contacten met Daley tot de verkiezingen van november 
illustreren dat de presidentskandidaat bereid was zich in noordelijke staten 
min of meer over te leveren aan grote spelers binnen de partij. 
Tegelijkertijd probeerde hij de schijn op te houden dat hij zich overal 
direct tot het volk richtte.181

     Door te lobbyen was het Carter gelukt het partijbestuur van Georgia te 
overtuigen ook in zijn eigen staat een primary te houden. De primary
vond plaats in mei en Carter won.182 In dezelfde maand boekte hij een 
afgetekende zege in Texas, waarna zijn kandidatuur in zijn eigen regio 
geen schade meer op kon lopen. In de campagne liet Carter zien dat hij in 
staat was in noordelijke industriestaten te winnen, zoals Pennsylvania, 
Illinois en Ohio. Staten met een meer liberale inslag zoals New York, 
Californië en Vermont gingen verloren, maar dit was ingecalculeerd. De 
linker partijvleugel drong er in dit stadium bij voormalig vice-president 
Hubert Humphrey op aan mee te doen aan de resterende 
voorverkiezingen. Humphrey weigerde, maar liet weten eventueel 
beschikbaar te zijn als er op de Democratische conventie in de zomer geen 
kandidaat met een meerderheid voor de nominatie zou staan. Omdat hij 
andere rivalen al eerder ver achter zich gelaten had, diende Carter nu 
alleen nog af te rekenen met Morris Udall, afgevaardigde uit Arizona en 
twee Democraten die nog maar net in de race waren gestapt, senator Frank 
Church uit Idaho en gouverneur van Californië Edmund ‘Jerry’ Brown jr. 
Gebruikmakend van de strijd tussen zijn tegenkandidaten bleef Carter in 
alle regio’s goed presteren. Na een ruime overwinning in Ohio, op 8 juni, 
had hij genoeg gedelegeerden achter zich om de nominatie als 
Democratisch presidentskandidaat op te kunnen eisen.183 Een deel van die 
overwinningen had Carter behaald in zogeheten loophole primaries,
voorverkiezingen waar ondanks de McGovern-Fraser-hervormingen op 
districtsniveau nog altijd het winner-take-all principe gold in plaats van 
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proportionaliteit.184 Aan het einde van het primary-seizoen was Carter de 
favoriete kandidaat van meer dan 40 procent van de Democratische 
kiezers, waar dat in januari nog maar 4 procent was geweest.185

     In totaal deed Carter mee aan 29 primaries en caucussen.186 Dit grote 
aantal is illustratief voor wat de politicoloog Martin Wattenberg de ‘rise 
of candidate-centered politics’ noemt en waarbij presidentskandidaten hun 
campagnes steeds meer gingen opzetten buiten de partijstructuren. De 
traditioneel ambivalente houding van de Amerikanen ten opzichte van 
politieke partijen maakte dit mede mogelijk.187 Volgens de publicist 
Stephen Hess, die in 1974 een essay schreef over het kiezen van 
presidentskandidaten in het tijdperk na Watergate, werd de kandidaat-
gerichte campagne sterk gestimuleerd door de opkomst van televisie, 
professionele ‘campaign consultants’ en wijzigingen in de kieswet.188

Carter was sinds 1975 langs alle vijftig staten gegaan en plukte daar de 
vruchten van. Deze benadering was overigens niet nieuw. Nixon 
ondernam in 1960 in zijn campagne tegen John F. Kennedy ook een 
rondreis door alle staten, hoewel het aantal primaries destijds veel lager 
lag.189 Met zijn campagne in de hele Verenigde Staten wilde Carter 
symbolisch aangeven dat er geen sectionalistische tegenstellingen meer 
waren. Een toespraak voor de primaries van Ohio en New Jersey, 
waarvan niet duidelijk is of Carter hem daadwerkelijk heeft gebruikt, 
maakte duidelijk hoe hij de positie van het Zuiden en die van zichzelf zag. 
Onder de titel ‘United We Stand: An End To Regionalism At Our 
Bicentennial’, kende de toespraak passages als ‘The new South yearns to 
be let back into the mainstream of America’ en ‘I hope that my candidacy 
will (...) end the plague of regionalism’.190 In tegenstelling tot enkele jaren 
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eerder bediende Carter zich nu wel van de term New South en benadrukte 
hij dat de inwoners van de noordelijke staten bij deze verkiezingen de 
gelegenheid hadden het Zuiden in de armen te sluiten.

Benevolent conservatism  

Jimmy Carter won de primaries door een individuele, intensieve en 
media-gerichte campagne, met zijn reeds in Georgia beproefde 
populistische stijl. In tegenstelling tot 1970 troefde Carter zijn 
tegenstanders niet af op de rechterflank, maar in het centrum. In een 
verkiezingsfolder verspreid in de periode van de voorverkiezingen 
appelleerde Carter aan het midden door hervormingen te beloven op het 
gebied van defensie, gezondheidszorg, het belastingstelsel, de sociale 
uitkeringen en het energiebeleid. ‘With Jimmy Carter in office, 
businesslike management will work in Washington’, beloofde  de 
kandidaat. Tevens stelde hij de zijns inziens cruciale vragen ‘Can our 
government work?’en ‘Can our government be decent?’, vragen die 
wederom pasten bij zijn lijfthema good government. Tevens wierp hij zich 
op als een ‘Servant of the people’, kracht bijgezet met de leus ‘Isn’t it 
time somebody spoke up for you?’191 De vragen of de Amerikaanse 
regering fatsoenlijk kon zijn en voor resultaten kon zorgen stelde Carter 
ook in Why Not the Best, de autobiografie die hij op aanraden van Jordan 
in 1975 uitgaf.192 Het boek met Carters levensgeschiedenis ademde net als 
passages van de bovengenoemde folder een populistische toon. Bovendien 
presenteerde Carter zich in het boek als de absolute underdog en outsider.
Hij was de kandidaat wiens levensloop op het eerste gezicht alleen maar 
nadelen inhield voor het lanceren van een presidentiële campagne: hij was 
boer, woonde in een dorp in het Deep South, bekleedde geen politiek 
ambt, had geen geldschieters, stond te boek als koppig en kreeg weinig 
aandacht van de grote media.193 Het boek droeg op perfecte wijze bij aan 
het scheppen van een geromantiseerd beeld rond Carter. Hier verscheen 
geen politicus op het toneel die jarenlang in Washington belangengroepen 
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had gediend, ‘piling up IOU’s’,194 maar een ondernemer die besluiten kon 
vellen voor het welzijn van volk en land. Het beeld dat Carter en zijn 
adviseurs wilden oproepen werd versterkt doordat journalisten, 
geïnteresseerd in deze zuiderling, over de afkomst en de omgeving van 
Carter gingen berichten, zonder in eerste instantie naar zijn ideologie te 
vragen.
     Carter diende steeds op zijn hoede te zijn dat zijn zuidelijke afkomst, 
waar vooral de noordelijke liberale Democraten moeite mee hadden, geen 
negatief thema werd. In een interview voor het radio- en 
televisieprogramma Face the Nation zei Carter overtuigd te zijn dat 
slechts een kleine liberale minderheid om die reden tegen hem was, ‘and I 
believe that the fear of me because I am from the South is dissipating 
rapidly’.195 Op het moment dat hij het interview gaf, 14 maart, kon Carter 
er op wijzen dat hij het in het Noordoosten, op het ‘eigen’ terrein van de 
liberals, tot dan toe goed had gedaan in de primaries. De journalisten 
vroegen Carter of hij zich in het Noordoosten mogelijk in een liberale 
gedaante had voorgedaan, om elders in het land kiesgroepen aan te 
spreken als een gematigd of conservatief kandidaat. Carter antwoordde op 
briljante wijze dat het juist de kiezers waren die zich niet langer in hokjes 
lieten stoppen. ‘What used to be straight liberal attitude in a very 
ideological way, and what used to be conservative attitudes are very much 
clouded in the public’s mind’, aldus Carter.196

     Opvallend is dat journalisten en historici in hun zoektocht om een 
ideologisch stempel op Carter te drukken, voorbij gingen aan een aantal 
van zijn toespraken als gouverneur. De campagneleiding gaf die 
toespraken in 1976 opnieuw uit als ‘Presidential campaign documents’. In 
één van die documenten, een rede getiteld ‘On Effective Government’, 
onderstreepte Carter duidelijk zijn uitgangspunten: ‘The mood of the 
people, in my opinion, is one of basic conservatism’. Maar conservatisme 
betekende voor hem geen ‘racism’, ‘stubborn resistance to change’ of 
‘unconcern about our fellow human beings’. Carter zei dat steeds meer 
Amerikanen een regering met een dynamische rol wilden zodat ‘each 
person can overcome affliction and realize his full potential and achieve 
maximum personal freedom’. Carter gaf zijn ideologische uitgangspunt 
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tevens een naam, ‘benevolent conservatism’.197 Carter was bereid het 
liberale ideaal van de in de samenleving ingrijpende overheid toe te 
passen, maar zijn basis was een conservatief wereldbeeld gekoppeld aan 
een strak monetair beleid. Net als in zijn campagne van 1966 gebruikte 
Carter in 1976 elementen uit verschillende ideologieën om zich als een 
kandidaat van het midden te presenteren.  
     Volgens Jordan diende Carter niet te pretenderen dat hij vanuit een 
starre ideologie voor ieder probleem in de Verenigde Staten een oplossing 
had. Gekoppeld aan zijn positie van outsider moest Carter juist een 
‘learning posture’ aannemen, een houding die aangaf dat hij bereid was 
naar argumenten van het volk te luisteren. Jordan voegde hier aan toe: ‘I 
am not suggesting that you sidestep any issues – but your statement 
should touch on them only in a general way’.198 Om Carter te helpen bij 
zijn positionering had Eizenstat in 1974 een netwerk van deskundigen 
opgezet die de kandidaat van informatie voorzagen over kwesties die 
speelden op internationaal, federaal, staats- of plaatselijk niveau. 
     Door de beëindiging van de Vietnamoorlog was die polariserende 
kwestie inmiddels weggevallen als verkiezingsthema. Eén van de thema’s 
die in 1976 wel op de voorgrond kwamen en waarmee Carter zich al in 
Iowa zag geconfronteerd was abortus. Uit een dubbelzinnige verklaring 
van Carter leidden katholieken af dat hij als president druk zou uitoefenen 
voor het terugdraaien van het vonnis van het federale Hooggerechtshof uit 
1973 dat abortus toestond. Carter wist hiermee deze kiesgroep en de 
caucus te ‘winnen’.199 In een later stadium van de primaries zei Carter 
echter dat hij als president gebonden zou zijn aan de uitspraken van het 
Hooggerechtshof, maar dat hij persoonlijk tegen abortus was en tegen het 
verstrekken van overheidsgeld om vruchtafdrijving te betalen.200 Het 
waren dergelijke ambivalente uitlatingen van Carter die op onbegrip 
stuitten bij kiezers, vooral ook omdat hij ze deed in kwesties die politiek 
zeer controversieel waren en waarover de meningen van liberals en 
conservatieven sterk uiteenliepen.201 Carter kreeg het verwijt dat hij, om 
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stemmen te winnen, bewust vage standpunten innam om zoveel mogelijk 
kiesgroepen de indruk te geven dat hij voor hun belangen opkwam. 
     Begin april, vlak voor de voorverkiezingen in New York en Wisconsin, 
haalde de rassenkwestie Carter in. Op de vraag van een journalist of een 
zwarte buurt in een binnenstad, omringd door blanke wijken, enige 
toekomst had, antwoordde Carter dat het de vrije keuze was van mensen 
om te wonen waar ze wilden, zolang er geen discriminatie was. Carter 
gebruikte hierbij de woorden ‘ethnic purity being maintained’, waarna 
andere media de woorden ‘ethnic purity’ uit hun context lichtten en er 
Carter mee gingen achtervolgen. Op aandringen van zwarte 
Democratische leiders als Andrew Young gaf Carter een week later toe 
dat zijn woorden ongelukkig waren geweest en dat hij beter ‘ethnic 
character’ of ‘ethnic heritage’ had kunnen zeggen.202 De kwestie 
verdween daardoor al snel uit de pers. Carter gaf tevens een interview aan 
de zwarte Encore: American & Worldwide News, waarin hij zei dat hij de 
stem van zwarten verdiende omdat hij zich als gouverneur al voor hen had 
ingezet, onder meer door een groot aantal benoemingen in het ambtelijk 
apparaat van Georgia.203

     Als ervaren politicus besefte Carter dat alleen het vlakke thema van 
good government niet genoeg zou zijn om katholieken, zwarten of andere 
Democratische groepen als de vrouwenbeweging, vakbondsleiders, 
vakbondsleden en liberals aan te spreken. In april 1976, vlak voor de 
primary van Pennsylvania, kwam Carter met een position paper over de 
economie, waarbij hij de hoge werkloosheid en de inflatie op dat vlak als 
grootste problemen noemde. Carter zei deze als president te zullen 
bestrijden en tevens een betere manier te zullen zoeken voor het opstellen 
van de federale begroting, die hij sluitend wilde maken.204 Dit economisch 
thema, dat wel in het verlengde lag van good government, bracht Carter in 
toespraken steeds naar voren omdat het bruikbaar was ten opzichte van 
alle kiesgroepen. Carter wilde op economisch vlak een alternatief bieden 
voor de politiek van de Republikeinse president Gerald Ford, maar in mei 
zei driekwart van de Amerikanen vertrouwen te hebben dat het beleid van 
de president tot economische groei en lagere inflatie zou leiden.205

Overigens liet Carter zich op economisch vlak adviseren door Lawrence 
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Klein, professor aan de University of Pennsylvania, die in 1968 ook de 
liberal Eugene McCarthy als Democratisch kandidaat had bijgestaan.206

     Op het gebied van buitenlandse politiek vertrouwde Carter 
voornamelijk op de inzichten van Zbigniew Brzezinski, politicoloog en 
professor aan Columbia University in New York. Brzezinski, die een grote 
hand had gehad in Carters toetreding tot de Trilateral Commission,
betoogde dat de tijd rijp was voor een ‘new international system’, dat in 
de richting van multipolariteit zou gaan. ‘As the Republican party slides 
more to the right, neither Ford nor Kissinger can provide that needed 
leadership’, zo gaf Brzezinski af op de Republikeinse president en diens 
minster van Buitenlandse Zaken.207

     Voor vrijwel alle thema’s vond Carter een manier om ze in zijn niet 
eenduidige denkbeeld van ‘benevolent conservatism’ te passen. Vooral 
liberals vielen hem in de voorrondes aan omdat zij de boodschap niet 
helder vonden. Carters position papers waren volgens de journalist James 
Jackson Kilpatrick zo geschreven dat uiteenlopende kiesgroepen zich er 
door aangesproken voelden.208 Ook mondeling liet Carter zich bij tijd en 
wijle ambivalent uit en zijn retoriek was doorspekt met wat de 
politicoloog Heribert Gerlach ‘Appelle an menschliche Tugenden’ noemt. 
Carter verviel steeds in zijn oude gewoonte om vooral te spreken over de 
kracht en het goede in de mens.209 Gerlachs conclusie dat Carter hiervoor 
de politieke discussie geheel naar het tweede plan schoof, is echter niet 
houdbaar. Carter nam immers graag deel aan het debat en nam ook 
concrete standpunten in, vaak concreter dan Eizenstat en Jordan 
aanbevolen. De journalist Anthony Lewis noemde Carter dan ook terecht 
‘no more vague on issues than other candidates; he just refuses to give 
one-sentence answers to complicated questions’.210

Democratische conventie: Carters visie 

Nadat hij de voorverkiezingen had gewonnen hield Carter zijn imago als 
outsider zorgvuldig in stand door terug te keren naar Plains. Daar diepte 
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de nationale pers het alledaagse leven van hem en zijn familie uit.211

Carter onderstreepte met zijn terugkeer nogmaals zijn vertrouwen dat een 
zuidelijke afkomst in 1976 voor een politicus geen beletsel meer hoefde te 
zijn om tot president te worden gekozen. In de aanloop naar de conventie, 
die op 12 juli in New York begon, schaarden steeds meer Democratische 
kopstukken zich in het partijbelang achter Carter. Op 14 juli werd Carter 
aanvankelijk met 2.238 1/2 stemmen genomineerd.212 Hoewel er slechts 
een meerderheid van 1.505 van de 3.008 stemmen nodig was, besloten 
Udall, Brown en Wallace de stemmen die aan hen waren toegevallen 
alsnog aan Carter te geven. Zo werd Carter, als teken dat de Democraten 
een eenheid waren, later op de avond per acclamatie genomineerd. Maar 
het eenheidsbeeld werd meteen al verstoord toen Ted Kennedy de 
conventie verliet nadat Carters adviseurs zijn aanbod om de 
nominatietoespraak te mogen houden met succes hadden getorpedeerd. In 
plaats van Kennedy kreeg Peter Rodino, lid van het Huis van 
Afgevaardigden, de eer Carter formeel te nomineren. Dat was geen toeval, 
want als lid van de Juridische Commissie van het Huis was Rodino nauw 
betrokken geweest bij de hoorzittingen rond de eventuele impeachment
van president Nixon en daardoor was hij min of meer een symbool van 
deugdelijk bestuur.213 Rodino zei onder meer ten gunste van Carter dat 
‘He has brought the South back into the leadership of America and a 
united America back to a position of respect and esteem in the eyes of the 
world’.214

     Een lijst met vice-presidentskandidaten, die na persoonlijke 
gesprekken met de kanshebbers was samengesteld door Kirbo en Jordan, 
was kort voor de conventie teruggebracht tot zeven namen. Het waren de 
senatoren Edmund Muskie (New York), Walter Mondale (Minnesota), 
John Glenn (Ohio), Frank Church (Idaho), Henry Jackson (Washington) 
en Adlai Stevenson (Illinois) en de afgevaardigden Peter Rodino (New 
Jersey) en Brock Adams (Washington). Jackson, die wel zijn openlijke 
steun aan Carter betuigde, liet weten geen interesse te hebben in het vice-
presidentschap.215

     Carter maakte op 15 juli bekend dat Mondale zijn running mate werd. 
Mondale behoorde tot de linkervleugel en de keuze was een handreiking 

211 Bourne, Jimmy Carter, 329-330. 
212 Het partijbestuur kan gedelegeerden van bepaalde groepen, bijvoorbeeld 
Democraten die in het buitenland wonen, een halve stem toekennen om hun 
invloed op de conventie te proportioneren. 
213 Idem, 334. 
214 Geciteerd in: Glad, Jimmy Carter,  276-277. 
215 Robert G. Kaufman, Henry M. Jackson. A Life in Politics (Seattle: University 
of Washington Press, 2000) 339. 
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naar de liberals in de partij. Door te kiezen voor een zeer ervaren senator 
wilde Carter laten zien dat hij grote waarde hechtte aan een goede 
verstandhouding tussen president en Congres. Mondale lag goed bij de 
vakbonden, een kiesgroep waar Carter de nodige stemmen moest halen 
wilde hij de presidentsverkiezingen in de herfst winnen. Aangezien 
Mondale uit Minnesota kwam, had Carter met zijn keuze een Noord-Zuid 
ticket tot stand gebracht, wat hem in 1972 niet was gelukt. Carter hechtte 
grote waarde aan zo’n ticket, maar liet zich publiekelijk niet in regionale 
termen uit. Hij zei dat hij Mondale had gekozen omdat de senator 
hetzelfde dacht als hij over de belangrijkste vraagstukken, maar ook 
omdat Mondale goed lag bij een brede partij-aanhang. Geografische 
overwegingen hadden geen rol gespeeld, noch het ras of het geloof van de 
running mate, verzekerde Carter.216

     Mondale verplaatste onmiddellijk zijn campagnestaf naar Atlanta, waar 
deze geïntegreerd werd in de staf van Carter.217 De ervarenheid die 
Mondale als senator in Washington had, wrong met Carters 
uitgangspunten als outsider. Maar door de senator als running mate te 
kiezen wilde Carter beklemtonen dat hij niet blindelings te hoop liep tegen 
landelijke politici en dat hij bereid was een ticket te vormen met een 
Democraat die de kostbare uitbreiding van federale sociale programma’s 
voorstond. Op Carters lijst van vice-presidentskandidaten ontbrak de 
naam van Wallace. Carter dacht dat een ticket met twee zuidelijke 
kandidaten minder kansrijk zou zijn, zeker bij de linkervleugel van de 
Democraten. Bovendien wilde Carter de partij naar het centrum trekken 
en daar paste het gedachtegoed van Wallace niet bij. Om zich bij de 
achterban van Wallace in te dekken zei Carter dat hij de gouverneur had 
gebeld, maar hem niet aan de telefoon had kunnen krijgen. ‘I didn’t 
deliberately exclude him’, luidde Carters doorzichtige excuus.218

     Carters acceptatietoespraak op de avond van 15 juli, getiteld ‘Our 
Nation’s Past and Future’, was voor de presidentskandidaat een nieuw 
retorisch hoogtepunt. Carters toespraken waren minder stijf en feitelijk 
geworden sinds de campagnestaf in mei de journalist en schrijver Patrick 
Anderson als speechwriter had aangesteld. Anderson zag in Carters 

216 Persconferentie van Jimmy Carter en Walter Mondale, New York, 15 juli 
1976. The Presidential Campaign 1976. Volume One, Part One, Jimmy Carter. 
United States Government Printing Office, Washington, D.C., 1978. 324, 340. 
217 Carter-Mondale News, Mondale Article. Klad, ongedateerd. 1. 1976 
Presidential Campaign, Becky Hendrix Box 238, Folder: Carter/Mondale 
Newsletters (2). Jimmy Carter Library. 
218 Persconferentie van Jimmy Carter, Hamilton Jordan, Charles Kirbo, Jody 
Powell en Patrick Caddell, New York, 15 juli 1976. The Presidential Campaign 
1976. Volume One, Part One, Jimmy Carter. United States Government Printing 
Office, Washington, D.C., 1978. 347. 
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idealisme diens beste kwaliteit, maar in zijn algemene 
campagnetoespraken gleed Carter af naar simplismen als de belofte dat hij 
nooit tegen het Amerikaanse volk zou liegen. Om een groter publiek aan 
te spreken was het volgens Anderson noodzakelijk het idealisme om te 
vormen tot een visie. Anderson bereikte dit vrijwel onmiddellijk met de 
toespraak die hij voor Carter schreef ter gelegenheid van een bezoek van 
de kandidaat aan het Martin Luther King jr., Hospital in Los Angeles op 1 
juni. Carter prees in deze rede over integratie King en Robert Kennedy, 
maar belangrijker was zijn herhaling van de woorden ‘I see an 
America...’, die het begin vormden van een reeks uitspraken waarmee hij 
de ideale Amerikaanse samenleving schetste. In die samenleving waren 
Noord en Zuid verenigd, kreeg iedere burger gelijke kansen en werk en 
was de overheid medelevend en doortastend.219 Anderson had bereikt dat 
Carters visie aansloot bij de droom van sociale rechtvaardigheid waaraan 
de burgerrechtenbeweging was ontsprongen. ‘In effect, Carter was 
offering himself as the new keeper of the dream’, aldus Anderson. De 
speechwriter had de toespraak bewust een toonzetting gegeven die 
‘explicitly Kennedyesque’ was en waarmee Carter zich direct een plaats 
verschafte in de ‘rhetorical mainstream’ van het Amerikaanse politieke 
bedrijf.220

     De rede van 1 juni leidde tot de perceptie dat Carter voeling had met de 
natie. Dat beeld wilde zijn campagneteam vasthouden in de 
acceptatietoespraak op de conventie, die mede geschreven was door 
Kirbo. ‘There is a new mood in America’, was dan ook één van Carters 
eerste zinnen. Carter deelde dat gevoel onder het volk en hij was bereid de 
Amerikanen te leiden na de trauma’s van Vietnam en Watergate.221 Carter 
wilde de Bicentennial, het tweehonderdjarig bestaan van het land, 
aangrijpen om de Amerikanen te verlossen van het morele verval en hij 
gaf scherp af op de ‘political and economic elite’ in de Verenigde Staten. 
Strokend met Rafshoons kwalificatie van het ‘Jimmy Carter good guy 
brand of populism’ was Carters opmerking dat hij zich tijdens de 
voorverkiezingen direct tot het Amerikaanse volk had gericht. Die 

219 ‘I see an America’. Toespraak van Jimmy Carter bij het Martin Luther King, 
Jr., Hospital, Los Angeles, 1 juni 1976. The Presidential Campaign 1976. 
Volume One, Part One, Jimmy Carter. United States Government Printing Office, 
Washington, D.C., 1978. 198-199. 
220 Patrick Anderson, Electing Jimmy Carter. The Campaign of 1976 (Baton 
Rouge: Louisiana State University Press, 1994) 32-33.  
221 ‘Our Nation’s Past and Future’, acceptatietoespraak van Jimmy Carter op de 
Democratische Conventie in New York, 15 juli 1976. The Presidential Campaign 
1976. Volume One, Part One, Jimmy Carter. United States Government Printing 
Office, Washington, D.C., 1978. 347. 
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rondreis door de Verenigde Staten omschreef hij als een ‘humbling 
experience’.222 Carter roemde Franklin Roosevelt, Harry Truman, John 
Kennedy en Lyndon Johnson als Democratische presidenten die 
ingrijpende besluiten hadden durven nemen. Zelf zei hij ‘as an engineer, a 
planner, a businessman’ de oplossingen te hebben voor actuele problemen 
als werkloosheid, inflatie, en het geschonden imago van de Verenigde 
Staten op het gebied van buitenlandse politiek.223 Zijn zuidelijke afkomst 
stelde Carter in zijn rede bewust niet centraal. Hij eindigde zijn toespraak 
met een reeks zinnen waarvan het begin, ‘We can have an America...’, 
opnieuw een herhaling was. Carter zag een land waar sociale 
rechtvaardigheid, individuele vrijheid, economische groei en veiligheid 
centraal stonden. Hij zei als president niet te zullen besturen vanuit 
‘negativism and fear of the future, but with vigor and vision and 
aggressive leadership’. Deze president zou niet geïsoleerd zijn van het 
volk, maar de pijn van de Amerikanen voelen en hun dromen delen. ‘I see 
an America on the move again’, zo refereerde Carter aan de dynamiek die 
begin jaren zestig kenmerkend was geweest voor John Kennedy’s New
Frontier. Na de tumultueuze periode die daarop volgde was het nu 
opnieuw tijd, voor volk en president, om tot grote daden te komen.224 In 
de preambule van het verkiezingsprogramma dat de Democraten op de 
conventie aannamen stond dat Republikeinse regeringen sinds 1969 hun 
macht hadden misbruikt en de basisprincipes van de Amerikaanse 
democratie hadden geschonden. De Democraten beloofden een regering 
die zich zou laten leiden door de ‘basic tenets of fairness, equality, 
opportunity and rule of law’ en tevens zou zorgen voor een ‘fairer 
distribution of wealth, income and power.’225

3. De campagne tegen Gerald Ford 

De progressieve Jimmy Carter 

Zoals hij na de voorverkiezingen had gedaan, trok Carter zich ook na zijn 
benoeming tot presidentskandidaat terug in Plains. Dit paste in zijn 
populistische benadering, legde de nadruk wederom op zijn zuidelijke 
afkomst en hield de mythe in stand dat hij geen alledaags politicus was die 
zich zo snel mogelijk in Washington wilde vestigen. Met zijn 

222 Idem, 348-349. 
223 Idem, 350-351. 
224 Idem, 352. 
225 Democratic Party Platform of 1976. The American Presidency Project. 
University of California/St. Barbara, www.presidency.ucsb.edu/ws/index. 
php?pid=29606. 
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campagnestaf en Mondale sprak Carter in juli en augustus in Plains met 
deskundigen op het gebied van defensie, binnenlandse politiek, 
buitenlandse politiek en economie. Na iedere zitting gaf Carter een 
persconferentie, wat hem de publiciteit opleverde die hij nodig had om in 
de aanloop naar de campagne over te komen als een geïnformeerd en 
kundig uitdager van de zittende president Ford. De campagnestaf zette, 
net als in 1970, een desk system op. Hierbij werd de staf onderverdeeld in 
afdelingen die afzonderlijk contacten onderhielden met verschillende 
segmenten van het electoraat, het Congres en de Democratische Partij en 
daaraan verbonden belangengroepen.226 Carter putte in interviews steeds 
uit zijn verkiezingsprogramma, getiteld ‘A New Beginning’, dat hij reeds 
in juni had uitgegeven. Dit programma was in eerste instantie bedoeld 
voor de Democratische achterban, maar een thema als ‘government 
reorganization and budget reform’ en Carters belofte van een ‘open, 
compassionate and effective government’ konden in een later stadium ook 
zwevende kiezers aanspreken.227 De staf liet Carter en Mondale de 
campagne ingaan met de slogan ‘Leaders, for a change’. Zoals Carter in 
zijn vorige campagnes had gedaan, beriep hij zich ook dit keer op het 
volk. ‘He listened to the businessman, the farmer, the factory worker, the 
senior citizen, and learned that they wanted competent, compasionate (sic) 
leaders to go to Washington and make changes’, zo luidde de toelichting 
in een nieuwsbrief die de campagneleiding uitgaf.228

     Carter gaf het startsein voor de campagne op 6 september symbolisch 
in Warm Springs, het kuuroord in Georgia waar Franklin Roosevelt vaak 
had verbleven. Carter trok een parallel met 1932, het jaar waarin 
Roosevelt de Republikeinse president Herbert Hoover versloeg, en 
concludeerde dat het land ook in 1976 zwaar verdeeld was. Carter 
refereerde aan John F. Kennedy, met de opmerking dat deze als outsider
beschouwde senator – hij was katholiek en relatief jong – in staat was 
gebleken de Amerikanen te inspireren en te leiden. ‘The Democrats 
believe that the powers of government should be used to give the common 
man more protection and a chance to make a decent living. With us, 
people come first’, zo lichtte Carter met een citaat van Harry Truman zijn 

226 Memo betreffende de opzet van het desk system, Carter-Mondale News, 
Political Coordination, ongedateerd. 1-3. 1976 Presidential Campaign, Becky 
Hendrix Box 238, Folder: Carter/Mondale Newsletters (2). Jimmy Carter Library. 
227 ‘A New Beginning’, verkiezingsprogramma van Jimmy Carter, 16 juni 1976. 
The Presidential Campaign 1976. Volume One, Part One, Jimmy Carter. United 
States Government Printing Office, Washington, D.C., 1978. 243, 249. 
228 Carter-Mondale News, Strategy Article. Klad, ongedateerd. 1. 1976 
Presidential Campaign, Becky Hendrix Box 238, Folder: Carter/Mondale 
Newsletters (2). Jimmy Carter Library. 



261 

uitgangspunt voor de campagne toe.229 Hij voegde daar een beproefde 
uitspraak uit zijn eerdere campagnes aan toe: ‘During my lifetime, from 
farm boy to nominee for President, I have always been close to the 
working families of this nation. As a political candidate, I owe special 
interests nothing. I owe the people everything’.230 Door zich te profileren 
als iemand die wist wat het betekende om hard te moeten werken 
probeerde Carter de zuidelijke ‘Nixon-Democraten’ bij de Republikeinen 
los te weken. Nixon had in 1972 ook steeds gesproken over de deugd van 
de arbeid. Daarnaast opereerde Nixon net als Carter vanuit een 
centrumstrategie, vooral met de bedoeling zuidelijke Democraten achter 
zich te krijgen.231

     Een week na zijn openingstoespraak zei Carter in Texas dat hij van 
plan was voort te bouwen ‘on the enduring framework of the Great 
Society and the New Frontier’, de visies waarmee Lyndon Johnson en 
John Kennedy miljoenen Amerikanen hadden geïnspireerd en die onder 
meer tot de burgerrechtenwetten hadden geleid. Carter zei zich als 
president te zullen inzetten voor een nationaal ziektenkostenstelsel, ‘a 
dream of all Democratic Presidents since Harry Truman’. Voorts beloofde 
hij herziening van het stelsel van sociale uitkeringen en, in vagere termen, 
‘reorganization and reassessment of existing domestic programs’.232 De 
politicologen Warren Miller en Teresa Levitin menen dat Carter met 
dergelijke uitlatingen klonk als een ‘New Politics advocate’.233 Maar 
liberals die dachten te horen dat Carter bereid was voor hervormingen de 
federale overheid diep in het rood te jagen, kenden niet zijn reputatie van 
een bestuurder die absoluut tegen begrotingstekorten was. Als gouverneur 
had Carter zich in eerste instantie geen visionair leider gevoeld, maar 
manager van de staatsfinanciën. De gedachte van Carter dat hij in 1976 
het vertrouwen in de federale overheid diende te herstellen berustte voor 
een deel op zijn veronderstelling dat het volk vroeg om sanering van de 
schatkist in Washington. 

229 Toespraak van Jimmy Carter bij de opening van de campagne in Warm 
Springs, Georgia, 6 september 1976. The Presidential Campaign 1976. Volume 
One, Part Two, Jimmy Carter. United States Government Printing Office, 
Washington, D.C., 1978. 701-703. 
230 Idem, 704. 
231 Kessel, Presidential Campaign Politics, 163. 
232 Toespraak van Jimmy Carter op het Lyndon B. Johnson/John F. Kennedy 
Libraries Symposium on The Great Society, Austin, Texas, 12-16 september 
1976. The Presidential Campaign 1976. Volume One, Part Two, Jimmy Carter. 
United States Government Printing Office, Washington, D.C., 1978. 718-719. 
233 Warren E. Miller and Teresa E. Levitin, Leadership and Change. Presidential 
Elections from 1952 to 1976 (Cambridge, Winthrop Publishers, Inc., 1976) 200-
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     Carter kwalificeerde het Democratische verkiezingsprogramma als 
‘very progressive, very liberal, very socially motivated’.234 In een 
interview met U.S. News & World Report onderstreepte Carter dat hij zijn 
nominatietoespraak beschouwde als een mengeling van liberalisme en 
conservatisme. Samengevoegd leverde dat volgens Carter populisme 
op.235 Dat rond het populisme in het verleden een zweem van radicalisme 
had gehangen en dat het vooral een zuidelijke aangelegenheid was 
gebleven zag Carter niet als een belastende factor voor zijn uitspraken. 
Tijdens een campagnebijeenkomst in Hot Springs, Arkansas, legde Carter 
een verbinding tussen de Democratische traditie en het Zuiden. Bij het 
spreken over zuidelijke politici, onder wie George Wallace, gebruikte 
Carter de omschrijving ‘great men like them’ en zei hij blij te zijn deel uit 
te maken van een ‘tremendous southern political heritage’.236

Tegelijkertijd wees Carter op de maatschappelijke veranderingen die 
volgens hem onomkeerbaar waren en sprak hij van ‘the glory of that new 
political day in the South’, doelend op het aantreden van meerdere 
gematigd-progressieve gouverneurs in de regio in 1971.237 Om 
behoudende Democraten te verzekeren dat hij geen uitverkoop van 
zuidelijke tradities zou houden in Washington, laste Carter zinnen in als 
‘I’m proud to be part of what the Democratic Party is, and what the 
southland is’.238 Het Zuiden was volgens Carter al lang niet meer de regio 
met de meeste problemen in de Verenigde Staten. Dat was het 
Noordoosten, waar hij als president de economische neergang een halt zou 
toeroepen met een ‘partnership between federal, state and local 
governments’.239

234 Robert Scheer, ‘Jimmy Carter. A candid conversation with the democratic 
candidate for the presidency’, Playboy, november 1976. 64. 
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Specifieke kiesgroepen 

In september en oktober probeerde Carter de verschillende Democratische 
kiesgroepen, zwevende kiezers en ontevreden Republikeinen uit alle 
macht te overtuigen.240 Hij moest dit doen, want uit een onderzoek van 
zijn opiniepeiler Patrick Caddell bleek dat zijn voorsprong op Ford begin 
september in bijna alle staten minder dan tien procent bedroeg.241 Bij de 
Democratische groepen die Carter intensief benaderde springen vooral 
vakbondsleden, zwarten en katholieken in het oog. In een toespraak voor 
de vakbondsfederatie AFL-CIO in de industriestaat Michigan bracht 
Carter president Ford onder één noemer met diens voorganger Nixon en 
zei hij dat beiden verantwoordelijk waren voor de ‘worst economic record 
since the Great Depression’. Carter zei de hoge werkloosheid en inflatie te 
zullen bestrijden en greep andermaal terug naar 1932. Dat jaar waren de 
Democraten volgens hem hun strijd begonnen om de federale overheid te 
betrekken bij het creëren van een maatschappij met gelijke sociale en 
economische kansen voor iedere burger. De populist uit Plains zag ook 
hier de oplossing bij het volk, want ‘Once the people rule again, we can 
solve our economic problems’.242

     Volgens zijn biograaf Finley Lewis bleek Mondale van onschatbare 
waarde omdat hij vertrouwen voor Carter wist te kweken bij de 
vakbonden.243 Uiteindelijk groeiden de vakbonden uit tot de grootste 
geldschieter van Carter, of, zoals A.H. Raskin in de New York Times 
schreef, ‘Its political apparatus has outspent every other interest group’.244

Alleen al de AFL-CIO gaf in de campagne 11 miljoen dollar uit aan acties 

240 Dat Carter onder progressieve Republikeinen enige indruk maakte, bleek 
onder meer uit een ingezonden brief in de New York Times. Een Republikeinse 
schreef dat Ford campagne voerde met een ‘Reagan-dictated platform’ en dat 
partijgenoten die af wilden van het negativisme en aandacht wilden voor sociale 
kwesties, op Carter moesten stemmen. Ingezonden brief van Patricia Richter in 
de New York Times, 31 oktober 1976.  
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results’, 11 september 1976. 1. 1976 Presidential Campaign, Jody Powell Box 4, 
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244 A.H. Raskin, ‘Labor: Unionists Reserve Efforts For a Final Big Drive for 
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en steunbetuigingen voor Carter.245 De onafhankelijke financiële injecties 
logenstraften Carters bewering dat hij niet in het krijt stond bij 
belangengroepen. Maar hij had geen andere keuze. De FECA bepaalde dat 
kandidaten in 1976 uit de federale kas 21,8 miljoen dollar aan matching
funds konden krijgen voor hun campagne. Nog eens hetzelfde bedrag 
mochten zij dan hooguit zelf inzamelen. Gaven de kandidaten meer uit 
dan het gezamenlijke totaal, dan volgden sancties. Carter was derhalve 
ook aangewezen op organisaties als de vakbonden of het bestuur van de 
Democratische Partij, die onafhankelijk van de kandidaat geld mochten 
besteden.246 Het partijbestuur gaf 2,8 miljoen dollar uit voor Carter en 
bleef daarmee 400.000 dollar onder de wettelijke limiet.247 Overigens 
circuleerde onder de campagnemedewerkers van Carter een handboek 
waarin precies stond omschreven hoe de FECA werkte en wat de 
voorwaarden waren, want de staf wilde voorkomen dat de Federal
Election Commission aanleiding zou vinden tot het opleggen van 
sancties.248

     Bij het benaderen van de zwarte kiesgroep sprak Carter van een 
‘tremendous political opportunity’. Hij wilde het zwarte electoraat onder 
meer voor zich winnen door steun te zoeken bij zwarte leiders in het 
Congres. Die politici dienden Carter te helpen bij het registreren van 
zoveel mogelijk zwarte kiezers in hun staten.249 In een interview met 
zwarte journalisten benadrukte Carter zijn zuidelijke afkomst en noemde 
hij de burgerrechtenwetten het beste wat de regio ooit overkomen was. Hij 
zei te rekenen op de zwarte kiezers omdat velen van hen ook in de 
voorrondes op hem hadden gestemd.250 Zijn afwachtende houding als 
politicus in de jaren zestig stipte Carter wijselijk niet aan. Hij 
beschuldigde journalisten er van bevooroordeeld te zijn ten opzichte van 
het Zuiden en de regio af te doen als een ‘suspect nation’. Dat hij een 
zuidelijk politicus was betekende niet automatisch dat hij een racist was of 
een duister verleden te verbergen had.251 Carter nam zwarten in zijn 
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campagnestaf op, terwijl hij kon rekenen op openlijke steun van de zwarte 
leiders Andrew Young en Martin Luther King, sr. 
     In zijn pogingen de katholieken als kiezers te winnen diende Carter 
zich opnieuw uit te spreken over abortus. Eizenstat adviseerde Carter 
tijdens campagnebijeenkomsten niet bij het onderwerp stil te blijven staan, 
maar slechts te zeggen dat hij hier al eerder over had gesproken en daarna 
over een ander thema te praten. De campagne diende rond werkloosheid, 
inflatie, sociale woningbouw, Republikeins mismanagement en de 
‘stuurloze’ Verenigde Staten te draaien. ‘You cannot let issues like 
abortion become the central focus of the campaign’, waarschuwde 
Eizenstat.252 De Democratische afgevaardigde Robert Giaimo uit 
Connecticut raadde Carter aan niet toe te geven aan de katholieke anti-
abortus lobby, maar wel toenadering te zoeken door te zeggen dat hij als 
Democraat vasthield aan de ‘traditional moral and religious tenets of our 
country’s heritage’. Carter kon katholieke arbeidersgroepen ook bereiken 
door lagere inflatie en belastingen in het vooruitzicht te stellen. Giaimo 
zei tevens dat veel katholieken zich zorgen maakten om een ‘moral laxity 
and sexual irresponsibility’ in de Amerikaanse maatschappij.253 Carter 
volgde de aanwijzingen van Eizenstat en Giaimo en richtte zich als 
protestants presidentskandidaat tevens direct tot invloedrijke katholieke 
leiders. Aan kardinaal John Krol van Philadelphia schreef hij respect te 
hebben voor ‘the outstanding role that Catholics have played in the 
founding, preservation and prospering of the Republic’.254 Mike Scanlon, 
Democraat en onderdirecteur van de PR-firma Daniel J. Edelman in 
Washington, wees op de bijzondere omstandigheid dat Carter als 
zuiderling de vooral in het Noorden wonende katholieken diende te 
overtuigen. ‘Many of those Catholics voted for President Nixon in 1972, 
casting Republican votes for the first time. So in a sense, Governor Carter 
must bring them back to the Democratic Party where they belong’, aldus 
Scanlon.255

252 Memo betreffende abortus van Stuart Eizenstat aan Jimmy Carter, 14 
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253 Memo van de Democratische Afgevaardigde Robert Giaimo aan Jimmy 
Carter, 2 september 1976. 1, 4. 1976 Presidential Campaign, Stuart Eizenstat Box 
8, Folder: Correspondence Jimmy Carter, 9/76. Jimmy Carter Library. 
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Het Playboy-interview 

Onder katholieken en joden, maar ook onder niet-gelovige Amerikanen, 
heerste wantrouwen jegens Carter omdat hij een evangeliserend zuidelijk 
baptist was. Carter zei dat hij geen herhaling wilde van 1960, toen het 
katholieke geloof van John F. Kennedy een grote rol in de campagne 
speelde. Maar nadat Carter in april in een interview had gezegd dat hij een 
wedergeboren christen was, gingen de media daar extra aandacht aan 
schenken.256 Ondanks uitspraken van Carter als ‘My approach in public 
affairs has never been and will never be sectarian’, groeide zijn geloof uit 
tot een issue.257 Carter dacht hier mee af te rekenen in een interview met 
het blad Playboy. Een voorpublicatie in september veroorzaakte zoveel 
ophef dat historici en journalisten het vraaggesprek zijn gaan zien als de 
hoofdoorzaak van het afkalven van Carters voorsprong op president Ford. 
Playboy-journalist Robert Scheer legde Carter voor dat zowel bij de media 
als bij het volk veel vragen over zijn geloof leefden.258 Opmerkelijk is dat 
Carter meeging in die veronderstelling. Hij vergat zijn beproefde tactiek 
van ontkenning, gevolgd door het overschakelen op een ander thema. 
     Troy noemt het onvermijdelijk dat Carter in zijn marathoncampagne, 
die was uitgedraaid op een ‘talkathon’, een keer zo’n verbale misser zou 
maken.259 Er was Carter alles aan gelegen de indruk weg te nemen dat, 
eenmaal in het Witte Huis, zijn geloof de basis voor alle politieke 
beslissingen zou vormen. Carter zei tegen Scheer dat hij de Bijbel-
definities van zonden als overspel, homoseksualiteit, stelen en liegen 
overnam, maar dat hij niet het recht had over anderen te oordelen, precies 
zoals Jezus had gepredikt. Met de vaststelling ‘You can’t legislate 
morality’ wilde Carter onderstrepen dat hij als realist besefte dat moraliteit 
weliswaar een standaard kon zijn, maar lang niet altijd per wet 
afdwingbaar was.260 Carter wees er verder op dat vele miljoenen 
Amerikanen gelovig waren en dat Harry Truman, eveneens een Southern 
Baptist, van het Witte Huis geen kansel had gemaakt.261

     De laatste sessie van het interview vond plaats in Carters huiskamer in 
Plains. Na afloop vroeg Scheer nogmaals of Carter dacht dat hij het volk 

256 Jimmy Carter, Our Endangered Values, 53. 
257 Brief van Jimmy Carter aan joodse organisaties in de Verenigde Staten,
ongedateerd. 2. 1976 Presidential Campaign, Stuart Eizenstat Box 27, Folder: 
Religion, 2/75-6/76. Jimmy Carter Library. 
258 Robert Scheer, ‘Jimmy Carter. A candid conversation with the democratic 
candidate for the presidency’, 66. 
259 Troy, See How They Ran, 236. 
260 Robert Scheer, ‘Jimmy Carter. A candid conversation with the democratic 
candidate for the presidency’, 68.  
261 Idem, 69.  
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rond zijn geloofsbeleving gerustgesteld had. Carter schoot daarop in een 
verdedigende monoloog waarin hij andermaal beklemtoonde dat hij 
slechts een zondaar was en nooit iemand zou veroordelen. Carter dacht te 
moeten inspelen op de achterban van Playboy met opmerkingen als ‘I’ve 
looked on a lot of women with lust. I’ve committed adultery in my heart 
many times’ en ‘Christ says, Don’t consider yourself better than someone 
else because one guy screws a whole bunch of women while the other guy 
is loyal to his wife’. Tevens zei Carter op het politieke vlak verleidingen 
te kunnen weerstaan. Hij verzekerde zich niet te zullen bezondigen aan 
‘lying, cheating and distorting the truth’, wat Nixon en Johnson volgens 
hem hadden gedaan. Carter meende dat zijn geloof hem daar tegen zou 
beschermen.262 Hij doelde hier vooral op zijn nauwe persoonlijke band 
met God. Lang na zijn presidentschap bracht hij dat treffend onder 
woorden: ‘The effort to maintain a partnership with God was reassuring to 
me and, at the same time, a humbling experience, helping me in my effort 
to resist the temptations of isolation and arrogance that all leaders face’.263

     Door de aandacht die historici en journalisten lieten uitgaan naar deze 
gewraakte citaten is de uitleg die Carter elders over zijn geloof gaf 
onderbelicht gebleven. Zo lichtte Carter in een interview met 
vertegenwoordigers van christelijke omroepen toe dat Jezus centraal stond 
in zijn leven en verklaarde hij zijn wedergeboorte in 1967 vanuit een 
‘absence of a deep, constant personal relationship with Christ’. Carter zei 
rotsvast te geloven in de scheiding van kerk en staat, maar bekende 
tevens: ‘as far as my decisions as a political leader, they are affected very 
heavily by my Christian beliefs’.264 In een interview over kerk en staat, 
afgenomen rond hetzelfde tijdstip, zei Carter echter het tegenovergestelde: 
‘I’ve never let my religious convictions orient my decisions on a political 
matter and never have tried to use the strength of my political office to 
force my religious convictions on somebody else’.265

     De theoloog-historicus E. Brooks Holifield verklaarde Carters 
uitspraken over zijn geloof als een soort drang. In 1970 had hij in zijn 
gouverneurscampagne onderstreept dat hij geen atheïst was, terwijl hij in 
1976 steeds moest uitleggen geen ‘red-neck Baptist with a hot line to 

262 Idem, 86.  
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265 Interview van Ralph Blodgett met Jimmy Carter voor het september/oktober 
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God’ te zijn.266 Volgens Holifield verbond Carter in zijn geloof drie 
historische tradities, te weten ‘a form of Southern evangelicalism with 
roots in the Puritan era, an 18th-century variety of religious pluralism, and 
a sophisticated ‘Christian Realism’’. Als sociaal betrokken christen en 
empiricus kon Carter geen klassiek fundamentalist zijn, verklaarde 
Holifield. Voorts zou Carter aan Reinhold Niebuhr een ‘sense of limits’ 
hebben ontleend.267 De theoloog Niels Nielsen meent dat Carter in een 
boek van Reinhold Niebuhr, On Politics, zijn ‘politieke Bijbel’ had 
gevonden. Niebuhr zocht naar toepassingen van de christelijke leer voor 
de Amerikaanse maatschappij in de twintigste eeuw en Carter zag daar 
handreikingen in voor het omgaan met sociale, politieke en economische 
vraagstukken. Zoals veel historici en journalisten wees Nielsen op Carters 
‘favoriete’ citaat van Niebuhr: ‘The sad duty of politics is to establish 
justice in a sinful world’.268 Met het citaat wilde Carter laten zien dat hij 
geroepen was tot de politiek en bereid was die opdracht te vervullen. 

Voorspel en televisiedebatten 

De platte uitspraken van Carter in Playboy en zijn kritiek op Johnson 
leidden tot de nodige ophef. Carter reisde op 24 september naar Texas om 
Democraten daar te verzekeren dat hij Johnson en Nixon niet tot dezelfde 
categorie politici rekende en dat Playboy hem verkeerd geciteerd had.269

De campagnestaf van Ford reageerde onmiddellijk door op het platteland 
van de Verenigde Staten twee miljoen exemplaren van een tabloid te 
verspreiden waarin Carter om zijn Playboy-interview werd aangevallen. 
De staf liet bovendien een advertentie in kranten afdrukken, waarin stond 
dat mensen die geïnteresseerd waren in Ford het beste Newsweek konden
lezen, terwijl mensen die meer wilden weten over Carter naar Playboy
moesten grijpen.270 Hoewel Carters voorsprong in de peilingen in 
september slonk, waren Ford en zijn campagneleiders, zoals de historicus 
John Robert Greene schrijft, niet in staat de ‘knockout blow’ uit te delen. 
Volgens Greene voerde Ford een defensieve campagne, deels omdat zijn 
campagnestaf hem te weinig naar buiten liet treden, maar ook omdat 
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Carter niet naliet impliciet te zinspelen op de erfenis van Watergate.271 Zo 
werd Ford nog steeds achtervolgd door zijn besluit om, een maand na 
diens aftreden, algehele amnestie te verlenen aan zijn voorganger Nixon. 
Met die beslissing wilde Ford een streep zetten onder de Watergate-affaire 
en de ‘self-destruct attitude’ die hij onder de Amerikanen waarnam 
ombuigen naar optimisme. Op de overwegend negatieve reactie die zijn 
besluit in de samenleving opriep had Ford niet gerekend.272 De intensiteit 
van die collectieve verontwaardiging was in 1976 evenwel afgenomen, 
maar juist op het moment dat Ford in de peilingen terrein goed maakte op 
Carter, begon het economisch herstel te haperen. De Republikeinen 
omschreven het als een herstelpauze, terwijl de Democraten spraken van 
een structurele terugval. De index van de industriële productie daalde in 
september een half procent vergeleken met augustus, waarbij de 
werkloosheid licht steeg.273

     Ford, die in de Republikeinse voorrondes ternauwernood een aanval 
van de conservatieve vleugel onder leiding van voormalig gouverneur van 
Californië Ronald Reagan had afgeslagen, zei later dat hij Carter had 
onderschat. In campagnetoespraken kritiseerde Ford dat Carter met zijn 
thema good government zoveel mogelijk kiesgroepen probeerde aan te 
spreken zonder te zeggen voor welke politiek hij nu echt stond.274 Ford 
wilde presidentieel en ervaren overkomen en hoopte Carter te 
ontmaskeren als een holle kandidaat met slechts een ‘very slick, media-
oriented’ campagne.275

     Dat Carters campagne mediagericht was gaf Rafshoon openlijk toe in 
een interview met de Wall Street Journal. Rafshoon zei dat in de 
campagne tegen Ford in ieder geval het beeld van Carter als underdog en 
outsider in stand moest blijven. Amerikanen die naar Carter keken als hun 
mogelijke toekomstige president dienden via de media de volgende 
eigenschappen op te vallen: ‘Jimmy’s competence, his coolness, his 
record as governor, his ability to articulate the needs of the office’.276

Carters campagnestaf stelde in september evenwel vast dat de 
mediastrategie onvoldoende werkte, want wegens ‘inadequate control of 
news’ was de kandidaat niet in staat met zijn toespraken dagelijks voor 
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krantenkoppen of televisie-aandacht te zorgen.277 Carters neef Hugh, die 
dagelijks rapporten uitbracht over het verloop van de campagne, merkte 
op dat de relatie met de media leek te bekoelen en dat journalisten 
vroegen of de kandidaat en zijn staf in een beginstadium van paniek 
verkeerden omdat Carters voorsprong in de peilingen verloren dreigde te 
gaan.278 Op 15 oktober stuurde Carter een telegram aan Ford, waarin hij 
de president vroeg te stoppen met het verspreiden van ‘misleading and 
erroneous statements’ rond zijn beleid als voormalig gouverneur.279

Carters campagnestaf koppelde hier een persconferentie aan waarmee de 
kandidaat de maximale publiciteit wilde halen. Eizenstat gaf Carter 
opdracht een telegram waarmee Ford reageerde en waarin hij Carter 
uitdaagde antwoord te geven op concrete vragen, te negeren. Eizenstat 
verwachtte in de laatste weken meer van een ‘positieve’ campagne, 
waarin Carter in elk geval geen persoonlijke aanvallen op Ford moest 
ondernemen. Carter diende in iedere toespraak of interview zijn spijt te 
betuigen dat thema’s als werkloosheid en inflatie in de campagne niet 
centraal stonden.280 Met het steeds herhalen van de aan volk en politici 
gerichte zin ‘We can and must do better’ onderstreepte Carter dat de 
verkiezingen niets minder waren dan een referendum over de 
onmiddellijke toekomst van de natie.281 Met speciaal op die doelgroep 
gerichte advertenties en tv-spots probeerde de campagnestaf zwevende 
kiezers en niet-stemmers te bereiken. Met zijn belofte van een fris bestuur 
in Washington was Carter immers de kandidaat bij uitstek om die ‘what-
difference-does-it-make’ groep, zoals campagnemedewerker Marshall 
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Goldberg hen noemde, te prikkelen.282 Het via de media verkopen van 
Carters persoonlijkheid was een goed middel om kiezers die niet direct 
vanwege kwesties naar de stembus gingen, alsnog te bewegen te gaan 
stemmen. 
     Carter greep in de laatste campagneweken terug op zijn ervaringen in 
1970 en bediende zich van een steeds fellere toon, fulminerend tegen de 
‘horrible, bloated bureaucratic mess’ in Washington die de plaats van de 
regering had ingenomen. Hij zei tevens dat het Congres welwillend stond 
tegenover verandering, aangevend dat de Democratische meerderheid in 
het Huis van Afgevaardigden en de Senaat geen blaam trof, of althans 
bereid was mee te werken aan een grote schoonmaak in Washington.283

Eizenstat wees er op dat Democratische kopstukken veel te weinig 
‘surrogate attacks’ ondernamen tegen Ford en diens running mate, senator 
Robert Dole uit Kansas. Want als andere Democraten harde uitspraken 
over de president deden kon Carter zijn ‘positieve’ campagne voeren.284

Onder de campagnestaf circuleerde een document met te bekritiseren 
punten uit de politieke carrière van Ford. Kernpunt was het aanvallen van 
Ford als een blinde volgeling van Nixon en als een niet-gekozen, 
waarnemend president en een slecht leider.285 De tactiek van Carter past in 
een ontwikkeling die de politicoloog Bruce Buchanan vergelijkt met de 
sportvisserij, want ‘Like fishermen, professional politicians are more 
interested in ‘hooking’ their fish than in developing and strengthening 
them’. In het laatste kwart van de twintigste eeuw wilden 
presidentskandidaten vooral snel kiezers winnen en hadden zij minder oog 
voor ‘building community feeling, educating and developing citizens, or 
breaking policy deadlocks’. Kandidaten voerden campagne ‘in ways more 
likely to deplete the viability of the polity’.286
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     Drie presidentiële televisiedebatten, de eerste sinds John F. Kennedy 
en Richard Nixon in 1960 voor de camera’s in discussie gingen, vormden 
een ideaal platform voor Carter om aan ‘hooking’ te doen en Ford voor 
het oog van miljoenen kijkers neer te zetten als een initiatiefloos politicus. 
Tevens kon Carter duidelijk maken dat de verkiezingen draaiden rond het 
thema dat het land nieuwe leiders nodig had om de vastgelopen 
maatschappij op gang te krijgen. Het eerste debat, op 23 september in 
Philadelphia, had als thema binnenlandse politiek. Carter kende een 
zwakke start, naar eigen zeggen wegens te veel ontzag voor Ford, maar 
ook wegens zijn afkomst. ‘I think my having been in the navy so long, and 
my having been from the South, probably accentuated a natural 
inclination to respect the office of the president and the one who is in 
office’, zei hij achteraf.287 Volgens opiniepeilingen onmiddellijk na het 
debat zag het publiek geen winnaar. In een analyse verklaarde Carters 
campagnestaf hem tot winnaar, maar in de volgende confrontatie diende 
hij wel met pakkende uitspraken te komen en te benadrukken dat Ford 
zich in zijn cocon, het Witte Huis, verschuilde.288 Opmerkelijk is de brief 
die Carter na het debat kreeg van de Democraat Leon Keyserling, een 
liberal denker en voormalig economisch adviseur van Truman. Keyserling 
waarschuwde dat potentiële kiezers aan de linkerzijde, die Carter nodig 
had om gekozen te worden, vervreemd zouden raken wanneer hij te lang 
vasthield aan zijn centrumkoers.289

     Het tweede debat, op 6 oktober in San Francisco met als thema 
buitenlandse politiek, viel in Carters voordeel uit. Niet vanwege 
memorabele uitspraken, maar vanwege een blunder van Ford, die 
verklaarde dat er geen Sovjet-dominantie was in Oost-Europa. Een 
soortgelijke misstap maakte Dole in zijn debat met Mondale op 7 oktober. 
Dole suggereerde dat de oorlogen waarbij de Verenigde Staten in de 
twintigste eeuw betrokken waren geraakt, alle onder de 
verantwoordelijkheid van de Democraten vielen. De missers van Ford en 
Dole leidden er toe dat Carter op 15 oktober zijn voorsprong in de 
peilingen had heroverd.290 Het was echter niet meer dan een opleving, 
want vooral in de grote staten ging de voorsprong weer snel verloren. 
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     Het derde debat, op 22 oktober in Williamsburg, Virginia, kende 
volgens de opiniepeilingen geen winnaar.291 Carter greep dit debat over 
uiteenlopende kwesties aan om publiekelijk zijn spijt te betuigen over de 
dubieuze taal die hij had gebruikt in het interview met Playboy. Carter zei 
voortaan een ander medium te zullen kiezen om over zijn geloof te praten. 

De betekenis van de verkiezingsuitslag  

‘I think my candidacy is part of a long process by which we in America 
are overcoming the prejudices and stereotypes of the past’.292 Met die 
opmerking, twee weken voor de verkiezingen, impliceerde Carter dat 
Noord en Zuid aansluiting konden vinden als de regio’s bereid waren een 
zuidelijke president te kiezen die zich vol wilde inzetten voor de 
vooruitgang en met wie de natie het verleden kon verwerken. Maar lang 
niet overal in de Verenigde Staten sloeg dit argument aan. Carter achtte 
zichzelf electoraal het zwakst in ‘New England and the industrial 
midsection of the country-in the Illinois-Indiana-Michigan area’.293 De 
strategen van Carter en Ford waren het er over eens dat een achttal grotere 
staten de battleground van de verkiezing van 1976 zouden zijn. De 
verkiezingsuitslag van 2 november toonde aan dat Ford vier van die acht 
staten gewonnen had, namelijk New Jersey, Michigan, Illinois en 
Californië. De andere vier, New York, Pennsylvania, Texas en Ohio, 
gingen naar Carter. In Ohio was het verschil slechts 0,2 procent in het 
voordeel van Carter.294 In de regio New England won Carter alleen in 
Massachusetts en Rhode Island. Naast Michigan, de thuisstaat van Ford 
waar Carter op de avond van 1 november zijn afsluitende 
verkiezingstoespraak had gegeven, verloor Carter in Illinois, Indiana en 
Iowa.295 Net als in Iowa kwam Carter in Maine en Oklahoma niet aan een 
meerderheid doordat daar veel stemmen naar Eugene McCarthy gingen, 
de linkse voormalige Democratische senator die als onafhankelijk 
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kandidaat meedeed.296 Carters overwinningsbasis lag duidelijk in het 
Zuiden. Met Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi en South Carolina 
won hij alle staten van het Deep South. Hij voegde daar de perifere staten 
Arkansas, Florida, North Carolina, Tennessee, en Texas aan toe. Virginia 
moest hij in dit gebied nipt prijsgeven. Bij die zuidelijke basis, goed voor 
118 kiesmannen, kon Carter de staten Missouri, Minnesota, Wisconsin, 
Hawaï en de al genoemde staten New York, Pennsylvania, Ohio, 
Massachusetts en Rhode Island voegen. Hij won ook in het District of 
Columbia. Uiteindelijk verzamelde Carter 297 electoral votes, waar Ford 
bleef steken op 241. Op Carter stemden 40.827.394 Amerikanen (51,05 
procent omgerekend naar de twee partijen), op Ford 39.145.977 (48,95 
procent, eveneens omgerekend naar Republikeins-Democratisch).297 De 
opkomst viel met 53,5 procent bijna twee procent lager uit dan in 1972.298

In het Zuiden bleven alle staten ver achter bij het nationale gemiddelde en 
met 37,9 procent scoorde Carters thuisstaat Georgia zelfs het laagst.299
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650.000 stemmen. Lester Maddox, die uitkwam voor de American Independent 
Party, wist 168.000 stemmen te verzamelen. Zie: Richard L. Madden, ‘McCarthy 
Vote Cost Democrat 3 States’, The New York Times, 4 november 1976. Carters 
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York Times, 3 november 1976. Over het algemeen zijn Republikeinse kiezers 
eerder geneigd naar de stembus te gaan dan Democraten. 
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     Met de uitslag werd 1976 een van de closest elections in de 
Amerikaanse presidentiële geschiedenis. In veel staten lagen Carter en 
Ford vlak bij elkaar en volgens de politicoloog Gerald Pomper is het dan 
ook niet zo dat de verkiezingen alleen waren uitgemond in een strijd 
tussen het Zuiden, met zijn kandidaat Carter, en de rest van de Verenigde 
Staten.300 De Amerikanen, zo bleek overal in het land, waren in eerste 
instantie verdeeld over de vraag of Ford nog een kans verdiende, of dat 
het landsbestuur in handen diende te komen van een zuidelijk politicus die 
verandering had beloofd. Pomper constateerde dat de verkiezingen voor 
het eerst in een generatie werden gekenmerkt door partijtrouw: van elke 
vijf Democraten stemden er vier op Carter, terwijl Ford het nog beter deed 
door de stemmen van negen van de tien Republikeinen te winnen. Carter 
kreeg daarnaast een meerderheid van de zwevende kiezers achter zich, 
genoeg om de overwinning te kunnen behalen.301

     De New York Times, die de kandidaat uit Plains had gesteund, 
concludeerde dat met het aantreden van Carter en Mondale een nieuw 
tijdperk aanbrak. ‘For the first time in eight years, the Presidency and 
Congress are under the control of the same party, providing hope that 
legislative stalemate and government-by-veto may be finished’, schreef de 
krant.302 Dat Carter slechts een klein mandaat had hoefde volgens de krant 
geen nadeel te betekenen, want ‘Strong Presidents (...) create their own 
mandates. By their persuasiveness, political skill and sound judgment, 
they transform themselves from mere winners into leaders’.303 Carter liet 
zelf weten te hebben gewonnen door het tonen van ‘aggressive leadership’ 
en zei tijdens zijn eerste persconferentie over zijn beleidsvoornemens: ‘I 
predict they will be achieved’.304 Carter stoelde zijn optimisme deels op de 
samenstelling van het nieuwe Congres dat in 1977 zou aantreden. De 
verkiezingen hadden de Democraten in het Huis van Afgevaardigden één 
extra zetel opgeleverd (292-143), terwijl zij in de Senaat één zetel winst 
boekten en op 61 kwamen.305 Daarmee bleef een duidelijke 
Democratische meerderheid in stand, maar Carter had de Republikeinen in 

300 Pomper, ‘The Presidential Election’, 59. 
301 Idem, 73. Zie ook: James E. Campbell, ‘Do Swing Voters Swing Elections?’ 
in: William G. Mayer (ed.), The Swing Voter in American Politics (Washington, 
D.C.: Brookings Institution, 2008) 126-127. 
302 The Carter Presidency. Editorial, The New York Times, 7 november 1976.  
303 Idem. 
304 James T. Wooten, ‘Carter Asserts Victory Margin, While Narrow, Provides 
Support Required To Enact His Programs’, The New York Times, 5 november 
1976. 
305 Steven F. Hayward, The Age of Reagan. The Fall of the Old Liberal Order, 
1964-1980 (Roseville: Forum, 2001) 505. De Republikeinen hadden 38 zetels, 
één zetel werd ingenomen door een Onafhankelijke. 
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het Congres, die bij de verkiezingen van 1974 al afgestraft waren voor het 
Watergateschandaal, geen verdere grote nederlaag weten toe te brengen. 
     Onderverdeeld naar religie wist Carter 46 procent van de protestantse 
kiezers te overtuigen, 15 procent meer dan McGovern in 1972, maar nog 
altijd 8 procent minder dan Ford. Carter haalde met 55 procent (Ford 45 
procent) wel een duidelijke meerderheid onder de katholieke kiezers, van 
wie 60 procent in 1972 nog op Nixon had gestemd.306 Belangrijker dan dit 
onderscheid acht Pomper de inbreng van zwarten en vakbondsleden. 
Zonder de steun van deze groepen had Carter niet kunnen winnen.307 Maar 
uiteraard konden vele groepen claimen bij deze spannende 
presidentsverkiezing de doorslag te hebben gegeven. Pomper noemt de 
coalitie die Carter tot stand bracht, althans in het Zuiden, een ‘unique 
alliance’. Carter won in de regio omdat hij blank en zwart in meerderheid 
achter zich wist te verenigen. Dit hield niet in dat Carter de traditie, 
waarbij zuidelijke blanken overwegend op Democratische 
presidentskandidaten stemden, had hersteld. ‘His regional victory was not 
a return to the past, but rather the most dramatic evidence of the 
transformation of southern politics’, concludeerde Pomper.308

Conclusie: een verenigd land?

Perfectionering van de candidate-centered campaign 

Carters campagne van 1976 was duidelijk een voortzetting van zijn 
eerdere verkiezingscampagnes, met een verdere perfectionering van de 
candidate-centered-benadering. De professionalisering, die in 1966 was 
begonnen en in 1970 verfijnd, bereikte in 1976 een nieuw hoogtepunt. Zo 
schakelde Carter in zijn eerste presidentiële campagne speciale adviseurs 
en strategen in die hem moesten helpen het doel te bereiken.309 Veel meer 
dan in 1970 liet hij beslissingen over aan zijn staf.310 Carter introduceerde 
tevens twee vernieuwingen in het presidentiële campagnevoeren. Naast de 
marathoncampagne was dat het centraal stellen van Iowa in de strategie. 

306 Pomper, ‘The Presidential Election’, 61. 
307 Idem, 62. 
308 Idem, 64. 
309 De politicoloog John Kessel wijst er op dat presidentiële campagnes in de 
Verenigde Staten al sinds de jaren 1920 een professionalisering laten zien; in 
latere jaren – en Carter droeg daar zeker aan bij – verfijnden kandidaten dit vooral 
op het gebied van media, management, opiniepeiling en financiering. Zie: Kessel, 
Presidential Campaign Politics, 254. 
310 Interview with Hamilton Jordan, Landon Butler and Thomas Donilon, Miller 
Center Interviews, 82. 
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De ‘overwinning’ in Iowa leverde veel publiciteit op en leidde tot 
speculaties in de pers dat Carter de frontrunner was bij de Democraten. 
Uit oogpunt van media-aandacht namen latere presidentskandidaten de 
strategie van Carter over. Dit alles had een sterke invloed op de 
voorverkiezingen, want steeds meer partijbesturen wilden de primary of 
caucus van hun staat dicht naar de datum van Iowa schuiven.311 Het 
seizoen van de voorverkiezingen werd daardoor korter. Behalve 
presidentskandidaten en de media speelden de Democratische en 
Republikeinse Partij in de jaren zeventig in Iowa een grote rol bij het 
promoten van hun caucus.312 Carter omzeilde de partij-elite van de staat 
deels met zijn grassroots-campagne, waarmee hij contacten kon leggen bij 
partijgenoten op ieder niveau. Maanden voor de caucus hield Carter 
spreekbeurten voor bijna lege zalen in Iowa, maar geleidelijk kwamen er 
meer mensen en uiteindelijk behaalde hij zelfs de hoofdprijs.313

     De partij-elite had er de nodige moeite mee dat Carter Iowa en New 
Hampshire op zijn naam schreef. Zo getuigde de verslagen Morris Udall 
voor een partijcommissie dat New Hampshire niet representatief was voor 
de gehele Democratische Partij, maar dat de kiezers in die staat in de 
voorverkiezingen belangrijker waren geweest dan de talrijke Democraten 
in Californië, waar de primary pas op 8 juni plaatsvond.314 De 
overwinning van Carter leidde er toe dat er bij de Democraten een 
beweging ontstond om de hervormingen van na 1968 deels terug te 
draaien. Pogingen van het Democratic National Committee (DNC) om de 
caucus van Iowa en de primary van New Hampshire bij latere 
verkiezingen naar achteren te schuiven zijn echter steeds op niets 
uitgelopen. Als compromis besloot het DNC uiteindelijk dat South 
Carolina, een zuidelijke staat met een relatief grote zwarte 
bevolkingsgroep, en Nevada, een westelijke staat waar veel latino's
wonen, hun voorverkiezing en caucus vlak na New Hampshire mogen 
houden.315

     De vernieuwingen waar Carter mee kwam zetten inderdaad het nodige 
in gang. Toch lag het zwaartepunt van zijn campagne ook bij continuïteit 
en het vasthouden aan stramienen uit het verleden. En hoewel hij nieuwe 
adviseurs in dienst nam, leunde zijn campagne toch grotendeels op de 
oude garde rond Kirbo, Jordan, Eizenstat en Rafshoon. Elementen die 
Carter overnam van eerdere kandidaten waren onder meer de strakke 
planning van campagnetoespraken, het plaatsen van aanhangers in de 

311 Winebrenner, The Iowa Precinct Caucuses, 75-77. 
312 Idem, 261. 
313 Idem, 58. 
314 Kamarck, Primary Politics, 54-55. 
315 Idem, 77. 



278 

partijorganisaties van verschillende staten, het opzetten van organisaties 
op districtsniveau en het uitbouwen van de media-, opinie- en 
issuesstaf.316 Carters primary-campagne doorliep het model van de 
politicoloog John Kessel, die de stadia ‘early days’, ‘initial contests’, 
‘mist clearing’ en ‘convention’ onderscheidt. De fase van ‘mist clearing’, 
waarin duidelijk wordt wie de meest kansrijke kandidaten zijn, viel in 
1976 vrij laat omdat er met Brown en Church op het laatste moment 
presidentskandidaten bij kwamen.317 Hoewel Carter al vanaf het begin 
primaries won, hielden lang niet alle Democraten er midden jaren 
zeventig rekening mee dat een kandidaat er daadwerkelijk in zou slagen 
tegen de zin van de partij-elite in de nominatie te winnen. Jordan, 
Rafshoon, Eizenstat en Kirbo speelden in de primaries en de campagne 
een waardevolle rol. Volgens sommigen was Kirbo zo invloedrijk omdat 
hij en Carter in de loop der jaren een vader-zoon relatie hadden 
ontwikkeld.318 Kirbo greep meerdere keren in op momenten dat de 
campagnestaf van Carter zich aan zelfoverschatting bezondigde en waakte 
over de ideologische uitlatingen van de presidentskandidaat om te 
voorkomen dat die al te liberal overkwam.319

     Naast Kirbo en andere adviseurs keerden ook de tactische elementen 
terug die Carters campagnes al sinds 1962 kenmerkten. Allereerst was er 
de rol die de campagnestaf inruimde voor de media. In een beschouwend 
artikel dat hij achter het interview in Playboy publiceerde concludeerde 
Robert Scheer dat Carters leven zeker sinds 1974 ‘one staged media event 
after another’ was geweest.320 Scheer trok hiermee deels een juiste 
conclusie, want Carter plande zijn politieke en openbare leven al 
zorgvuldig sinds 1972, vlak na zijn besluit om presidentskandidaat te 
worden. Niet het politiek-strategische memo van Jordan, maar het 
mediaplan van Rafshoon was van doorslaggevende betekenis voor het 
welslagen van Carters campagne in 1976. Rafshoon sprak tijdens de 
campagne openlijk over het belang van de mediastrategie en het stempel 
van outsider en underdog dat hij Carter had opgeplakt. Volgens Rafshoon 
zorgde Carters staf in 1976 zelfs voor een nieuwe trend in  
mediacampagnes tijdens presidentsverkiezingen. ‘Jimmy Carter put his 
character on the line’, aldus Rafshoon, en sindsdien moeten 

316 Kessel, Presidential Campaign Politics, 132-140. 
317 Idem, 12-32. 
318 Christopher Lydon, ‘A Single-Minded Band Runs the Carter Drive’, The New 
York Times, 30 mei 1976. 
319 James T. Wooten, ‘Carter’s Georgia Guru’, The New York Times, 20 maart 
1977. 
320 Robert Scheer, ‘Jimmy, We Hardly Know Y’all’, Playboy, november 1976, 
98. 
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presidentskandidaten bereid zijn hun volledige persoonlijkheid en karakter 
via de media bloot te geven.321 Volgens de politicoloog Daniel Shea heeft 
Carter zelfs een trend gezet in verkiezingscampagnes voor andere ambten, 
want  ‘Lower-level candidates, realizing the advantages of this approach, 
began highlighting their images to win elections’.322 Troy heeft er terecht 
op gewezen dat karakter zeker al sinds 1844 een rol speelt in 
presidentscampagnes, want de Democraten stelden toen het vloeken, 
gokken en drinken van de Whig-kandidaat Henry Clay aan de kaak.323

Maar vergeleken met vroegere campagnes was er wel een groot verschil. 
Carter opereerde immers in een tijdperk waarin televisiecamera’s constant 
op de kandidaten inzoomden. Journalisten en kiezers begonnen daardoor 
ieder woord van de kandidaat te wegen en politici was er alles aan gelegen 
geen misstappen te maken en er voor te zorgen het beeld van een perfect 
moreel karakter uit te dragen. De opiniepeiler Daniel Yankelovich wees 
trouwens in oktober 1976 al op een nadeel van het centraal stellen van de 
eigen persoonlijkheid in de campagne, want uit zijn onderzoeken bleek 
dat kiezers vonden dat Carter hen veel irrelevante informatie had 
verstrekt.324

     Het tweede constante element waarop Carter in 1976 terugviel was de 
directe steun van de kiezers, oftewel de grassroots-strategie. Carter 
beweerde ook in 1976 dat hij geen belangengroepen diende, maar de 
columnist William Safire beschreef hem aan de vooravond van de 
verkiezingen terecht als ‘totally beholden to organized labor, the most 
effective special interest group of all’.325 Tijdens de voorverkiezingen 
waren al berichten verschenen over de belangengroepen, waaronder 
bedrijven, die Carter als gouverneur de hand boven het hoofd had 
gehouden. Als tegenprestatie stelden in ieder geval Lockheed en Coca-
Cola vliegtuigen voor Carter beschikbaar.326 Carter probeerde het beeld 
onder meer recht te zetten met zijn deelname aan bijna alle 
voorverkiezingen, om zo te kunnen benadrukken dat het Amerikaanse 
volk een direct oordeel over hem kon uitspreken. Tevens schakelde hij de 
Peanut Brigade in, de vrijwilligers die namens hem campagne voerden in 
verschillende delen van de Verenigde Staten en die de campagneleiding 

321 Gerald Rafshoon, Interview met auteur, 28 januari 1999.  
322 Daniel M. Shea, Campaign Craft. The Strategies, Tactics, and Art of Political 
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324 Daniel Yankelovich, ‘What the Voters Want’, The New Republic, 23 oktober 
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325 William Safire, ‘On the Waterfront’, The New York Times, 1 november 1976. 
326 Nicholas M. Horrock, ‘Carter, as Governor, Got Free Rides On Planes of 
Lockheed and Coca-Cola’, The New York Times, 1 april 1976. 
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verkocht als een spontane volksbeweging. Overigens was ook dit geen 
nieuw element in het presidentiële campagnevoeren, want de staf van 
Nixon had in 1972 zwarte aanhangers opgetrommeld die als een Black
Blitz door het Zuiden trokken om daar campagne te voeren.327

Good government, het thema van deugdelijk en doortastend bestuur dat 
Carter sinds 1962 had gediend, bleek ook in 1976 een bruikbaar tactisch 
element. Na het Watergateschandaal en de ondoorzichtige besluiten van 
de federale regering rond de inzet van Amerikaanse militairen in Vietnam 
leek het alsof Carter een open deur intrapte. Concreet wilde Carter de 
bezem door de federale bureaucratie halen en het overheidsapparaat 
efficiënter laten werken. Carter voerde geen blinde ‘anti-Washington’ 
campagne, want dat zou hebben geïmpliceerd dat hij ook te hoop liep 
tegen de Democraten die nog steeds de meerderheid in het Congres 
hadden. Carter ageerde slechts tegen ‘some of the abuse and 
mismanagement in government’.328 In de pers verschenen kanttekeningen 
bij de hervormingen die Carter als gouverneur in Georgia had geïnitieerd 
en die niet onomstreden waren geweest.329 De campagnestaf wist de 
aandacht echter steeds tijdig te verschuiven naar Nixon en Ford en die als 
verantwoordelijken aan te wijzen voor de morele en economische 
problemen in het land. In tegenstelling tot zijn eerdere campagnes kon 
Carter in 1976 veilig over desegregatie spreken, zonder direct te hoeven 
vrezen voor een verkiezingsnederlaag. Maar hij hield zich aan de opdracht 
van zijn staf niet te diep op het thema in te gaan, waardoor good 
government en zijn persoonlijke kwaliteiten centraal bleven staan in de 
campagne. 
     In 1976 presenteerde Carter zich tactisch andermaal als de underdog.
Het zuiden van Georgia, dat in de campagne van 1970 als basis voor dit 
element had gediend, was nu vervangen door het Zuiden van de 
Verenigde Staten. In zijn campagnebiografie en in latere toespraken en 
interviews benadrukte Carter steeds zijn zuidelijke afkomst. Hij 
omschreef die als een nadeel, gezien de spanningen tussen Noord en Zuid 
in presidentsverkiezingen in het verleden. Anderzijds noemde hij zijn 
afkomst een voordeel en wierp hij zich op als een door de desegregatie 
verlichte zuidelijke Democraat. Bovendien was hij, als ‘onbeschreven 
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blad’, bereid het als David op te nemen tegen Goliath in Washington. Dat 
hij als voormalig gouverneur over veel contacten beschikte in Washington 
en binnen de Democratische Partij en dat hij in 1972 had geprobeerd vice-
presidentskandidaat te worden schoof Carter wijselijk naar de 
achtergrond. Carter viel andere Democraten nooit frontaal aan om zijn 
kansen open te houden de partij, die sinds de jaren zestig ernstig verdeeld 
was, als ‘eenheidskandidaat’ te mogen leiden.330 Om dat doel te bereiken 
passeerde hij de partij-elites en in tegenstelling tot politici die dat eerder 
hadden gedaan, lukte het Carter wel om de nominatie en het 
presidentschap te veroveren. 
     Een vijfde terugkerende element in de campagne van 1976 was het 
tactische thema van de moraliteit en rechtvaardigheid. Hoewel Jordan en 
Rafshoon in eerste instantie wilden dat Carter hamerde op competentie als 
hij over Washington sprak, gaf de kandidaat in toespraken of interviews 
en zelfs in zijn campagnebiografie prioriteit aan morele argumenten.331

Volgens de New York Times begreep een meerderheid van de kiezers dat 
Carter sympathiseerde met ‘the problems of the cities, of the urban as well 
as the rural poor, of the disadvantaged, of the common man’.332 Het 
‘opnieuw’ door de campagnestaf uitgevonden populisme, zoals Rafshoon 
het uitdrukte, had zijn uitwerking derhalve niet gemist. Om te 
onderstrepen dat hij bereid was het beroep van politicus op zich te nemen 
en zich in te zetten voor een sociaal-rechtvaardige samenleving, schermde 
Carter in de campagne steeds met het ‘sad duty’-citaat van Niebuhr. In 
zijn veel later verschenen boek Living Faith kwam Carter overigens met 
het exacte citaat: ‘To establish justice in a sinful world is the whole sad 
duty of the political order’.333 Mogelijk liet Carter het woord ‘order’ 
destijds uit het citaat weg omdat dat de indruk zou kunnen wekken dat hij 
behoorde tot een gevestigde politieke klasse, die hij als outsider juist 
kritiseerde. Opmerkelijk genoeg is het exacte citaat nooit vermeld in 
literatuur over Carter, maar hebben auteurs steeds zijn campagneversie 
overgenomen. Carter legde de woorden van Niebuhr uit als de idee dat het 
hoogste doel van een regering of een maatschappij het streven naar 
rechtvaardigheid was. Dat hield individuele rechten en vrijheden in, maar 
ook het in overleg oplossen van geschillen.334 Niebuhr stond sceptisch ten 
opzichte van de New Deal, omdat het liberalisme niet de oplossing voor 
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alle maatschappelijke problemen kon zijn.335 Conservatisme op zich 
voldeed evenmin, omdat die ideologie te weinig waarde aan 
rechtvaardigheid hechtte. Carter was het met die opvattingen eens. Verder 
wilde hij een raad van Niebuhr in de praktijk brengen: ‘No political 
decision should be reached solely in terms of broad principles, whether of 
‘liberalism’ or ‘conservatism’, of ‘freedom’ or ‘justice’ or ‘planning’’. 
Net als Niebuhr zocht Carter naar een ‘blend of realism of the 
conservative creed and the idealism of the liberal spirit’.336

     Bij elkaar gevoegd vormden Carters vijf tactische elementen – 
aangevuld met het uitvoeren van opiniepeilingen waarmee hij in 1970 was 
begonnen – nogmaals de bouwstenen van een campagne die rond de 
persoon draaide, zoals dat in de jaren zestig en in zijn tweede 
gouverneurscampagne het geval was geweest. Daarnaast nam Carter oude 
strategieën zoals die van Kefauver uit de jaren vijftig over, maar ook 
medewerkers en elementen uit de campagne van McGovern in 1972. Dat 
die medewerkers liberale opvattingen hadden deerde Carter niet. Versterkt 
door het toegenomen aantal primaries en federale campagne-uitkeringen 
kreeg Carters campagne hiermee een speciale, eenmalige dynamiek. Die 
dynamiek was van grote invloed op zijn overwinning bij de 
presidentsverkiezingen van 1976. Het is onjuist te beweren dat Carter zijn 
overwinning volledig te danken had aan de Watergate-affaire. Carter 
noemde Watergate een ‘largely unspoken though ever-present campaign-
issue’, maar dat het thema in 1976 nog steeds speelde lag volgens hem aan 
Ford, die Nixon twee jaar eerder had ontslagen van rechtsvervolging.337

Als de Amerikanen Ford en de Republikeinen de rekening hadden willen 
presenteren en louter op zoek waren naar een redder die hun vertrouwen 
kon herstellen, had Carters overwinning evenwel veel ruimer moeten 
uitvallen. En bij het gevoel van een acute nationale crisis zou de opkomst 
aan de stembus mogelijk hoger zijn geweest. 
     Ford en Carter moesten volgens Schulman in 1976 opboksen tegen ‘a 
widespread cynicism about politics, politicians, government itself as an 
instrument of the collective good’.338 Carter wist het meest te profiteren 
van dat collectieve wantrouwen onder de Amerikanen. Troy zegt dat de 
Amerikanen beseften dat de ex-gouverneur in Georgia geen zaligmakend 
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beleid had gevoerd. Carter had dit door en legde daarom zelf de nadruk 
elders, want ‘He asked to be judged by his campaign’.339 Deze 
campagnedynamiek, maar ook de manier waarop hij de media bespeelde 
en de economische omstandigheden, gaven in 1976 de doorslag.340

Volgens Dionne had Carter zijn verkiezing zeker ook te danken aan de 
ineenstorting van het ‘vital center’ van het liberalisme, een ontwikkeling 
die eind jaren zestig inzette. Wallace en McGovern hadden met hun 
radicale ideeën dit centrum binnen het liberalisme verwoest. In 1976 
zochten de Democraten naar een politicus die de consensus kon herstellen. 
Carter bood zichzelf hier aan als een Democraat die niet vereenzelvigd 
kon worden met de vormen van liberalisme die Humphrey, Johnson of 
McGovern predikten. Tevens had hij zich afzijdig gehouden van het 
opkomende neoconservatisme rond  Henry Jackson.341

Het zuidelijk alternatief voor Wallace 

Carters kandidatuur werpt het nodige licht op de positie van het Zuiden 
van de Verenigde Staten in de jaren zeventig. Hoewel hij enerzijds 
overtuigd was dat het Zuiden volledig gelijkwaardig was geworden aan 
het Noorden, gebruikte Carter het thema anderzijds om zich voor te doen 
als een goedwillend politicus die zich wegens zijn afkomst steeds 
geconfronteerd zag met vooroordelen. Omdat Carter de eerste 
presidentskandidaat uit het Deep South was sinds lange tijd waren de 
Amerikanen benieuwd naar zijn ideologische standpunten en zijn positie 
wat betreft religie en integratie. Critici die vonden dat Carter geen 
duidelijk ideologisch standpunt innam, antwoordde hij: ‘There is no 
inherent conflict between careful planning, tight management, and 
constant reassessment on the one hand and compassionate concern for the 
plight of the deprived and afflicted on the other’.342 ‘On human rights, 
civil rights, environmental quality, I consider myself to be very liberal. On 
the management of government, on openness of government, on 
strengthening individual liberties and local levels of government, I 
consider myself a conservative. And I don’t see that the two attitudes are 
incompatible’, zo lichtte hij verder toe.343 Met de opmerking ‘I’m not an 
ideologue and my positions are not predictable’ maakte Carter duidelijk 
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dat hij de beste elementen uit het conservatisme en liberalisme wilde 
verenigen.344

     Carter wilde elke kwestie apart analyseren, vanuit het oogpunt van de 
manager, en daarna pas nadenken over politieke consequenties. Maar zijn 
‘benevolent conservatism’, een term die nauwelijks aansloeg in de 
campagne, stuitte vooral bij de noordelijke linkervleugel van de 
Democratische Partij op onbegrip. De journalist James Wooten 
concludeerde dat Carter het talent had om zo te praten dat zijn woorden 
‘dual roles’ speelden; diverse kiesgroepen herkenden zich in dezelfde 
boodschap, die de campagnestaf indien nodig anders verpakte. Carter was 
daardoor de ideale centrumkandidaat voor zijn zwaar verdeelde partij.345

Uiteindelijk ontpopte Carter zich als een progressief-behoudende 
Democraat van zuidelijke snit. De noordelijke liberals moesten hem 
accepteren als hun partijleider en een ‘good Southern alternative to 
Wallace’.346 Volgens Carter had het Zuiden alle federale wetten rond de 
desegregatie uitgevoerd en was de regio op sociaal gebied ten goede 
veranderd. In een pleidooi voor de verlenging van de Voting Rights Act in 
1975 wees Carter op de hypocrisie in het Noorden. ‘Discrimination is not 
limited to the South which has come further, faster, than any other part of 
the country in remedying past evils’, zei hij.347 Carters inaugurele 
toespraak als gouverneur werd alom ingeschat als ‘verlicht’, maar de 
journalist Tom Wicker wees er terecht op dat het Zuiden, na de segregatie 
bijna twee decennia lang te hebben getraineerd, murw gemaakt was en 
rond 1970 wel moest toegeven aan de federale wetten. ‘Hence it had 
become politically safe for a moderate like Mr. Carter to speak out’, aldus 
Wicker.348 In het interview met Playboy gaf Carter toe althans in de 
periode van de vroege desegregatie vrijwel geen inbreng te hebben gehad, 
want ‘The fact that in 1954 I sat back and required the Warren Court to 
make this ruling without having crusaded myself-that was obviously a 
mistake on my part’.349
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     Hoewel hij zichzelf aanprees als ‘verlicht’, deed Carter zich liberaler 
voor dan hij was, constateerde James O. Powell, hoofdredacteur van de 
Arkansas Gazette. In een artikel met de cynische kop ‘The New Newer 
Newest South’ zei Powell dat Carter meeliftte op de mythe van het New
South. Sinds de term in 1886 in het kader van de Reconstruction voor het 
eerst was gebruikt hadden politici en journalisten steeds weer nieuwe 
‘verlichte periodes’ aangekondigd in het Zuiden. Op de keper beschouwd 
waren dat inhoudsloze beloftes geweest, want sociale en politieke 
verandering was nooit tot stand gekomen.350 Hoewel er een kern van 
waarheid schuilt in de opvatting van Powell, besloten Jordan en de andere 
stafleden Carters campagne voor een belangrijk deel op die New South-
mythe te bouwen. In de voorbereiding op het eerste tv-debat hield de staf 
Carter voor dat hij de man was met ‘the vision, personal qualities, and 
background to heal regional divisions...to reach out to the American 
people in their diversity...across racial, ethnic, and economic lines’.351

Communicatiewetenschapper Kathleen Hall Jamieson concludeert dat 
Carter in de campagne zijn ‘identity as a Southerner’ politiek volledig 
uitbuitte. In het imago dat Rafshoon voor Carter ontwikkelde was zijn 
zuidelijke afkomst vervlochten met zijn status als outsider en volgens 
Jamieson diende dit een hoger doel: ‘To the nation at large Carter argued 
that acceptance of his candidacy was a sign of the nation’s maturity and 
insinuated his belief that a Southerner brought special insights to the 
presidency’.352

     Jordan had Carter steeds voorgehouden dat hij stemmen diende te 
zoeken in het hele land. Alleen uitgaan van een Southern Strategy, waarbij 
de staten in het Zuiden de basis zouden vormen voor de overwinning, kon 
riskant zijn. Maar tegelijkertijd mocht Carter niet voorbijgaan aan 
zuidelijke gevoelens. ‘Southern regional pride can be used to great 
advantage without unnecessarily alienating potential anti-Southern 
voters’, zei Jordan.353 Een radiospot die de staf van Carter in de laatste 
twee weken van de campagne in het Zuiden uitzond stelde de kandidaat in 
een bijzonder historisch licht. ‘On November 2, the South is being 
readmitted to the Union’, zo luidde de slogan in de reclameboodschap.354

De spot onderstreepte ook dat Carter het Zuiden gebruikte als het ‘solid 
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electoral college bloc’ waarbij hij stemmen uit andere delen van het land 
wilde voegen.355 Herman Talmadge, senator uit Georgia, zei dat Carter 
niet gekozen zou zijn als hij als zuidelijk kandidaat niet de steun van zijn 
eigen regio had gekregen. ‘They voted for him, because of state and 
regional pride, in overwhelming numbers’, aldus Talmadge. Talmadge 
had hier duidelijk geen oog voor de lage opkomst, die in Carters eigen 
Georgia zelfs dramatisch was geweest. Volgens Talmadge had Carter zich 
echter als een nationaal en niet als een regionaal politicus geprofileerd en 
sloegen ‘zuidelijke’ tradities als religie, ouderwetse waarden en openheid 
uiteindelijk ook in het Noorden aan.356 De publicist George McMillan 
stelde vast dat Carter een zuidelijke, persoonlijke stijl van 
campagnevoeren had toegepast op nationale schaal op een moment dat de 
Amerikanen de kwesties, zoals de energiecrisis, de buitenlandse politiek, 
de economie, desegregatie en Watergate beu waren.357 Maar daarbij dient 
ook opgemerkt dat Carter sinds 1962 geen andere campagnestijl had 
gekend.

Carters fragiele coalitie 

De journalist Roy Reed wees op een niet onbelangrijk fenomeen in het 
Zuiden, waar veel blanke arbeiders, die in 1972 nog op Nixon hadden 
gestemd, in 1976 teruggekeerd waren in de Democratische schoot.358 De 
historicus Carl Degler kwam met de vaststelling dat ‘In a profound sense, 
the great goal of nineteenth-century dissenters and Populists-cooperation 
between blacks and whites-has finally been achieved. (...) the South may 
well be offering an alternative to the nation’.359 Maar de schijn kon 
bedriegen. Want in veel zuidelijke staten was de overwinning van Carter 
mager. Hij bracht Ford weliswaar een nederlaag toe in de regio, maar die 
was in geen enkele staat verpletterend. Er waren dan ook geen 
aanwijzingen dat Carter blanken in het Zuiden structureel had losgeweekt 
uit de greep van de Republikeinen en hun conservatieve ideologie. De 
politicologen Black en Black spraken niet voor niets van Carters ‘biracial 
coalition of virtually all blacks and a sufficiently large minority of 
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whites’. Alleen in Georgia, Arkansas en Tennessee kreeg Carter een 
blanke meerderheid achter zich.360

     In tegenstelling tot de Republikeinen bediende Carter zich van een 
‘biracial Southern strategy’, waarbij hij zowel de openlijke steun van 
zwarte leiders als van George Wallace genoot.361 De Republikeinen 
verloren in 1976 in het Zuiden weer enig terrein bij de 
Congresverkiezingen, zoals dat bij de verkiezingen van 1974 ook al het 
geval was geweest als gevolg van het Watergateschandaal. In het Zuiden 
was nu nog een kwart van de gouverneurs en Congresleden Republikeins; 
voor Watergate was dat bijna eenderde geweest. Van een terugkeer naar 
het Democratische Solid South van voor 1948 kon echter geen sprake 
meer zijn. De verstedelijking, die gepaard ging met de opkomst van een 
nieuw segment Republikeinse kiezers, en de ontwikkelingen rond de 
burgerrechten hadden de vorming van Democratische coalities immers 
onder grote druk gezet.362 In de aanloop naar de verkiezingen zagen de 
Republikeinen geen noodzaak een zuidelijke vice-presidentskandidaat 
naast Ford te plaatsen, in plaats van de uit het Middenwesten afkomstige 
Dole. Een zuidelijke Republikein zou de sectionalistisch bewuste kiezer in 
het Zuiden echter een alternatief hebben geboden voor het regionaal 
gespreide ticket Carter-Mondale.363

     Opvallend is dat Carter in 1972 het Noord-Zuid thema probeerde in te 
brengen op de Democratische conventie met zijn poging vice-
presidentskandidaat te worden. Behalve het motief om het Zuiden te laten 
aansluiten bij het Noorden en zijn persoonlijke politieke ambitie, wilde 
Carter zich mengen in de strijd die destijds binnen de partij woedde tussen 
de in het Zuiden ruim vertegenwoordigde traditionele religieuze groepen 
en de overwegend noordelijke secularisten. Die laatste factie voerde een 
hervormingsagenda die voor gelovige Democraten haaks stond op de oude 
waarden. Religieus-conservatieven, onder wie Democratische 
evangeliserende protestanten, waren in 1972 afgeschrikt door de liberal
McGovern. In 1976 lukte het Carter als wedergeboren christen een deel 
van de conservatieve protestanten terug te brengen naar wat Geoffrey 
Layman het ‘cultural center’ in de Amerikaanse samenleving noemt.364

Een niet onbelangrijk deel van die protestanten woonde in het Zuiden. 
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Overigens beweerde Carter dat hij ook het interview met Playboy had 
gebruikt om zich ten opzichte van evangeliserende christenen te 
profileren: ‘I think it was an opportunity to witness’.365 Blijkbaar wilde 
Carter bewust inspelen op de gevoelens van diepgelovigen, wetend dat hij 
daarmee ook het religieus fundamentalisme in de Verenigde Staten een 
impuls zou geven. Het weekblad Newsweek schreef dat zuidelijke 
evangelicals in 1976 vanuit gevoelens van regionale trots en religieuze 
identificatie, opgewekt door Jimmy Carter, uit hun culturele isolatie 
stapten en politieke verantwoordelijkheid aanvaardden, ‘once exercised 
largely by mainline Protestants in consort with Jewish and Catholic 
leaders. Evangelicals have, with few exceptions, looked upon politics as 
part of a corrupt, unregenerate world that Christians ought to avoid’.366

     Het gewraakte interview in Playboy en Carters flinterdunne mandaat 
brachten Caddell tot de vaststelling dat de campagne tegen Ford ‘at best a 
mediocre effort’ was geweest, een herhaling van de primary-campagne en 
geen ‘conceptual strategic campaign’ met een ‘framework of messages, 
issues, signals, or definitions’.367 Na de bekendmaking van de 
verkiezingsuitslag reisde Carter naar Atlanta, waar hij in een verklaring 
zei dat de toehoorders voor hem de miljoenen Amerikanen 
vertegenwoordigden ‘who are now ready to see our nation unified’.368

Daarmee wees Carter op de noodzaak van politieke eenheid en op de kans 
het denken in Noord-Zuid tegenstellingen definitief af te zweren. Politiek 
commentator Harry S. Ashmore waarschuwde Carter niet te vroeg te 
juichen, omdat zijn mandaat klein was en veel Amerikanen sceptisch 
stonden tegenover ‘the first Southern planter to occupy the White House 
since the Civil War’. Ashmore zei dat Carter niet de New Deal-coalitie 
van Franklin Roosevelt nieuw leven had ingeblazen, maar een totaal 
nieuw verbond tot stand had gebracht, namelijk ‘A working coalition of 
white and black voters that now extends across the physical and emotional 
boundaries that have always set the South apart. You know, of course, that 
you cannot succeed as President if that still-fragile coalition falls apart’.369
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